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A HelloKeszthely! „megérkezett”
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Magyarország első interaktív városa megérkezett, HelloKeszthely! névvel 
elindult hazánk első interaktív városi mobilalkalmazása, mely az állandó 
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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.
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részleghez:
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Útkarbantartó 
brigádba:
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ÉS TEHER-
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VEZETŐ 
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körökbe

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
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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!

 

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

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

Azt Tóthi Attilától, az applikációt fej- 
lesztő Bábelhal Webstúdió ügyvezető- 
jétől tudtuk meg, hogy a HelloKeszt- 
hely! fiatalos, de minden korosztály 
számára könnyen érthető és kezelhető 
alkalmazás. Az applikáció támogatá-
sára jelenleg egy honlap fejlesztése is 
zajlik. A nyáron indult tesztidőszakba 
száz főt vontak be, az időszak nagyon 
aktív volt, sok-sok észrevétel, javaslat 
érkezett az alkalmazással kapcsola-
tosan. Jelenleg kicsivel száz alatt van 
a kihívások száma, a fejlesztők célja, 
hogy ezt a számot megduplázzák. 
Folyamatos a szolgáltatók bevonása, 
számukra ingyenes a megjelenés az 
alkalmazásban.

HelloKeszthely! 
– letölthető és használható

Az őszi-téli virágosítás keretében árvácskákat és tu-
lipánhagymákat ültettek az elmúlt héten a Fő téren 
a VÜZ Kft. munkatársai. 
Laczkó Mária, a VÜZ Kft. vezetője elmondta: ösz-
szesen mintegy tízezer tő árvácskát és ugyanennyi 
tulipánhagymát ültettek el a cég munkatársai. A vá-
rosvezetés számára fontos, hogy egész évben szín-
pompás ágyásokban gyönyörködhessenek a Keszt-
helyre érkezők és az itt lakók. Éppen ezért olyan 
virágokat választottak, amelyek bírják a téli hideget, 

ráadásul a fényszegény időszakban is virágoznak. A 
tulipánok pedig majd tavasszal színesítik az ágyáso-
kat. Kiemelte: ezek az árvácskák, amiket beültettek, 
sok apró virággal rendelkeznek, foltban összenőnek 
majd a virágágyban, teljesen beborítják a talajt.
A belváros mellett a település több pontján is zajlott 
a növények cseréje, így például a temetőkben és a 
hősi emlékműveknél is friss virágokat ültettek el a 
VÜZ dolgozói. Az újabb virágosításra tavasszal kerül 
majd sor.

Árvácskákkal és tulipánokkal

A tesztelési időszak letelt, már letölthető 
és használható a HelloKeszthely! appli-
káció, mely egyedülálló Magyarországon. 
A mindenki számára érthetően működő 
alkalmazás a helyi vállalkozásokat és a 
város turisztikai vonzerejét is erősíti. 
Köszöntőjében Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere hangsúlyozta: a városve-
zetés célja, hogy az alkalmazással kétirá-
nyú kommunikációt tudjanak folytatni. 
Ennek értelmében a jövőben például 
lehetőség lesz lomtalanítást rendelni 
rajta, vagy akár tájékozódni a helyi adó-
rendelet változásáról is. Emellett a város 
turisztikai vonzerejét is támogatja az al-
kalmazás. Elhangzott: a HelloKeszthely! 
applikáció kihívásokra alapul, egyebek 

között városi séta, hajózás, múzeum-
látogatás, petanque, véradás, helyi 
szolgáltatók felkeresése is szerepel a 
játékos feladatok közt, amikért jutalom 
jár. Ezeket ajándéktárgyakra, vagy akár 
éttermi kedvezményekre lehet beváltani. 
A kihívásoknak az volt a fő célja, hogy 
támogassa a helyi vállalkozásokat is.
– A HelloKeszthely! applikációval olyan 
folyamat indult el, melyet soha nem lehet 
majd készre jelenteni, mert folyamatosan 
fejleszthető, fejlesztendő alkalmazásról 
van szó. S nemcsak egy applikációt, 
hanem közösségi teret hozunk létre, ami 
információátadás tekintetében is kivá-
lóan használható – tette hozzá a polgár-
mester.
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Jelképesen az épülő M76-os úton adta 
át választókerületi elnöki tisztségét 
Manninger Jenő. A térség országgyű-
lési képviselője elmondta, az elmúlt 
hónapokban mérlegelnie kellett, hogy 
életkora és egészségi állapota lehetővé 
teszi-e, hogy maximálisan képviselni 
tudja választóit és ellássa a rábízott 
feladatokat. Úgy fogalmazott, mi-
vel látott alkalmas utódot a pozíció 
betöltésére, ezért úgy döntött, hogy a 
megkezdett munka folytatásával Nagy 
Bálintot bízza meg.
– Ezt a döntésemet megkönnyítette, 
hogy láttam arra alkalmas személyt, 
aki fiatalon, új energiákkal megtöltve 
tudja folytatni azt a munkát, amit én 
elkezdtem. Nagy Bálint keszthelyi 
polgármesterről van szó. Természe-
tesen ez azt jelenti, hogy az áprilisi 
választásokig én töretlenül dolgozom, 
segítem az ő munkáját is, és az egész 

választókerületben végzem a mun-
kámat. Utána is remélem, ha más 
munkabeosztásban is, de dolgozni 
fogok – mondta, kiemelve: köszönet 
illeti a választókat, akik közel húsz 
éven keresztül szavaztak bizalmat 
neki. Hozzátette, Nagy Bálint végig-
járta a közéleti ranglétrát, és alázattal, 
szorgalommal és eredményesen végzi 
a munkáját.
Keszthely polgármestere arról beszélt, 
a város nevében is kell köszönetet 
mondani Manninger Jenőnek, hiszen 
nélküle nem tartana ma ott ez a 
térség, ahol tart. Kifejtette, az egy évti-
zedes közös munka alatt nagyon sokat 
tanult elődjétől, és szeretné folytatni 
a már megkezdett munkát, de újabb 
célkitűzései is vannak.
– A keszthelyi központú választóke-
rületben mind Keszthely, mind pedig 
a térség fejlesztése szempontjából 

nagyon jó lehetőségek állnak mind-
annyiunk előtt. Ahhoz, hogy ezeket a 
lehető legjobban ki tudjuk használni, 
aknázni a választók, illetve az itt lakók 
érdekében, egy ténylegesen komoly 
együttműködésre van szükség a térség 
polgármestereivel – tette hozzá Nagy 
Bálint, Zala 2. számú választókerüle-
tének elnöke.

