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KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Görögkeleti hagyomány szerint szentelték meg a Balatont 
Keszthelyen. A vízkereszt ünnepével Jézus Jordán folyóban 
történt megkeresztelésére emlékeznek a keresztény egyhá-
zak.

Tűzifával segítették 
a családokat
A Zala Megyei Védelmi Bizottság ebben az évben 
is tűzifával és élelmiszercsomaggal támogatta a 
rászoruló családokat. Másfél millió forint értékben 
osztottak kályhakész tűzifát a szociális tüzelő-
anyag-program keretében. Keszthelyen a Munkás 
utcában lakó Cser István és felesége kapott egy köb-
méter aprított fát, ami nagy segítség számukra a fűtés 
megoldásában. A házaspár mindkét tagja hosszú évek 
óta tartós beteg. A tüzelőt dr. Sifter Rózsa Zala megyei 
kormánymegbízott, a Zala Megyei Védelmi Bizottság 
elnöke adta át a családnak, aki elmondta, hogy min-
den esetben a helyi képviselőktől, polgármesterektől 
kérnek javaslatot arra, hogy a megyében kik a legrá-
szorultabbak, akiknek szükségük van télen a segít-
ségre. Összesen 60 családhoz jutott el a faadomány. 
Nyolc év alatt már ötszáz család részesült ebben a 
segélyben. A védelmi bizottság minden évben képez 
annyi tartalékot is, hogy ha váratlan, nehéz élethely-

zetbe kerül valaki, tudjanak segíteni. A Cser házaspár 
tűzifaátadásán jelen volt Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő és a város alpolgármestere, Vozár Péter-
né is. Vozár Péterné köszönte meg a Keszthelyen élők 
nevében a tűzifaakcióban való támogatást. Kiemelte, 
hogy a város minden évben 3,5 millió forint értékben 
juttat családoknak szociális alapon 2,5 köbméter tű-
zifát, amit az őszi és tavaszi időszakban kapnak meg 
a rászorulók, mégis nagy segítség a védelmi bizottság 
részéről az évente egy-egy keszthelyi családnak nyúj-
tott faadomány. 2021-ben Keszthelyen és térségében 
12 család részesült a Zala Megyei Védelmi Bizottság 
által biztosított 25 ezer forint értékű tűzifasegélyben.

S hogy mit kell tudni a vízszentelés 
hagyományáról? Nos, az Jézus megke-
resztelkedésére utal. A megszentelt víznek 
gyógyító- és varázserőt tulajdonítottak. 
Nemcsak a magyar néplélekben, de az 
emberiség egyetemes, kollektív tudatában is 
a víz a tisztaság, a világosság szimbóluma. 
A sötétség antitéziseként jelenik meg az 
emberi tudatban, ezért a tiszta víz mindig 
pozitív jelkép, ellentétben a zavaros vízzel. 
Különösen a hideg víz az alapvető tiszta-
ságjelkép, a sugárzása, ragyogása miatt. A 
magyar hagyomány szerint vízkeresztkor 
a vizek aranyossá válnak, mert Jézus ismét 
belemerítkezik a habokba. A forrásvíz is 
csodatevő erővel rendelkezik, amely az égi 
erőnek, az életnek és az igaz hitnek is a 
jelképe a magyar néphagyományban. Élet, 
tudás, hatalom, boldogság, tisztaság, lélek,  
kegyelem: mind-mind jellemzőek a víz, 
a forrásvíz jelképiségére. Emiatt tartották 
régen fontosnak, hogy a megszentelt vízzel 
is „megszenteljék” az otthonukat, családtag-
jaikat, állataikat, földjeiket, értékeiket.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. február 26-án 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

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA 
FELVÁSÁRLÁST TART!

Ezüsttárgyak (100 Ft/gr-tól 
kanál, villa, tálcák stb.)

