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KESZTHELY VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
TALÁLHATÓ TAXIÁLLOMÁSHELYEK: 

1. a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza - 5 db hely
2. a Rákóczi tér déli oldalán található terület - 4 db hely
3. a Fő téri gyógyszertár előtti terület - 2 db hely
4.  a Mártírok útján, az autóbusz állomás  

északi oldalán - 4 db hely

A közterület-használati hatósági szerződés megkötésére 
irányuló pályázatot annak kell benyújtania, aki a közterü-
leteket használni kívánja.
Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb 
szervezet, intézmény, aki vagy akinek a tagjai a tevékenység 
végzésére engedéllyel rendelkeznek.
A közterület-használat két évre szóló határozott időtartamra 
jön létre. A jogviszony további feltételeire Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város terü-
letén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló 
20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak az 
irányadóak.

A pályázati ajánlat tartalma, a pályázat bírálati szempontjai, 
valamint a szükséges csatolandó dokumentumok az alábbiak. 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
a)  a pályázó nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail) 

lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,
b)  a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági enge-

délyek másolatát,
c)  a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy lejárt helyi 

adótartozása nem áll fenn,

d)  vezetői jogosultság igazolását, külön a tevékenység végzé-
sére vonatkozóan,

e)   személytaxi-szolgáltatás tevékenységére képesítéssel ren-
delkezik (engedélykivonat)

f)  személytaxi-vezető vizsgalap, fényképes azonosító lap

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy: a rendelet szerinti 
közterület-használati díj megfizetését vállalja (2023. évre 
együttesen 412.500 Ft/év, áfafizetési kötelezettséget nem 
keletkeztet).
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, 
aki vállalja, hogy a keszthelyi állandó lakosok részére  
a viteldíjból 5% kedvezményt biztosít, továbbá Keszthely 
város közigazgatási területén lát el/látott el személytaxis, 
személyszállító szolgáltatói tevékenységet, melyről  
referenciaigazolást kell benyújtania.
A szerződés megkötése megtagadható, amennyiben  
a pályázónak Keszthely Város Önkormányzatával szemben 
bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn.
A szerződés nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban 
előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek  
beszerzését, mely a pályázó feladata.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. november 7. 
(hétfő) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgár- 
mestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.).  

A pályázat elbírálásának határideje 2022. november 14. 
(hétfő), melyet követően a pályázók írásban kapnak értesí-
tést. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztályán (83/505-524) kérhető. 

E5/100

ÚJ ÚJ TERMÉK!TERMÉK!

Balatonszentgyörgy, 
Berzsenyi Dániel u. 54.
Nyitva tartás: mindennap 6.00-22.00-ig

Hevítőrúd        féle ízben15

Az „ÖN benzinkútja”
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Keszthely város polgármestere pályázatot hirdet a taxiállomáshelyek együttes 
igénybevételére vonatkozó közterület-használati szerződés megkötésére. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az érdeklődők a költő életének fő pillanatait bemutatva ismerhették meg Petőfi Sándor személyiségét. Amint a szervezők 
elmondták, a költő minden magyar ember számára fontos, mert a nemzetté válás és a magyar nyelvi kultúra kialakulásában 
meghatározó szerepe volt. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott, a kiállítás azért is fontos számunkra,  
mert a költő felesége, Szendrey Júlia révén Keszthely közvetlenül is érintett a Petőfi-életműben.

Petőfi életét idézték
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából  
megérkezett Keszthelyre a Petőfi-busz, amely három napig  
mutatta be kiállítását a Fő téren.

A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 

azonnali  
   kezdéssel

ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÓ 
B-C kategóriás jogosítvány, előny: kertészeti, 
erdészeti kisgép használati gyakorlat, bizonyítvány

MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELŐ

ÚT- BELVÍZ  KARBANTARTÓ 
előnyt jelent C kategóriás jogosítvány 
vagy földmunkagép kezelői jogosítvány

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ VAGY 
VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELŐ

INGATLANKEZELŐ-
TÁRSASHÁZKEZELŐ

KAZÁNKEZELŐ, 
KARBANTARTÓ 
MUNKAKÖRBE

ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ MUNKAKÖRBE  

állást hirdet

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 • Érdeklődni lehet: 83/515-331
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KÁRPITOZÁS
Új saját gyártású kárpitos bútoraink mellett  
vállalunk bútoráthúzást és belső javítást is  

(rugócsere, szivacscsere, asztalos jellegű javítások)

HelikonBHelikonBSzövet, 
valódi bőr és 

kültéri anyagok 
széles 

választéka.