Sikeres szezont zártak
A járvány ellenére is sikeres volt a keszthelyi szezon – hangzott el 
az értékelő rendezvényen, amit a polgármesteri hivatalban tartottak.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője 
és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere sajtótájé-
koztatón elmondta: a város két TOP-pályázaton nyert 
pénzt tervezésre és kivitelezésre. Az önerőt nem 
igénylő beruházások keretében átereszeket, vasbe-
ton műtárgyakat is építenek a Zámorban, a belváros-
ban pedig négy utcában lesz vízelvezető rendszer.
Elhangzott: Zámor Keszthely legmélyebben fekvő 
területe, a klímaváltozás következtében pedig jel-
lemzővé vált, hogy rövid idő alatt extrém mennyiségű 
csapadék hullik le. Ilyenkor utakat, járdákat és ingat-
lanokat is elönt a víz ebben a városrészben. A tíz éve 
épült záportározó kevés ahhoz, hogy kellően ellássa 
a feladatát. Az elmúlt években számos szakemberrel 
egyeztetett a városvezetés, hogyan lehetne megol-
dani a csapadékvíz-elvezetési problémákat – mondta 
el a polgármester. A zámori csapadékvíz-elvezetési 
problémák megoldására – azaz a tervezésre és kivi-
telezésre – 420 millió forint támogatást nyert a város. 

Az előzetes tervek szerint új átereszeket, vasbeton 
műtárgyakat építenek, kotrási munkákat végeznek 
és javítják a mederburkolatokat is. A belvárosban is 
csapadékvíz-elvezető rendszert létesítenek, erre 74 
millió forintot nyert az önkormányzat. Jelenleg ez 
nincs kiépítve, ezért is hangsúlyozta ennek fontos-
ságát a terület bejárásán Nagy Bálint polgármester, 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő és a körzet 
önkormányzati képviselője, Vozár Péterné. A Nádor, 
Bakacs, Pethő és Iskola utcákban úgy kívánják a 
hálózatot kiépíteni, hogy a járdákat, parkolóhelyeket 
optimálisan alakítsák ki, és védjék az ingatlanok 
lábazatát. 
Mindkét projektnél jelenleg a kivitelezés előkészí-
tésének tervezés-beszerzése zajlik. Jövő év elején 
kezdődhet meg a tervezés, a munkálatokra szóló 
közbeszerzés tavaszra fejeződhet be. A városvezetés 
szándéka, hogy a jövő évben el is készüljön mindkét 
városrészben a csapadékvíz-elvezető rendszer.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Csapadékvíz-elvezetés  
Zámorban és a belvárosban

Összesen 494 millió forintból fejleszti a csapadék-
víz-elvezető rendszert az önkormányzat. Zámorban 
és a belvárosban valósulnak meg beruházások.

Az aradi vértanúkra emlékeztek
„Ezen a napon vesztes csatáink-
ra, eltiport forradalmainkra is 
emlékezünk. Szomorú ünnep 
ez, de legalább mi emléke-
zünk, hiszen megmaradtunk. 
A győztesek ugyanis nincsenek 
sehol. Nincsenek oszmánok, 
Habsburgok, szovjetek sem. 
Hosszú távon, a történelem 
mércéjével mérve tehát még-
sem voltak vesztesek ezek a 
csaták, háborúk és forradalmak. 
Nemzetünk fennmaradt, és a 
napjainkig erőt merít ezekből a küzdel-
mekből” – hangzott el az október 6-ai 
megemlékezésen Keszthelyen, melyen 
a Ranolder János Római Katolikus 
Általános Iskola diákjai műsorral 
emlékeztek.
A Szent Miklós temetőben lévő 
1848-as emlékműnél Őry Gábor, a 

Ranolder-iskola igazgatója beszélt a 
’48-as eseményekről, majd az aradi 
vértanúk kivégzéséről. 
– Az aradi tizenhármak ma is példát 
mutatnak. A honvédtábornokoknak 
ugyanis volt lehetőségük a menekü-
lésre, de ehelyett emelt fővel vállalták 
sorsukat, a halált. Ma nem fegyverrel 

kell kiállni hazánkért, nemzetünkért 
és megmaradásunkért, de ugyanúgy 
szükség van közös érdekeink védelmé-
re, mint 1848-ban – tette hozzá. 
A megemlékezés zárásaként a város 
vezetői, képviselői, civil szervezetei és 
az egyházak helyezték el koszorúikat 
az emlékműnél. 