2021. február 16. kedd  
10 - 14 óra között

 Keszthely, Kristály Hotel, 
Lovassy Sándor u. 20. (Recepció mellett)

www.dunagaleria.hu • Díjtalan kiszállás: 70/381-6345 

Felment a törtarany ára!  
9.600 – 16.500 Ft

Fazon, antik, briliánssal 
díszített arany

11.500 – 22.500 Ft/gr.   
Briliáns ékszerek  

– nagyságtól függően – akár: 50.000 Ft/gr 
Régi karórák automatát, felhúzóst. Neves festmények.  

Herendi, Zsolnay, borostyán. 
ARANY-, EZÜST PÉNZÉRMÉK, TALLÉROK, PAPÍR- 

PÉNZEK. HÁBORÚS KITÜNTETÉSEK, KÉPESLAPOK.

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

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban
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• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság
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• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

A Konstantinápolyi Ortodox 
Egyház fenntartásában működő 
Család Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény szervezésében Arszeniosz 
Kardamákisz, a Konstantinápolyi 
Egyetemes Patriarchátus Ausztriai 
Metropolitája, Magyarországi és 
Közép-európai Exarchája vízke-
reszt alkalmából ünnepi liturgiát 
tartott Keszthelyen, a Fő téri 
Magyarok Nagyasszonya plébánia-
templomban. A Család Iskola által 
szervezett hagyományos szertar-
tást követően – betartva a járvány-
ügyi előírásokat – Őeminenciája 
ünnepélyesen megszentelte a 
Balatont. Az áldás után a jeges 
vízbe dobta a keresztet, melyért 
beúsztak. 
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Veszélyessé vált öreg platánok
Keszthely önkormányzatának 

kérésére a Baross utcában az öreg 
platánfákat korábban megvizsgálták. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület 
közös együttműködésével próbálták 
az öreg fákat megvédeni a pusztulástól 
a régóta lakott városrészen. A szakvé-
lemény eredményeként hét fánál 30 
százalékos lombkorona-könnyítést 
kellett végezni, kettőt azonban már 
nem lehetett megmenteni, ki kellett 
vágni őket. Sáringer-Kenyeres Marcell 
önkormányzati képviselő adott arról 
tájékoztatást, hogy a fák vágására 
azért 2020 novembere és 2021 febru-
árja közötti időszakban kerülhetett 
sor, mert a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park munkatársával történő helyszíni 
vizsgálatok azt is megállapították, hogy 
a két fa fészkelő madarak élőhelye, így 
a munkálatokat más időszakban a ter-
mészetvédelmi szabályokat figyelembe 
véve elvégezni nem lehet. 

A Keszthelyi Városvédő Egyesület is 
szorgalmazta a fák vizsgálatát, ugyanis 
a platánokkal körbeölelt részen talál-
ható a város egyik legrégebbi épüle-
te. Kerner Gábor műemlékvédelmi 
szakmérnök, a Keszthelyi Városvédő 
Egyesület elnökségi tagja a helyszínen 
mondta el, hogy a Városvédő Egyesület 
évekkel ezelőtt már elkészítette az iko-

nikus épület védetté nyilvánításához 
szükséges dokumentumokat. Most az 
önkormányzattal közösen dolgoznak 
azon, hogy az indóház és környeze-
te – amelybe beletartozik a kilenc 
platánfa is – védelem alá kerülhessen. 
A lombkoronametszést és fakivágást 
végző baktüttösi cég vezetője, Tóth-
Tanner Balázs szerint a közel százéves, 
24-26 méteres fákat már korábban 
kellett volna vizsgáltatni. A faápolási 
munkavégzésre az elmúlt évtizedekben 
nem került sor, ennek következmé-
nyeként a száraz, dörzsölő, keresztező 
ágak komoly problémákat okoztak. 

Két fa menthetetlen volt. A kivágott 
fákat tavasszal pótolják. A régi állomás 
épületét – amelynek történetét kevesen 
ismerik – pedig szeretnék megismer-
tetni a lakossággal is.