)

Fotó alapján árajánlatot készítünk!

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 
HELIKON BÚTOR 

Keszthely, Szendrey-telep
83/314-594 • 20/222-9132 • 20/935-2267

E-mail: helikonbutor@gmail.com
Weboldal: www.keszthelyibutor.hu

NYITVATARTÁS: 

H-CS: 7:00-15:30 • P: 5:30-14:00

Keszthely, Piac tér

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

„Egy szál virág szebben beszél…” mondja el érzéseit, 

érzelmeit, kívánságait virágnyelven. Születésnapra, 

névnapra, partikra, esküvőkre és kegyeleti 

megemlékezésekre, vagy csak úgy…. 

Szabott székszoknya bérelhető esküvőkre, 

konferenciákra, rendezvényekre!

MK_Nemzeti_Konzultacio_108_3x267_1014.indd   1MK_Nemzeti_Konzultacio_108_3x267_1014.indd   1 2022. 10. 14.   10:12:382022. 10. 14.   10:12:38
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Szent Mihály-nap 
alkalmából nyi-
totta meg kapuit 
az új bemutatótér, 
melyet Hungarikum 
pályázatnak köszön-
hetően sikerült meg-
valósítani. A gazda-
sági év fordulóján 
betakarítónapot is 
tartottak, alma- és 
szőlőmagolaj-
préselést láthattak 
az érdeklődők, akik 
– oktatási célzat-
tal – elsősorban 
gyermekek voltak. Cserép Gábor 
polgármester elmondta: a kádármú-
zeum állandó lehetőséget kínál az 
érdeklődők számára, hogy ismer-
kedjenek a szakma múltjával. Kocsis 
József mester eszközeiből rendezték 
be a tárlatot. A gyümölcsfeldolgozó 

mellett lévő épületben a mesterség 
csaknem összes szerszáma megtalál-
ható. Százesztendős gépek, köztük 
kézigyaluk, fűrészek, különböző 
abroncsok és kész alkotások is helyet 
kaptak itt. A múzeum alapvető célja, 
hogy megőrizze az utókornak  
a kádármesterség hagyományait. 

– Amikor Kocsis József el-
hunyt, a családja felajánlotta az 
eszközeit a település számára. 
Ennek körülbelül két esztende-
je – idézte a kezdeteket Tafota 
Istvánné, az önkormányzat 
művelődésszervezője. – Si-
került nyernünk az Agrár-
minisztérium Hungarikum 
pályázatán mintegy négymillió 
forintot, az összegből készült el 
az új épület. A berendezésben 
segített a Kocsis család is, így 

jött létre a múzeum kiállítása, ami 
kétségtelenül ritka kincs.
– A későbbiekben be is lehet majd 
mutatni a szakmát, annak műkö-
dését, hiszen sajnos egy majdnem 
teljesen kihalt mesterségről van szó 
– tette hozzá Cserép Gábor.  
– A múlt században a borkészítés 
elképzelhetetlen volt a kádárok 
nélkül. Gondoljunk csak bele, hogy 
mennyire precízen kellett elké-
szíteniük a hordókat ahhoz, hogy 
megtartsák a bort, ne szivárog-
janak, és nem mellékesen szépek 
és tartósak is legyenek. Ebben is 
változott a világ, ma már a legtöbb 

pincészet acélhordókat használ, ezért 
egyre kevesebb szükség van a mes-
teremberekre.
Szent Mihály napja hagyományosan 
betakarítónap a településen. 
– Az idei betakarítónap kicsit más, 
mint a korábbiak voltak, most a gyü-
mölcsfeldolgozó kapta a főszerepet – 
fogalmazott. – Az önkormányzat né-
hány éve vásárolt egy hegyi birtokot, 
a Hungarikum pályázat segítségével 
ott sikerült felépíteni a gyümölcsfel-
dolgozót. Ez azonban nem közösségi 
gyümölcsfeldolgozó, hanem egy 
bemutatótér, oktatási célokkal.  
A területtel kapcsolatosan vannak 
még terveink. Már pályáztunk „sző-
lészeti és borászati hagyományok 
háza” létrehozására, reméljük sikerül 
megvalósítani. 