Laczkó Mária, a VÜZ Kft. 
vezetője elmondta: Keszt-
helyen számos beruházás 
készült el a strandokon. A 
Városi strandon megújult 
a kabinház és több szoci-
ális helyiség, feltöltötték a 
terület középső részét és 
vízi kalandparkot, valamint 
napozóstéget telepítettek. A 
Libás strandon új öltözőket 
és értékmegőrzőt hoztak 
létre, mosdókat újítottak fel. 
A Helikon strandon a foga-
dóépületet építették át, de 
megoldották a csapadék-

víz-elvezetést és szociális 
blokkokat is felújítottak. 
Andor László, a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság vezetője 
közbiztonsági szempontból 
elemezte a szezont, kiemel-
ve: közel 24 százalékkal 
csökkent azoknak a vagyon 
elleni bűncselekményeknek 
a száma, melyek a nyári tu-
risztikai szezonális időszak-
hoz köthetők. Hozzátette: 
a rendőrség nyári feladatai 
közé tartozott a rendezvé-
nyek biztosítása is, ez mint-
egy 140 eseményt jelentett 

a térségben. A kapitányság 
a baleset- és bűnmegelőzé-
si feladatokban is kiemelt 
sikereket ért el az idén. 
Ebben a szezonban Zala 
megye elnökölte a Balatoni 
Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottságot, ebben is sok 
feladatot vállalt a keszthelyi 
kapitányság. Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere 
a következőképpen érté-
kelt: 
– Nehéz volt minden-
ki számára főleg a nyár 
eleje, a szezon eleje vagy 

az előszezon, de a szezon 
után, látva a számokat, a 
visszajelzéseket, a tapasz-
talatokat hallva azt tudom 
mondani, hogy egy jó sze-
zont zártunk, talán überelve 
a tavalyit is. Azt gondolom, 
hogy mindig tudunk fejlőd-
ni, újabb és újabb célokat 
kell kitűznünk, s ezt akkor 
tudjuk megtenni valóban 
jól és eredményesen, ha az 
eredményeket értékeljük 
és azok alapján tervezzük 
majd például a jövő évi, ’22-
es célokat – fogalmazott.

A sajtótájékoztatón elhangzott, az 
M76-os út szimbolikus jelentőségű, 
hiszen a térség és az egész megye 
egyik legjelentősebb beruházása. 
Manninger Jenő kifejtette, bár a 
napokban megjelent sajtóhírek szerint 
a NIF visszavonta a közbeszerzést a 
következő három szakaszra, ezt az 
eredeti dátumokkal újra ki fogják írni. 
A most épülő szakaszt pedig várható-
an január elején adják majd át.       

Nagy Bálint tölti be Zala 2. számú választókerületének elnöki tisztségét 
a Fidesznél, ezt sajtótájékoztatón jelentette be Manninger Jenő.

Nagy Bálint lett   
a választókerület elnöke



6 Balatoni KRÓNIKA   2021. Október 22. 72021. Október 22.   Balatoni KRÓNIKA
Tematikus_egyuttmukodes_185x263.indd   1Tematikus_egyuttmukodes_185x263.indd   1 2021. 09. 09.   15:442021. 09. 09.   15:44

Szakmák testközelből

A tanárok az Asbóth-iskolában kezdték a na-
pot, ahol Csótár András igazgató beszélt arról 
a tizennyolc ágazati képzésről, amelyet az ide 
jelentkező diákok választhatnak. Elhangzott, 
számos szakmánál többszörös túljelentkezés 
van, ez is mutatja, hogy az elmúlt években egyre 
népszerűbbé válik a szakképzés. 

A Premontrei iskola igazgatója, Balogh Csaba 
szintén tájékoztatta a pedagógusokat a diákok 
lehetőségeiről. Elmondta, az iskola rengeteget 
fejlődött az elmúlt években, így ma már napra-
kész és biztos tudással vértezik fel a tanulókat.

Az osztályfőnökök úgy fogalmaztak, nagyon 
hasznos volt számukra ez a nap, hiszen óriási 
felelősség segíteni a diákok pályaválasztását.

A pályaorientációs napon a térség nyolc isko-
lájának osztályfőnökei vettek részt. A pedagó-
gusok a Közgázba és a VSZK-ba is ellátogattak.

 Az Első Balatoni Sporthorgász Centrumnál október 8-án 
ültették el a kőrisfát. 

Szári Zsolt, a társaság vezérigazgatója bizodalmát fejezte 
ki, hogy ötven év múlva ez a kis fa már megerősödve és 
– hasonlóan a mögötte látható keskenylevelű kőrishez – 
terebélyesedve fogja őrizni nagy írónk emlékét. 

Az emlékfa ültetését és a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.-t 
is üdvözölte Keszthely polgármestere. Nagy Bálint kifejtet-
te, öröm látni, amikor valaki ilyen jó gazdája egy Balaton-
parti területnek.

Az ünnepségen jelen volt a Fekete István Kulturális Egye-
sület elnöke. F. Bodó Imre Dombóváron működteti a Fekete 
István Múzeumot, e révén is rendelkezik rengeteg ismeret-
tel az íróról. Fekete Istvánról elmondta: az író ismerte a ter-
mészet minden rezdülését, és azt emberi nyelvre lefordítva 
tárta az olvasók elé. 

A keszthelyi hazánk 19. Fekete István-emlékhelye, a 
tervek szerint a huszadik Vörsön lesz. A település templo-
mában rendszeresen megfordult az író, amikor a Kis-Bala-
tonon élt.  

A keszthelyi szakképző intézménye-
ket ismerhették meg a térség általános 
iskoláinak pedagógusai. A hetedik-nyol-
cadikos osztályfőnökök a Zala Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara pályaori-
entációs napján vehették szemügyre a 
szakképzési palettát és pillanthattak be 
az iskolák tanműhelyeibe. 

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. a dolgozók kezde-
ményezése és az Egy a Természettel Vadászati és 
Természeti Világkiállítás kapcsán határozta el, hogy 
emléket állít a magyar erdész- és vadászirodalom 
legismertebb művelőjének. 