Költségvetésről, beruházásokról, 
bérleti díjakról
A költségvetésről, városi beruházásokról és a bérleti díjakról tartottak sajtótájékoztatót a KÉVE önkormányzati 
képviselői. Czuth Zoltán a város költségvetéséről azt mondta, eleve egy óriási hibahalmazra, jórészt ingatlanel-
adásokra tervez. Hozzátette, az iparűzési adóbevétel 50 százalékos kormányzati megvonása mintegy 500 millió 
forintos bevételkiesést jelent Keszthelynek. Az önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: „Azt kérjük a polgár-
mester úrtól, hogy ha ilyen súlyos problémák vannak, akkor ne hagyja a várost magára, hiszen itt van a Keszt-
hely városát 46 százalékban reprezentáló KÉVE, akit eddig jelenleg nem vont be a költségvetési tárgyalásokba.”
A Kísérleti utcai óvoda és a sörház projektjéről szólt Molnár Tibor. A politikus rámutatott, a beruházások 
megakadtak. Elmondta, cégnyilvántartások szerint négy végrehajtás folyik a kivitelező ellen. Az önkormányzati 
képviselő szerint ha a város gondos gazdaként akar eljárni, nézzenek utána, hogy be tudják-e fejezni ezeket a 
beruházásokat.
Dékány Péter arról beszélt, hogy karácsony előtt értesítették az önkormányzati ingatlanok bérlőit, hogy emel-
kednek a bérleti díjak. Mivel a veszélyhelyzet idején ezt tiltja a kormányrendelet, Facebook-bejegyzést tettek 
közzé. Szerintük ennek hatására küldött ki később a VÜZ Kft. egy tisztázó levelet, hogy csak júliustól lép 
érvénybe az emelés. A KÉVE politikusa szerint ez felesleges hangulatkeltés volt, és csak a járvány miatt anya-
gilag és mentálisan is érzékeny lakók kedélyeit rombolták. Dékány Péter hozzátette: a KÉVE szerint az emelés 
egyébként indokolt és elkerülhetetlen. 

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere az alábbi 
reagálást juttatta el szerkesztőségünkhöz.
„Sajnálattal láttam, hogy a magyar kultúra napján a 
KÉVE-s képviselők továbbra is a személyeskedést, 
és a keszthelyi emberek félrevezetését tartották a 
legfontosabbnak.
A lakáskoncepciónál is látszik, hogy megváltoztat-
ták a véleményüket, miután szembesítettük őket 
azzal, hogy hozzászólás és javaslat nélkül ők is 
megszavazták azt.
A költségvetés előkészítése éppen csak elkezdő-
dött, de a KÉVE érdemi javaslatok helyett már most 
csak sérteget és személyeskedik. Ebből is látszik, 
hogy az együttműködési szándék csak látszat a 
részükről. Sajnos tavaly a KÉVE-s képviselő urak-
nak nem volt türelmük részt venni a hosszadalmas 
költségvetési tárgyalásokon, könnyebb volt nemmel 
szavazni, mint felkészülni, remélem, idén ez más-
ként lesz.
A tavalyi év végén a sajtó előtt beszámoltam arról, 

hogy vannak olyan projektjei az önkormányzatnak, 
amelyeknek a szerződését még az előző polgár-
mester és jegyző írta alá, és amelyekkel sajnos több 
mint egy éve küzdünk a kollégáimmal. Magam sem 
tartom szerencsésnek, hogy egyetlen kivitelező lett 
ennyi projekttel megbízva, többek között emiatt is 
volt több konfliktusom az előző polgármesterrel. 
Mindenesetre arra kérem a KÉVE-seket, hogy ne 
keltsenek hangulatot a városban, hiszen mindany-
nyiunk érdeke, hogy ezek a beruházások mielőbb 
elkészülhessenek.
Másfél évvel a választások után sajnálattal látom, 
hogy a KÉVE csak a saját szavazóit kívánja képvisel-
ni, amikor a szavazók 46 százalékáról beszélnek. 
Véleményem szerint a képviselőknek nem lenne 
szabad megosztani a várost az alapján, hogy ki kire 
szavazott, hanem minden képviselő minden keszt-
helyiért kell hogy dolgozzon. Rám minden keszthe-
lyi számíthat, függetlenül attól, hogy rám szavaztak, 
vagy sem.”