Kádármúzeum, ajándékba
A múltban a borászat nem működhetett volna olyan kiváló kádármesterek nélkül, akik értették 
a szakmájukat és jó, nem utolsósorban szép hordókat készítettek – hangzott el azon a hagyomá-
nyos betakarítónapi rendezvényen, melynek keretében kádármúzeumot avattak Reziben. 

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézetének pályázata, a „Beszélő városok – Keszthelyi történetek” integrált kulturális 
projekt keretében a Balaton Fesztivál Alapítvány közreműködésével került megtartásra 2022. október 
12-én a „Kultúrpiknik a Festetics kastélyban” elnevezésű rendezvény.

A teljes délutánt 
felölelő program 
az Igricek zenekar 
gyermekeknek 
szóló koncertjével 
kezdődött, ame-
lyen a fiatalokat is 
megénekeltetve 
ismert gyermek- 
és népdalok csen-
dültek fel, majd 
kézműves-foglal-
kozásra került sor. 
Ezt követően 15 
órától a velencei 
tükörterem adott 
helyszínt a projektérté-
kelő rendezvénynek, ahol 
köszöntőt mondott Tóth 
Gergely, a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete 
főigazgató-helyettese 

és Manninger Jenő, 
Keszthely város polgár-
mestere. Mátay Mónika 
és Tar Ferenc, a Beszélő 
városok – Keszthelyi 
történetek című könyv 

szerkesztői rávilágítot-
tak a projekt kereté-
ben elkészült kiadvány 
értékeire és hiánypótló 
voltára, majd összefog-
laló előadások következ-

tek a mostanáig 
megvalósult ren-
dezvényekről és 
eredményekről. 
A projektérté-
kelőt a SzirÉnek 
Leánykórus, a 
Keszthelyi Vajda 
János Gimnázi-
um diákjainak 
programja zárta. 
Ezt követően 
a rendezvény 
megkoronázása-
ként a Festetics 
György Zeneis-

kola művésztanárainak 
és növendékeinek nagy 
érdeklődés által övezett 
komolyzenei koncertjét 
élvezhette a nagyérde-
mű.  

Kultúrpiknik a Festetics kastélyban 
Közlekedési változásokról tartott sajtótájékoztatót Manninger Jenő, Keszthely polgármestere. 

Elmondta, legtöbb esetben lakos-
sági kérésre történtek a változások, 
melyeket szakértőkkel  is egyeztettek, 
s melyekről a képviselő-testület is 
tárgyalt. A döntés szerint egyirányúvá 
vált a Rákóczi utca Kazinczy és Petőfi 
utca közötti szakasza a Petőfi utca 

irányába. Fontos módosítás, hogy 
a Petőfi utca elsőbbséget kapott a 
Rákóczi utcával szemben. Megszűnt 
a jobbkéz-szabály a Vaszary Kolos 
utcában. Az ide csatlakozó mellékut-
cákba „elsőbbségadás kötelező” táblák 
kerültek. „elsőbbségadás kötelező” 

táblák helyett stoptáblát kapott több 
csomópont: a Honvéd és Madách ut-
cánál, az Erzsébet királyné és a Petőfi 
utcánál, illetve a Fuvaros és Cserszeg 
utcáknál. Az önkormányzat azt kéri 
a közlekedőktől, hogy vezessenek 
óvatosan.

Változások a közlekedésben
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A Kotsy-vízimalom – me-
lyet felújítását követően, 
július végén nyitott újra a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park – ilyen volt megépítése 
óta. A névadó tulajdonos 
pedig ugyancsak a kiváló 
szakemberek közé tartozott. 
Még úgy is, hogy a malom 
története, sorsa meglehetősen 
viszontagságos volt.
– A korábbi épület helyén 
1946 végére elkészült az új 
malom a 360 centiméter 
átmérőjű, felülcsapott vízike-
rékkel és malomipari beren-
dezésekkel. A vízikereket a 
malmon belül helyezték el, 
hogy az időjárás viszontagsá-
gaitól védett legyen A gabo-
naőrlő malomra vonatkozóan 
benyújtott hatósági engedélyt 