Fekete István 
szellemi 
hagyatéka 
előtt tisztelegve 
ültettek kőrisfát 
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Itt látható a Naprafor-
góra keresztelt mozgó 
napelemrendszer is, mely-
nek ötlete a településről 
indult el. A park bejárása 
mellett Köcse Tibor polgár-
mester egy vetített előadás 
keretében bővebben is 
tájékoztatta a jelenlévőket 
a fejlesztésekről és ered-
ményeikről. A szervező 
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 
elnöke, Forstner Anna már korábban 

is járt a településen, ezért tartották jó 
ötletnek, hogy a város delegációja is 

megtekintse ezt. Sáringer-
Kenyeres Marcell képviselő 
elmondta, a tapasztalatcsere 
nagyon hasznos volt szá-
mukra, a látottakat módosít-
va – mivel nincs két egyfor-
ma település – Keszthelyen 
is meg lehet valósítani. A 
kirándulás végén a helyi ter-
mékeket is megkóstolhatták 
a keszthelyiek. A klímastra-

tégián belül legközelebb Bóly község-
be látogathatnak el az érdeklődők.

Nagypáliban számos környezettudatos beruházás valósult már meg. Az ökofaluba a keszthelyi intéz-
mények és civil szervezetek tagjai is ellátogattak a klímastratégia projekten belül. Megtekintették 
többek között az intelligens energiaközösséget, ahol napelempark és energiafák is találhatóak. 

Klímatanulmányi kirándulásra mentek 
Nagypáliba a keszthelyiek

Európa-bajnok szépségápolóként

PortréBalatoni KRÓNIKA

Cságoly Laura kozmetikusmester, sminkes, sminktetováló és immár Európa-bajnok szépségápoló. 
Az Asbóth-iskola indulójaként nemrég nyerte el a rangos címet a grazi EuroSkills versenyen.

– Hogyan indult a szakmai karrierje, 
miért a kozmetikusszakmát válasz-
totta?
– Mindig elmosolyodom, amikor ezt 
megkérdezik tőlem, hiszen sosem 
gondoltam arra, hogy kozmetikus 
legyek. Egy sikertelen orvosi felvételi 
után édesanyukám íratott be OKJ-s 
képzésre. Nem igazán örültem neki, de 
a kezdeti „nehézségek” után elég ha-
mar körvonalazódott, hogy szeretem 
ezt a szakmát és élvezem a gyakorlatot. 
Így utólag már el sem tudnám magam 
képzelni orvosként. 
– Több rangos versenyen is indult az 
elmúlt években. Ennek mi a története?
– Egy gyakorlati órám során 2017-
ben Beke Barbara korábbi versenyző 
gyakorolt rajtam versenysminket és 
körömdíszítést. Ekkor találkoztam 
először a Skills mozgalommal. Mindig 
is a smink volt, amit a legjobban 
élveztem a gyakorlatok során, de 
akkor nem volt lehetőség versenyre 
jelentkezni. 2018-ban teljesen vé-
letlenül tudtam meg, hogy a kazáni 
WorldSkillsre válogatnak. Így rögtön 
mentem is jelentkezni Linhart Ritá-
hoz, aki egyből Németh Nikire bízott. 
Ők készítettek fel egy hónap alatt a 
válogatóra, ami párhuzamosan zajlott 
az SZKTV felkészülésével. Mind a 

két versenyt sikeresen 
zártam, így én képvisel-
tem Magyarországot a 
szakmák világbajnok-
ságán 2019-ben Ka-
zánban, valamint az ott 
megszerzett kiválósági 
érem kvalifikált a grazi 
Európa-bajnokságra.
– Idén a legnagyobb si-
kerét érte el. Milyen volt 
a döntő?
– Úgy gondolom, hogy 
a legnagyobb segítségem 
a tapasztalatom volt, 
hiszen tudtam, mire kell 
számítani egy világbaj-
nokság után. Így mond-
ható, hogy már felszaba-
dultabban vettem részt 
az Európa-bajnokságon. 
Izgatott voltam, vártam, 
hogy versenyezhessek, 
izgalmas feladatokat 
kellett teljesíteni. Ez 
a három nap minden 
szempontból fárasztó 
volt, hiszen napi hat-hét órát is folya-
matosan feladatmegoldással, koncent-
rációval töltünk, mind fejben, mind 
fizikailag megterhelő, viszont ezt csak 
a verseny után érzékeljük, nincs időnk 
erre koncentrálni közben. Összessé-
gében nagyon jól éreztem magam, 
sajnálom, hogy már nem vehetek részt 
ilyen versenyeken. 
– Mit érzett, mikor kihirdették az 
eredményt? Mit jelent az első helye-
zés?
– Nagyon boldog voltam, mikor meg-
tudtam, hogy aranyérmet szereztem, 
de csak később tudatosult bennem, 
hogy ez mit is jelent. Úgy álltam 
ehhez a versenyhez, hogy a dobogóra 
szeretnék feljutni, viszont több sikeres 
feladat után már eljátszottam a gondo-
lattal, hogy meglehet az első hely. Pró-
báltam nem ezzel foglalkozni, hiszen 
olykor adódnak váratlan dolgok, amik 
teljesen felborítják a sorrendet, hiszen 
egy-egy ponton múlnak a helyezések. 

Úgy gondolom, hogy méltóképpen 
megkoronáztuk ezt a négyéves hosszú 
munkát, felkészülést. Hálás vagyok 
mindenkinek, aki részese volt ennek 
az időszaknak. A karrieremet tekintve 
most a legfontosabb, hogy visszará-
zódjak a munkába, építsem a vendég-
kört. 
– Mik a tervei a jövőre nézve a szép-
ségápolói, kozmetikusszakmában?
– Jelenleg egy szuper szalonban 
dolgozom. Nikitől rengeteget tanulok 
nemcsak szakmailag, hanem az élet 
minden területén, nagyon jó kapcso-
latot ápolunk. Idén Mikolás Dórival 
bővült a Varázshegy csapatunk, és 
szuperül kiegészítjük így hárman egy-
mást. Jelenleg egy kicsit más vonalat is 
szeretnék képviselni a szakmán belül, 
a sminktetoválás világába szeretném 
jobban beleásni magam a következő 
időszakban. Ez egy teljesen új dolog, 
ezzel kívánom még bővíteni a tudáso-
mat, illetve a vendégkört.

