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Augusztus elsejétől Mezei András teljesít szolgálatot a Kis Szent Teréz plébánián, így másodikán, vasárnap
tartotta bemutatkozó szentmiséjét. Az atya nem ismeretlen a keszthelyiek számára, hiszen korábban
a Magyarok Nagyasszonya plébánia káplánjaként szolgált. Mezei András prédikációjában a közösség fon
tosságáról és a lelki töltekezés erejéről beszélt.

Flóra-napok
kaktuszkülönlegességekkel
A Helikon KastéLymúzeum Pá[maházában és a hozzá
tartozó hercegi kertben vásárral egybekötött virágkiáLűtást
rendeztek a minap. Két napon át a legszebb virágcsodák
ban gyönyörködhettek a látogatók. A FLóra-napokat nyol
cadik alkaLommal tartották meg. A kiálLitás bővelkedett
a szebbnéL szebb virágzó szépségekben, a látogatók egy
gyűjtő áLtaL adományozott kaktuszgyűjteményben megta
LáLhatták az egzotikus küLsejű oszLopkaktuszokat, arany
gömbkaktuszokat azok több fajtáját és a kövek közt rejtőz
ködő papsapkakaktuszokat is. A PáLmaházban augusztus
20-án újabb virágkiátLítás várja a Látogatókat.
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Táncok
és népmesék
Különböző nemzetiségi táncokat és népmesét
is láthatott a közönség a háromnapos Keszthe~
lyi Folkfeszten. A rendezvényt mely minden
évben nagy sikernek örvend 12. alkalommal
szervezte meg a Goldmark Károly Művelődé
si Központ. A cél változatlan maradt az idők
során, az, hogy a magyar mellett más nem
zetiségek elsősorban táncos hagyományait is
megismerhesse a közönség. A háromnapos
rendezvény során a táncok mellett koncertek~
kel is várták a vendégeket.
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A Kis Szent Teréz plébánia Új plébánosát dr. Udvardy György
veszprémi érsek nevezte ki még júniusban. Az áthelyezésről
szóló levelet Clevelandben kapta kézhez Mezei András, aki im
már öt éve szolgálta a tengerentúli magyar közösséget.
A plébái~ián a hónap első napjától új káplán is szolgaI. Bacsa
Dávid már a szeminarista évei alatt is hallássérültekkel foglal

kozott Budapesten, így került immár diakónusként Pomázra.
Később a szentendrei plébánián teljesített kápláni szolgálatot,
innen helyezték Keszthelyre. Azt mondja, fontos missziójának
tekinti, hogy megszólítsa a fiatalokat.
Augusztus elsejétől Mezei András és Bacsa Dávid Keszthely
mellett Várvölgyön is szolgál.
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egyél Te is tagja a Szezon Kosár
Bevásárló Közosségnek!
Vegyé velünk ellenőrzött,
kivá 6 minoségű helyi terméketl

TÁJ ÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2020. augusztusi ügyfélfogadási rendjéről
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Bevásárló Közösségünkben több,
min 250 helyi termék vár Rád.

Keszthely Város jegyzője a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
7/2019. (VI. 25.) PM rendeletben foglaltak figyelembevételével értesíti a lakosságot’
hogy a 2020. augusztus 20-a körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:
2020. augusztus 20. (csütörtök) munkaszüneti nap, az ügyfélfogadás szünetel,
2020. augusztus 21. (péntek) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel,
2020. augusztus 28. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2020. augusztus 29. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
Keszthely város jegyzője tájékoztatja továbbá a lakosságot, hogy az anyakönyvvezetőnél
az ügyfélfogadás 2020. augusztus 19. (szerda) napján délután,
valamint 2020. augusztus 28. (péntek) napján elmarad.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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Egyé garantál an egészséges
éle miszereket közvetlenül a he yi
termelőtő
Többek kozött a Reziben termelá
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