azonban a Kotsy család nem kapta 
meg, így 1946 és 1952 között dará-
lóként működtették a malmot, amit 
1952-ben államosítottak. 1956 után 
visszakerült ugyan a családhoz, de 
csak darálóként üzemelhetett.
Az elkövetkezendő évtizedekben 
ugyancsak hányatott volt a malom 
sorsa.
– Kotsy Nándor 1996-ban úgy 
döntött, eladja a malmot, de külföl-
di vásárlóknak, akik lakóépületnek 
szánták volna, nem akarta értékesíte-
ni. Huszti Zoltán Ferenc, Zalaszántó 
polgármestere azt javasolta, ígérte, 
hogy segít olyan vevőt találni, aki 
a páratlan ipartörténeti emlékhely 
magmaradását garantálja – folytatta 
Farkas Kornél. – A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkot keresték fel.  
A szervezet minden garanciát meg-
adott a malom megmaradására, s 

2000 januárjában megvásárolta Kotsy 
Nándortól az épületet. Ezt követően 
megkezdődött a rekonstrukció,  
a malom 2005-ben megnyitotta  
a kapuit a látogatók előtt. 
Szükségessé vált azonban egy újabb 
rekonstrukció. 2017-ben bezárt a ma-
lom, melyet a szükséges munkálatok 
után nyár közepén nyitottak meg újra.
– Amit a látogatók itt megtapasztal-
hatnak, az élményt jelent gyermekek 
és felnőttek számára egyaránt. Már 
csak azért is, mert Magyarországon 
nem nagyon találkozhatnak műkö-
dő vízimalmokkal – mondta Sinka 
Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park tájegységvezetője. – Megtekint-
hetik, hogyan működik a rendszer, 
a búzából hogyan készül lisztkorpa, 
teljes kiőrlésű liszt, vagy bármilyen 
más, gabonaféléből előállított termék, 
hasznos anyag. 

Farkas Kornél, aki nemcsak  
pénztárosként, hanem szakmai 
tárlatvezetőként is dolgozik  
a Kotsy-malomban, már fiatalkorá-
ban megismerkedett a molnárszak-
mával, s meg is kedvelte azt.  
Azt mondja, a magyar liszt mindig is 
jó minőségűnek számított, ez pedig 
nem csak a gabona, de a szakembe-
rek hozzáértését is dicsérte. S hogy 
szerinte mi a jó liszt titka?
– Csak jó búzából lehet jó lisztet 
készíteni, ez az alap. Kell hozzá a jól 
működő malom, minőségi beren-
dezésekkel, és nem utolsósorban 
a szakmáját minden szempontból 
ismerő, szerető, odafigyelő molnár. 
A Kotsy-vízimalom mindig ezen 
alapokon nyugvóan működött...

Elsősorban a jó búzától és a molnár  
szakértelmétől, odafigyelésétől függ a liszt 
minősége – hangzott el a tárlatvezetésen  
a zalaszántói Kotsy-malomban. Farkas Kornél 
hozzátette: természetesen egy kiváló eszközö-
ket felvonultató malom is szükségeltetik ahhoz 
a gabona lehető legjobb feldolgozásához.

„A jó búza  
és a molnár  
szakértelme”

 
ZERO

A kávéfőzők
megmentője!

WWW.GARAIPIVIZ.HU

A VÜZ Nonprofit Kft. 

Megtekintés céljából időpont egyeztetés a +36 30 436 2963-as 
telefonszámon Csendes Antal ágazatvezetővel lehetséges.

  pályázatot hirdet

• a keszthelyi  
Helikon strandon 
található 60 m2  

MELEGKONYHÁS BÜFÉ 
(ipari árammal ellátott, 
főmérővel rendelkezik) 

bérletére

• a keszthelyi  
Városi strandon 

található  
19 m2 alapterületű 
ÜZLETHELYISÉG  

(ajándékbolt) 
üzemeltetésére

A szerződés 
feltételeit tartalmazó ajánlattételi felhívás  2022. november 2-tól  megtekinthető a 