Cságoly Laura kiváló eredményéért az Asbóth-iskola, 
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és Keszthely 
városa is köszönetet mondott. Az ünnepi vacsorán 
elhangzott: Laura a felnövekvő és az előtte járó gene-
rációnak is példát mutat.

A vadásza-
tok során 
elejtett nagy 
pontszámú, 
díjnyertes 
trófeákban 
gyönyörköd-
tek az emberek a Festetics Trófea-
szemlén. A Vadászati Múzeum 
udvarán tizedik alkalommal állítot-
ták ki a szarvasbikák ékességeit, a 
különböző vadtrófeákat. Pálinkás 
Róbert, a Helikon Kastélymúzeum 
igazgatója elmondta, hogy a Va-
dászati Múzeum is helyet kapott 
az „Egy a Természettel” Vadászati 
és Természeti Világkiállítás buda-
pesti helyszínén, a Hungexpón. Az 
esemény egyik kiemelt helyszíne volt 
Keszthely. Hangsúlyozta továbbá, 
hogy a világkiállítás hagyományos 
vadászati módokat bemutató pavi-
lonja, valamint a Szőke Gábor Mik-
lós szobrászművész által agancsok-
ból alkotott szarvasfej is Keszthelyre 
kerül állandó kiállítási anyagként. 
– Az elmúlt tíz évben olyan lépték-
ben fejlődött a Vadászati Múzeum, 
amely példaértékű, egyedülálló. Úgy 

gondolom, hogy sikerült Keszthelyt, 
a Vadászati Múzeumot feltenni a 
vadászati szakma képzeletbeli térké-
pére – fogalmazott.
A rendezvényen adták át a Heli-
kon Kastélymúzeum igazgatója és 
Lakatos Ferenc, a Vadászati Múze-
um mecénása jóvoltából 2010-ben 
alapított Festetics Kulturális Örökség 
díjat. Az elismerést a Diana Vadász 
Hölgyklub kapta. Keszthelyen vehet-
te át a legrangosabb vadászokból álló 
zsűri által odaítélt, legnehezebben 
megszerezhető Conklin-díjat Hidvé-
gi Béla. A világ legnagyobb vadászati 
elismerését Rex Baker világvadász 
adta át. A Festetics Trófeaszemlén 
adták át a harmincéves Vadászati 
Kulturális Egyesület és az Országos 
Magyar Vadászkamara díjait, s ez 
alkalommal került sor az ünnepélyes 
vadászavatásra is. 

Trófeaszemle, immár tizedszer
A Vadászati Múzeumban tizedik alkalommal rendezték meg 
a Festetics Trófeaszemlét. A hagyományos rendezvény – 
amelyen a vadászati kultúrát is ünnepelték – része volt az 
„Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás-
nak.

Többek között a növénytermesztés és ker-
tészet, az állattenyésztés és takarmányozás, 
a méhészet vagy a fenntartható gazdaság 
és turizmus témakörében hallgathattak 
előadásokat az érdeklődők a LXIII. Georgi-
kon Napokon. A tudományos nemzetközi 

konferenciára 130 fő regisztrált kilencven 
előadással. Dr. Feldman Zsolt államtitkár, 
az esemény fővédnöke arról beszélt, hogy 
az ágazat már globális ellátási rendszerben 
működik, a versenyképesség nem első-
sorban a méret kérdése. Úgy fogalmazott: 
„Mindenki tud mérettől függetlenül ered-
ményes lenni, csak megfelelő technológiával 
és megfelelő tudásintenzitással kell mindazt 
csinálnia, amit csinál.” Dr. Rózsa László 
campus-főigazgató az eseményen elmond-
ta, a keszthelyi konferencia kiváló alkalom 
arra, hogy az agrárszektorban dolgozók és 
tanulók egymást megismerjék, kapcsolato-
kat alakítsanak ki. 1958 óta évente megren-
dezik a Georgikon Napokat. A tudományos 
konferencia célja, hogy minél szélesebb 
körben tudja ismertetni a legújabb kutatási 
eredményeket.

A járványok hatásáról  
szólt a LXIII. Georgikon Napok

Cságoly Laura 2018-ban vége-
zett a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum Keszthelyi 
Asbóth Sándor Technikum 
Szakképző Iskola és Kollé-
giumban kozmetikusként, 
egy akkor még hároméves 
képzésen vett részt. Ebben az 
évben kezdett el versenyez-
ni. Jelenleg Gyenesdiáson 
dolgozik Németh Nikolettával 
a Varázshegy Spában.
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Raffai-Réz Ildikó önkormányzati kép-
viselő és Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul köszöntőjét követően Pintér István, 
a tiszteletbeli konzuli ügyekért felelős miniszteri biztos mondott beszédet.
– Jelen pillanatban is az minden ország érdeke, hogy minél több tiszteletbeli kon-
zult küldjenek és fogadjanak a területükön, mert így egy olyan civil diplomáciai 
network, egy olyan hálózat épül ki, amely ellen tud állni a globalizációnak. Legutóbb 
azt láttuk, hogy a pandémia idején a civil konzulok rengeteget segítettek, hogy a 
kint rekedt magyar állampolgárokat hazahozzák – mondta.

A tiszteletbeli konzulok szerepét és feladatát, a tiszteletbe-
li konzuli intézmény történetét mutatta be a Balaton Szín-

ház kiállítása. A vándortárlatból kiderült egyebek között 
az is, hogy ennek a fajta civil 

diplomáciának már évezre-
des hagyományai vannak. 