Csökkent az ismertté vált jogsértések 
száma Keszthelyen

Dr. Andor László a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője sajtótájé-
koztató keretében számolt be arról, hogy jó és stabil a közbiztonság a 
városban. Tájékoztatott arról, hogy a 2020-as adatok biztatóak, a fel-
derített esetek aránya 74.6 százalék lett. Ez a 2010-es adatokhoz ké-
pest 10 százalékos növekedést jelent. Összesen 289 bűncselekményt 
regisztráltak.
– Ez azt jelenti, hogy az elmúlt tíz év legkevesebb bűncselekménye 
vált ismertté a tavalyi évben. Ami pozitívum a csökkenő összes bűn-
cselekményszámon belül, hogy rablás, zsarolás, kifosztás jellegű jog-
sértés nem volt. Ezzel párhuzamosan továbbá csökkenteni tudtuk a 
lopások, a lakásbetörések, betöréses lopások számát is – ismertette a 
kapitányságvezető.   
Dr. Andor László elmondta, a Vásár tér rossz közbiztonságával kap-
csolatos híresztelések ellenére az említett területen az összes bűn-
cselekmény mindössze 3 százaléka történt, írásban hozzá csak egy 
megkeresés érkezett. Elhangzott, hétről hétre tervezik meg a közte-
rületi jelenlétet, valamint eseti jelleggel megerősítő erőt is kaptak a 
Készenléti Rendőrségtől. E mellett folytatják a 24 órás területi lefe-
dettséget is azokon a prioritást jelentő területeken, ahol szükséges 
és indokolt a visszatérő rendőri ellenőrzés. Az önkormányzattal is 
folyamatos a rendőrség együttműködése. A jövőben tervezik kibőví-
teni a városban a kamerarendszert is, valamint dolgoznak az építé-
szeti bűnmegelőzésen.

Nagy Bálint megköszönte a rendőrség 
munkáját. A polgármester elmondta, Molnár 
Tibor, a KÉVE képviselője valótlan állítá-
sokkal próbálja rossz színben feltüntetni a 
várost, és ezzel a keszthelyi rendőrök mun-
káját értékeli le. A képviselő a január 19-ei 
késelésről osztott meg írást a közösségi 
oldalán. A polgármester hozzátette, jelenleg 
is azon dolgoznak, hogy a város turizmusát 
fellendítsék, azonban a Keszthelyt rossz 
színben feltüntető kijelentésekkel ezeket 
mossák alá. Nagy Bálint felhívta a képviselő 
figyelmét, hogy kijelentéseiért kérjen nyil-
vánosan bocsánatot a keszthelyi emberektől 
és a közel 120 szolgálatot teljesítő keszthelyi 
rendőrtől is.

Egy Vásár téri késelés kapcsán, illetve az azzal kapcsola-
tos híreszteléseket cáfolva tartott sajtótájékoztatót Nagy 
Bálint polgármester és dr. Andor László rendőrkapitány.

A Vaszary Kolos utcában is ki kell vágni egy platánfát, amit az 1970-es években 
ültettek a közterületre. A fa egészséges, azonban az elmúlt időszakban lakossági 
jelzések érkeztek a körzet önkormányzati képviselőjéhez, hogy gyökerei fel-
nyomják a járdát, kárt tesznek a közeli ingatlanban. 
Raffai-Réz Ildikó önkormányzati képviselő elmondta: az ötvenéves, rossz helyre 
ültetett fa – melyre ráépítették a közműveket – olyan károkat okozott, ami már 
veszélyes a közlekedésre is. A probléma megoldásához szakértői véleményt 
kellett készíteni, amire az önkormányzat Sáringer-Kenyeres Marcell képviselőt, 
természetvédelmi mérnököt kérte fel. Ő véleményében megerősítette, hogy a 
probléma megoldásához elengedhetetlen az egyébként teljesen egészséges fa 
kivágása.
– Arra kell törekednünk, hogy felelősségteljesen és kellő körültekintéssel 
valósítsuk meg a faültetéseket és azok ápolását. Nem szabad az elmúlt évtize-
dekre jellemző gyakorlatokat követnünk, mert annak egyik eredményét mi most 
tapasztaljuk meg. A szemléletváltással az elkövetkezendő években elérhetjük 
azt, hogy a jövő számára egészséges fasorokkal, fás zöldterületekkel tudjuk 
megújítani városunkat – fogalmazott Sáringer-Kenyeres Marcell.