www.khvuz.hu 
honlapon.
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Újabb csalási hullám terjed az 
interneten! Naponta többen 
jelzik a bankjuknál és a rend-
őrségen, hogy csalók áldozatai 
lettek. A módszer az, hogy a 
bűnözők vevőként jelentkeznek 
gyanútlan eladók hirdetésére a 
Facebook Marketplace-en vagy a 
Jófogáson. A szállítási költséget is 
átvállalva a fizetést egy „FoxPost” 
vagy „Packeta” linken keresz-
tül kérik, ami természetesen 
hamis. Mégis sokan bedőlnek, 
erre kattintva ugyanis megjele-
nik a termék neve, az eladónak 
járó összeg, majd a „pénzesz-
köz átvétele” gomb, amire ha 
rákattintanak, a bankok listájából 
választani lehet. Ezután a saját 
bankra megszólalásig hasonlító 
felület jelenik meg, ahová fel-
használónevet, jelszót és akár 
SMS-kódot is beírva a csalók 
megszerzik a bankszámlaadato-
kat, majd a számláról utalásokat 
kezdeményeznek.

Adóvisszatérítéssel kecsegtető 
vagy adótartozásra hivatkozó 
adathalász üzenetek után a csa-
lók új módszerekkel próbálkoz-
nak a NAV nevében. Telefonon, 
rezsitartozásra hivatkozva kérnek 
a gyanútlan ügyfelektől adatokat, 
nem ritkán pénzt. Senki ne dőljön 
be a trükknek! A Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) nem hajt be 
áram- és gázdíjtartozást. Nem 
tartozik a NAV feladatai közé –  
a kukadíjon kívül – a rezsitarto-
zás, így sem az áram-, sem  
a gáztartozás behajtása. A NAV 
nem kommunikál e-mailben sem 
az ügyfelekkel. Hivatalosan kizá-
rólag ügyfélkapun és postai úton 
küld értesítéseket. A NAV mun-
katársai, ha esetleg személyesen 
keresik fel az ügyfelet, minden 
esetben szolgálati igazolvánnyal 
igazolják magukat.

2022. november 20-ig népszám-
lálási számlálóbiztosok keresik 

fel azokat a háztartásokat, akik 
online nem töltötték ki a kérdő-
íveket. A biztosok névre szóló 
igazolvánnyal és fényképes 
személyazonosító igazolvány-
nyal kell hogy igazolják magukat. 
Nyakukban „Népszámlálás 2022” 
feliratú, hivatalos logóval ellátott 
nyakpánt lesz. Ellenőrzés nélkül 
ne engedjenek be idegeneket la-
kásukba! Nem kötelező beenged-
ni a számlálóbiztost a lakásba.  
A kérdések a lakás előtt, az udva-
ron vagy a folyosón is megvála-
szolhatók. A számlálóbiztosokat  
a népszámlálás teljes időszaká-
ban működő, ingyenesen hívható 
információs telefonszámon (+36-
80-080-143) is ellenőrizni lehet.

Ha úgy látja, hogy minden 
óvintézkedése ellenére becsap-
ták, megkárosították, tegyen 
feljelentést a lakhelye szerint 
illetékes rendőrkapitányságon, de 
személyesen is tehet bejelentést 
bármely rendőri szervnél vagy 
telefonon, a 112-es segélyhívó-
számon.

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
– Újabb csalások

FLACCUS
ÓKORI
RÓMAI
KÖLTŐ

GONDOLATA

ÖLTÖNY
RÉSZE

„A”
HEGY-

SZOROS

EMELET
RÖVIDEN
MESSZIRE

LÓERŐ

ÉL
VALAHOL

TÁBORI
JELSZÓ

ANGOL
UNCIA

ROMLOTT
TOJÁS

TORNÁSZNŐ
(HENRIETTA)

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

ÉRTÉKET
MEGBECSÜL

ASZPIK
KÖZÉP! ESZPRESSZÓ!

I
AMPER

LATIN
ÜDVÖZLÉGY

VÍZ-
MELEGÍTŐ

BERENDEZÉS

ÉLÉSTÁR

RENDFŐNÖK

BILLEG

KÖRSZELET!
DEGESZRE

ESZI MAGÁT
JÖN,

NÉPIESEN

KÖLYÖK
ANGOLUL

POLCRÓL
LEVESZ

SZEKRÉNY
RÉSZE

KOTKODA
PÁRJA

-VA
PÁRJA

KIFEJEZÉS-
MÓD

MAGASZTAL
OLIMPIAI
BAJNOK
ÚSZÓ

(KRISTÓF)
MUTATÓ SZÓ

IRODAI
KAPOCS

A GONDOLAT
FOLYTATÁSA

RENDFENN-
TARTÓ
ESZKÖZ
ANGOL

KISASSZONY

HÍD
KÖZEPE!