Tiszteletbeli konzulokkal

1995-ben azzal a céllal hívták életre a megmé-
rettetést, hogy a határainkon túl élő és élt írók, 
költők műveit színvonalasan tolmácsolják a 
tanulók. 

Jubilált a Szép Magyar Beszédért szavalóverseny

A huszonöt év alatt több mint 1300 diák vett részt a ver-
senyeken, több mint 350 tanuló ért el helyezést és kapott 
értékes könyvet ajándékba. A szép versmondáson kívül cél 
volt az is, hogy az anyanyelvet tanítók jobban tájékozódja-
nak a határon túli magyar irodalomról, különös tekintettel a 
’90-es évekre.
Kezdetben csak a helyi, később a Keszthely vonzáskörzetébe 
tartozó általános iskolák, majd tíz évvel ezelőtt a középis-
kolák is bekapcsolódtak a programba. Idén 49 keszthelyi 

és környékbeli diák jelentkezett a szavalóversenyre. Az 
értékelés során a zsűrinek fontos szempont, hogy a szavaló 
az alkatának, életkorának, hangszínének megfelelő verset 
vagy prózát válasszon. Emellett a hangsúlyozásra, az előadás 
módjára fordítottak nagy figyelmet az ítészek. 

Az emlékezés temati-
káját különböző szem-
pontból fogták meg 
az alkotók. Színes a 
paletta, többek között 
az egyházi események 
mellett az idő múlása, 
a koronavírus és a 
gyermekkori emlékek 
is megjelennek a fest-
ményeken, szobrokon 

és irodalmi alkotá-
sokban. A szervezők 
szerint a bezártság 
érezhető az elkészült 
műveken, azonban 
pozitívum, hogy nem 
kimondottan depresz-
sziós a hangulatuk. A 
megnyitón dr. Cséby 
Géza irodalomtörté-
nész úgy fogalmazott, 

a harminc év 
során folyama-
tosan látszó-
dott a fejlődés, 
egyre jobb és 
jobb alkotások 
születnek évről 
évre. Idén a 
MŰSZAK a 

20+10 címet viseli. 
A harminc év alatt 
elhunyt alkotótársakra 
is emlékeztek ebben 
az évben. A Művészek 
Szabad Alkotókö-
zösségének legújabb 
tárlatát december 
31-ig tekintheti meg 
a közönség a Balatoni 
Múzeum aulájában.

Év végéig látogatható a MŰSZAK kiállítása 
a Balatoni Múzeumban

Tál Zoltán plébános idézte fel a Szűzanya és a 
magyar nép közötti kapcsolatot, amit István 
király halálát követően sem tudtak meggyen-
gíteni. A harcokat, amikor a tatárok és törökök 
ellen is Jézus és Mária nevét kiáltották katoná-
ink. A liturgián kiemelte a Patrona Hungariae 
sajátos ikonográfiáját, fején a magyar Szent 
Koronával, a karján ülő kis Jézussal, akinek 
kezében az országalma látható, másik kezében a 
jogar. A keszthelyi templom felszentelésekor, a 
honfoglalás és államalapítás ezer éves évfordu-
lóján, 1896. szeptember 8-án kapta az elneve-
zést, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya.
– A búcsú valóban minden évben egy belső 
lelki öröm, hiszen idejövünk és a Szent Szűz 
anyai pártfogását kérjük az egész egyházközség, 
városunk, családjaink számára – tette hozzá.
A jeles napon ünnepelt a templom énekkara is. 
A tizenöt éves Salve Regina kórus tagjai rend-
szeresen részt vesznek a szentmiséken, ünnep-
napokon, rendezvényeken. A búcsúi szentmi-
sét követően a hívek a plébánia épülete előtt 
domborműavatásra gyülekeztek. A Mindszenty 
József hercegprímást ábrázoló domborművet 
Hunyadi László Magyar Örökség díjas szobrász 
készítette.

Évente megünnepli minden temp-
lom a patrónusát, védőszentjét. 
A keszthelyi Fő téri Magyarok 
Nagyasszonya plébániatemplomba 
ez alkalomból ünnepi szentmisére 
gyűltek össze a hívek. 

Az időseket köszöntötték

Színes programokat szer-
veztek az Egyesített Szociális 
Intézmény Idősek Otthona 
dolgozói a lakóknak. A so-
rozat nyitányán Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere és 
az egyházak képviselői is 
köszöntötték az időseket. 
– 1991 óta ünnepelik 
világszerte október 1-jén 

a szépkorúakat. Az Idősek 
Hónapja programsorozatot is 
ezért szervezi évek óta ilyen-
kor az Egyesített Szociális 
Intézmény. Ennek célja, hogy 
vidámságot hozzanak a lakók 
életébe az egyre szürkülő idő-
ben is – mondta el Királyné 
Domaházi Csilla intézmény-
vezető. 

Az időseket Nagy Bálint 
polgármester is köszöntötte. 
Elmondta, nagy öröm, hogy 
újra közösen tudnak ren-
dezvényeket tartani, mivel a 
pandémia alatt erre nem volt 
lehetőség. Köszönetét fejezte 
ki az ESZI munkatársainak, 
amiért mindent elkövettek 
azért, hogy elviselhetőbb 

legyen az idősek számára ez 
a helyzet. 
– A közösségünk szempont-
jából a tapasztalt idős embe-
rek nagyon fontos szereplői 
a város létének és a város 
közösségének. Éppen ezért 
örülök, hogy újra tarthatjuk 
ezeket az összejöveteleket – 
tette hozzá a polgármester.