Személyeskedés helyett érdemi javaslatokat



Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 

oltásra:
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Szakmai és lakossági ötletekkel
A Balaton-parton megvalósítandó  
tervekkel kapcsolatosan tartottak  
sajtótájékoztatót Keszthelyen.

Mint elhangzott, a Magyar Művészeti 
Akadémia Építészeti Tagozatának pálya-
munkái között számos jó ötlet szerepelt, 
de a lakosság véleménye is rendkívül fon-
tos a tervezéshez.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
elmondta: öröm, hogy a pályázók több 
szempontból is megvizsgálták a lehetősé-
geket, és számos új ötlettel segítették elő 
a beruházás megvalósítását, fontos hang-
súlyozni, hogy ezek csak ötletek, semmire 

nem kötelezik az 
önkormányza-
tot. Felhívta a fi-
gyelmet arra, a 
megvalósításnál 
nagy jelentőséget kapnak a lakosok javas-
latai is. Hangsúlyozta: „lényeges, hogy ezt a 
projektet úgy készítsük össze, hogy szakmai 
javaslatok legyenek benne, és legalább ilyen 
hangsúllyal essenek latba a keszthelyi em-
berek javaslatai, véleményei”.
Elhangzott, a fejlesztés nemcsak a nyári 
szezonra, hanem egész évre tervez. Keszt-
hely főépítésze, Riedl Tamás elmondta, az 
ötletek összhangban vannak a város tö-
rekvéseivel, és kiemelt figyelmet fordíta-
nak az ökológiai egyensúly fenntartására, 
a zöldterületekre, valamint a természet és 
az ember kapcsolatára. Emellett fontos fi-
gyelembe venni a part már kialakult képét 

is. Kiemelte: a tervezési terület mellett két 
műemlékvédett épület áll, nagyon bíznak 
abban, hogy a tulajdonosváltás során azok 
felújítása, megújítása is megtörténik. Az 
ezekhez való illeszkedés mindenképpen 
fontos. Nagyon fontos maga a Balaton, a 
vízpart látványának el nem zárása az eset-
leg kialakítandó új sétánytól. A projekt 
menedzsere Varga Gábor lesz, aki több 
mint tizenöt éve dolgozik különböző pá-
lyázatokon, európai uniós támogatásokon.
Az MMA pályamunkáiról készült össze-
foglalót és a díjazott pályaművekből készí-
tett virtuális tárlatot az akadémia honlap-
ján láthatják az érdeklődők. 

A Balaton-part kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával  
kapcsolatosan több kérdés is felmerült, melyekről Riedl Tamást, 
Keszthely főépítészét kérdeztük. 
A szakember hangsúlyozta: a kiemelt fejlesztési területté történő 
nyilvánítás – közérthetően megfogalmazva – a Balaton-part és a 
vasút közötti területet érinti Keszthely közigazgatási határán belül.
– A Balaton-part fejlesztésével kapcsolatos területi elképzelés a 
Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkerttől egészen a Gyenesdiás–
Keszthely közigazgatási határig tart – mondta. – A Balaton-part 
fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési folyamatok előkészítése zajlik 
jelenleg. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításnak azért van 
jelentősége, mert ha olyan ötlet érkezik, melyet mindenki támogat 
és megvalósítható, akkor azt ne akadályozza meg egy tizenegy éve 
elfogadott helyi építési szabályzat (HÉSZ) előírása. Ha szükség 
lesz a változtatásra (ez egyébként nem biztos), akkor ebben az 
esetben rövidebb idő alatt végigvihető a településrendezési eszköz 
módosítása.
Természetesen partnerségi egyeztetést, ezen belül pedig lakos-
sági fórumot is tartunk, tehát széles körű társadalmi egyeztetés 
fogja ebben az esetben is megelőzni a módosítás elfogadását. 
Tisztelettel kérek mindenkit, ne keressünk hátsó szándékot olyan 
szakmai ügyekben, melyek fontosak a közösen kitűzött cél eléré-
sében – tette hozzá a főépítész.