FRANCIA
FÉRFINÉV

INFANTILIS
KETTŐS
BETŰ

KÖZÉPEN
MEGFOG!

HIBÁSAN
RÖGZÍTETT

NŐI
BECENÉV

AKTUÁLIS

GÖMB
FELE!

A KIJEVI
NAGYFEJE-
DELEMSÉG
ALAPÍTÓJA

INKE SZÉLEI!

ROMÁN
PÉNZ

SZKANDIUM
VEGYJELE

KESERGÉS

RÓMAI
SZÁZAS

LONDONI
NAP!

NITROGÉN

IDŐ JELE

MEDITERRÁN
GYÜMÖLCS M

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

Diego Keszthely
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Standard Plus Promo Boston Oak  
7 mm laminált padló   
kopásállósága: 31 (lakossági) 3 599 Ft/m2

Cattleya mustar grey szőnyeg   
kül- és beltéri használatra egyaránt 
10 990 Ft/darab-tól  
(80x150 cm-től)

Rekord grey futószőnyeg  
80 cm szélességben  3 999 Ft/fm,  
100 cm szélességben 4 999 Ft/fm

Fancy 129-szürke 
padlószőnyeg   

4 méter széles tekercsben 
4 299 Ft/m2

Diaisy tapéta
vlies, 53 cm széles 10 fm 

hosszú tekercsben, 
9 999 Ft/tekercs

Exkluzív függönyanyagaink 

varrását most 

INGYEN biztosítjuk!

A Zala Megyei Közgyűlés múlt szombaton tartotta ünnepi ülését. A ReFolk együttes előadásában elhangzott Himnusz 
után Šetar Lucija énekelte el gitárkísérettel az Örökségünk című dalt. A vendégek üdvözlését dr. Pál Attila, a megyei 
közgyűlés elnöke köszöntője követte, majd dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tartott ünnepi beszédet.

Elsőként a Zala megye dísz-
polgára kitüntető címet adták 
át, amit Illés Fanni olimpiai 
bajnok úszó kapott kimagasló 
sportolói pályafutása elisme-
réseként. A közgyűlés Zala 
Megye Egészségügyéért díját 
lelkiismeretes, elhivatott és 
színvonalas szakmai munkája 
elismeréseként dr. Horváth 
Ágnes nagykanizsai házi-
orvos kapta. A Zala Megye 
Sportjáért díjat kimagasló, 
eredményes és közösségépítő 
tevékenysége elismeréséül a 

Zalaegerszegi Atlétikai Club 
érdemelte ki. Zala Megye 
Szociális Gondoskodásért díj-
ban Kereséné Fülöp Katalin 
zalabaksai vezető ápoló része-
sült. A közgyűlés Zala Megye 
Közigazgatásáért díjat ado-
mányozott az önkormányzati 
közigazgatás területén végzett 
elhivatott és magas színvo-
nalú munkájáért dr. Tüske 
Róbertnének, a Vonyarcvas-
hegyi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének. A tes-
tület Zalai Pedagógus díjban 

részesítette kiemelkedő tér-
ségi pedagógiai, intézmény-
vezetői munkájáért, országos 
szintű tehetséggondozásért 
Holczerné Megyes Gabriella 
Erzsébetet, a Borsfai Fekete 
István Általános Iskola intéz-
ményvezetőjét. A közgyűlés 
Zalai Civil Társadalomért 
és Nemzetiségekért díjat 
adományozott Zala megye 
jószomszédi kapcsolatai ér-
dekében kifejtett kiemelkedő, 
eredményes munkájáért,  
a magyar-horvát kapcsolatok 

ápolásáért Kotnyek Gáborné-
nak. A közgyűlés Zala Megye 
Fejlesztéséért díjban részesí-
tette a kimagasló, folyamatos 
innovatív teljesítményük és 
közösségépítő munkájuk 
elismeréseként a keszthelyi 
Lissé Édességgyártó Kft.-t. 
A testület Zala György-dí-
jat adományozott a magyar 
és benne a zalai népzenei 
kultúra ápolása és életben 
tartása érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréseként 
ifj. Horváth Károlynak. 

Ünnepelt Zala megye közgyűlése
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