Búcsúi szentmisét 
tartottak 
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Családbarát múzeumként  

Az díj átadására a Gödöllői Királyi 
Kastélyban megrendezett és online is 
közvetített 19. Országos Múzeumpe-
dagógiai Évnyitón került sor szeptem-
ber 27-én. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitá-
nyának is számító eseményen a Csa-
ládbarát Múzeum elismerő címeket 
dr. Beneda Attila családpolitikáért 
felelős helyettes államtitkártól öt hazai muzeális intézmény vehette át, köztük a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiál-
lítóhely. Ezzel az elismeréssel immáron Zala megyében is van Családbarát Múzeum címet viselő muzeális intézmény.
2021-ben második alkalommal díjazták a családok minőségi időtöltésére kiemelt figyelmet fordító muzeális intézmé-
nyeket. A Családbarát Múzeum kritériumrendszert a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével dolgozta ki 
2019-ben egy szakértői csoport. A kritériumrendszert olyan, családokkal foglalkozó civil szervezetek is véleményezték, 
mint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyszülős Központ, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a 
Fiatal Családosok Klubja.

A Családbarát Múzeum címet 
a Szabadtéri Néprajzi Mú-

zeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ évente 

ítéli oda a meghatározott 
szakmai kritériumrendszer és 
családbarát szemlélet szerint 

működő muzeális intézmé-
nyek részére.

Meghívó

Keszthely Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
tiszteletére rendezett

ünnepi rendezvénysorozatra

2021. október 22. 

Információ:
Goldmark Károly Művelődési Központ

Keszthely, Kossuth L. u. 28.
+83 515 250

goldmark@t-online.hu
www.balatonszinhaz.hu

 17.30 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom:

  ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

 18.00 Fő tér:

  VÁROSI ÜNNEPSÉG

  Ünnepi köszöntő:

  dr. Gulyás Gergely
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

	 	 Manninger	Jenő
  országgyűlési képviselő

  Nagy Bálint
  Keszthely Város polgármestere

  Benke Ferenc
  az 1956-os forradalom résztvevője

Az új helyre került Fehér ember szobor 

megáldása és megkoszorúzása. 

A szobrot megáldja Tál Zoltán plébános.

közreműködik:

Besenczi Árpád 
színész, színházigazgató

Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar

ezt követően:

FÁKLYÁS FELVONULÁS
az 1956-os forradalom tiszteletére

Külsőleg és belsőleg is használható 
csodagyógyszer a pálinka. Így tartot-
ták régen és így tartják sokan ma is, de 
azért tény: a hívők száma egyre fogy. 
A pálinka népi gyógyászatban való 
szerepét, az egykor használt füveket, 
alapanyagokat, a népi gyógymódokat 
és eszközöket mutatja be a keszthelyi 
Balatoni Múzeum legújabb időszaki 
kiállítása. 
„Az élet vize, a pálinka a népi gyógy-
ászatban” címet viselő tárlat anyaga 
öltözékekkel, régi fotókkal is szem-
lélteti a párlat készítését, felhaszná-
lását, a rettegett betegségekben való 
alkalmazását. Megismerteti azokat az 

eszközöket is, amiket napjainkban is 
használnak lepárláshoz, és kiváló mi-
nőségű pálinkát lehet velük készíteni. 
Amint az elhangzott, a tárgyi anyagok 
szempontjából arra törekedtek, hogy 
együttműködjenek más múzeumokkal 
is. Ezért a Pénzügyőr- és Adózástör-
téneti Múzeum anyagát, illetve a za-
laegerszegi Göcseji Múzeum készletét 
is bevonták a kiállított tárgyak közé. 
A kiállítás ünnepélyes megnyitóján 
Vozár Péterné alpolgármester hang-
súlyozta: a ma már hungarikumként 
számon tartott pálinka története a 
nagyon messzi múltba, sok száz évre 
nyúlik vissza. Egy legenda szerint ami-

kor Károly Róbert felesége, Erzsébet 
királyné köszvényes lett, a kezelésére 
gyógynövényes pálinkát írtak fel. 
Gyógyulásának híre egész Európá-
ban elterjedt, egyes történetek szerint 
ennek köszönhetően még kétszáz évig 
élt Erzsébet, így a pálinkát elkezdték az 
„élet vizének” hívni. 
– Régen sokkal-sokkal többen és több 
alkalommal használták a pálinkát 

otthoni gyógyásza-
ti célokra, mára ez 
a „kezelési forma” 
jócskán lecsökkent. 

Ugyanakkor megmaradtak a köztu-
datban azok a hiedelmek, melyek a 
pálinka jótékony hatásairól szólnak – 
fogalmazott előadásában Szöllősi Edit 
pálinkaszakértő, hozzátéve: ez termé-
szetes dolog, hiszen manapság már oly 
sokféle gyógyszer és egyéb specifikus 
készítmény létezik, melyek kiszorítják 
a pálinkát.

A látványos, informatív, retró kiál-
lításon – mely 2022. március 19-ig 
tekinthető meg – a múltból, a népi 
gyógyászat hagyományaiból indulunk, 
és végigjárhatjuk, hogyan változott a 
pálinka szerepe életünkben.

A pálinka mint az élet vize

Rózsaesővel emlékez-
tek Kis Szent Terézre 
vasárnap a Kármelita 
Bazilikában, a templom 
névadójának búcsúján.

Rózsaeső a szentmisén

A templom névadójának 
búcsúján Dr. Udvardy György 
veszprémi érsek celebrál-
ta az ünnepi szentmisét. A 
Kármelita Bazilika zsúfolásig 
megtelt hívekkel, a liturgi-
ára nem csak Keszthelyről, 
hanem a fíliákból is érkeztek 
testvérek. A Magyar Sarutlan 
Kármelita Rend legnagyobb 
hazai templomának alapkö-
vét 1927-ben, két évvel Kis 
Szent Teréz szentté avatása 
után tették le. A francia szent 
lelkiségét nem csak az egy-
házon belül, de a világban élő 
kármeliták is ápolják.
A plébániák névadó búcsúja 
az egyik legnagyobb ünnep a 
közösségek életében. Keszt-
helyen ilyenkor nem csak 
Kis Szent Teréz előtt tisz-
telegnek, hanem a Magyar 
Sarutlan Kármelita Rend 
tagjai előtt is. A prédikáci-
ójában Dr. Udvardy György 
az istengyermekiség meg-
éléséről beszélt a híveknek. 
Hozzátette, a búcsú mindig 
örömteli.    
-Ünnepi pillanat, találkozási 
pillanat és a lélek felfrissülé-
sének a pillanata. Így van ez 
itt, a Kármelben, különösen 
Kis Szent Teréz ünnepén, hi-
szen a mi hitünk az nem csak 
igaz, nem csak jó, nem csak 
szent, nem csak szép, hanem 
még kedves is. Éppen ezt 
a kedvességet hozza közel 
hozzánk Kis Szent Teréz – 
hangsúlyozta az érsek.
Kis Szent Teréz lelkiségét 
megőrizve, rózsaesővel zárult 
a szentmise, az aláhulló vi-
rágszirmok a szent halálával 
és jóslatával kapcsolatosak. 
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Keszthely Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
október 27-én (szerdán) 16 órakor 

közmeghallgatást tart 
a polgármesteri hivatal 

udvari tárgyalójában.

Roma nemzetiségi önkormányzat 

közmeghallgatása
-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. november 5-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

Édeskömény halkrémmel

A hal húsát villával összetörjük. Az olajat felhevítjük, világosra 
pirítjuk benne a lisztet. Felöntjük tejjel, és folyamatosan kevergetve 
sűrűre főzzük. A tűzről levéve sóval, borssal ízesítjük, hozzáadjuk a 
halhúst és a finomra vágott kaprot. Letakarva behűtjük, s ezalatt a 
tojásokat keményre főzzük. Tálalás előtt az édesköményt félbevág-
juk, a belsejét kiemeljük. A halkrémet az üregekbe púpozzuk, és a 
főtt tojássárgáját fokhagymapréssel a tetejére nyomjuk. Friss péksü-
teményt kínálunk hozzá.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 2 friss édeskömény, 40 dkg főtt 
halhús, 2 evőkanál olaj, 3 dkg liszt, 1,5 dl tej, 
1 csokor kapor, 2 tojás, őrölt bors, só

Közmeghallgatást tartanak
Keszthely város önkormányzati képviselő-testülete október 28-án, csütörtökön 17 órakor közmeghallgatást 
tart a Balaton Színház Simándy termében. A meghívóban foglaltak szerint felhívják az érdeklődők figyelmét, 
hogy a koronavírus miatt a közmeghallgatás időpontjáig esetleg hatályba léphetnek változások, korlátozó 
intézkedések, mint maszkviselés vagy távolságtartás.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Goldmark Károly Művelődési Központ 

(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.) 

igazgatói beosztásának 
betöltésére.

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

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

Nagy Bálint polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Fejér György Városi Könyvtár 

(8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.) 

igazgatói beosztásának 
betöltésére.

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

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

Nagy Bálint polgármester

Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet Keszthely Város 
Önkormányzat Egyesített Szociális 

Intézmény (8360 Keszthely, 
Csók István utca 1/A) 

intézményvezetői 
beosztásának 

betöltésére.
További részletek és a pályázati 

kiírás teljes terjedelemben megta-
lálható Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2021. november 8.

Nagy Bálint polgármester

Eladók Keszthely 
külterületi termőföldingatlanok

VÉRADÁSOK NOVEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház Vérellátója novemberben is 

várja a véradókat. 2-án (15–18 óráig), 8-án (13–16), 15-én (13–16), 22-én (13–16) és 29-én (13–16) 
a Vérellátóban lesz véradás. November 4-én (13–16) Hévízen, a Hotel Thermálban, 11-én (15–18) 

Sármelléken, a művelődési házban, 18-án (15–18) Reziben, a faluházban, 25-én (15–18) Várvölgyön, 
a Szent Domonkos étteremben várják a véradókat.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a Hévízi 
út közelében található, Keszthely külterület 135/31 hrsz.-ú, rét megjelö-
lésű, 1662 m2 nagyságú, valamint a Keszthely külterület 135/32 hrsz.-ú, 
623 m2 nagyságú, szántó megjelölésű ingatlanokat. Az ingatlanok 
együttesen és külön-külön is megvásárolhatók. 

Az induló vételár:
- 0135/31 hrsz.-ú ingatlan  6.850.000,- Ft,
- 0135/32 hrsz.-ú ingatlan 2.170.000,- Ft. 
(Az ingatlanok vételárát áfafizetési kötelezettség nem terheli.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 29. (péntek) 12.00 
óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani 
(8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2021. november 3. (szerda). 
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyez-
tetett időpontban 2021. október 27-éig megtekinthető. A pályázat teljes 
szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 
weboldalon.
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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.

+36304844885

CREATIVE
textilstudio

wwwwww..ccttss--rruuhhaasszzeerrvviizz..hhuuVVaallóórraa  vvaarrrrjjuukk  áállmmaaiitt......

8360Keszthely,Kossuthu.81.+36309757113

BELVÁROSI
reklámdekoráció

wwwwww..rreekkllaammddookkttoorr..hhuuAAzz  ÖÖnn  vvíízziióójjaa  aa  mmii  mmuunnkkáánnkk......

- névjegykártya
- szórólap
- reklámtábla
- autódekoráció, matricázás
- kirakat dekoráció
- egyedi póló készítése
- gépi hímzés
- molinó
- vászonképek készítése
- 3D feliratok

- szabás-varrás, tervezés

- foltozás, bélés csere
- alakra igazítás

- alkalmi ruhák varrása
- nadrág felhajtás
- húzózár csere
- szűkítés - bővítés
- függönyvarrás