A Balaton-part 
kiemelt fejlesztési területről 
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Mint arról már korábban beszámoltunk, 2023-ban Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa, ám a prog-
ram a balatoni régió egészére koncentrál és kínál részvételi lehetőségeket. 
Keszthely mint a régió kulturális fellegvára elsők között csatlakozott a projekthez és kötött megállapo-
dást a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-vel, így a programok és a beruházások előkészítése is megkezdődhe-
tett a magyar kultúra napján alakult Keszthelyi Kulturális Kerekasztal EKF munkacsoportjának koordi-
nálásával.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

A régió kulturális fellegváraként 
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A Szent István Egyetem átalakulásával jött létre a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem, amelynek része a keszthelyi 
Georgikon is.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) megala-
kulásával fontos mérföldkőhöz érkezett a hazai agrárképzés és 
agrár-felsőoktatás – hangzott el a sajtótájékoztatón. Az agrári-
um és a vidékfejlesztés az egyik leggyorsabban fejlődő képzési 
és tudományterület, így a tudásszint emelése, korszerűsítése 
elengedhetetlen, ehhez kapcsolódva rendkívüli szükség van a 
szakmai, elméleti és gyakorlati képzés, valamint az agrárszak-
mák iránti elkötelezettség, küldetéstudat erősítésére. A Szent 
István Egyetem jogelőd szervezetére épülő Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem államilag elismert felsőoktatási intéz-
ményként működik tovább, melynek fenntartói joga a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítványhoz került. A 

MATE ezzel a lépéssel hazánk egyik legnagyobb felsőoktatási 
intézményévé vált, egyedülálló infrastruktúrával és oktatá-
si képességekkel rendelkezve számos tudományterületen. 
Az intézmény célja Magyarország gazdasági és társadalmi 
fejlődésének elősegítése, valamint a vidék és a mezőgazdaság 
újjáépítése, fejlesztése kiemelkedő oktatási, kutatási, innováci-
ós és tanácsadási tevékenységeivel.
Az átalakulással az egyetem Közép-Kelet-Európa vezető 
agrárfókuszú intézményévé válhat az elkövetkező években. 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem öt campuson, 
több mint 13 ezer hallgató számára fogja össze a dunántúli és 
közép-magyarországi élettudományi és kapcsolódó képzése-
ket. Az intézményhez csatlakozott a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ tizenegy kutatóintézete, így megvalósul 
az oktatás és a kutatás szorosabb integrációja is. 

Az élete, szívügye a sport 

 A sportprogramok szervezésében ma is 
aktívan részt vesz. Sokan ezért is javasol-
ták, hogy kapja meg idén a „Keszthely 
Város Sportjáért” kitüntetést. Ő képvi-
selőként nem veszi át az elismerést, azt 
mondja, hogy e munkát nem a kitünte-
tésért végezte, hanem mert szívügye volt 
a sport.
– Ha jól tudom, a családi háttér is 
szerepet játszott abban, hogy a sport 
szerelmese legyen...
–Igen. Nagy családban születtem, tizedik 
gyermekként, a szüleim és a testvéreim 
egyaránt sportoltak. Édesapám futballo-
zott, én pedig már kisgyermekként min-
dig kísértem, mondhatom, hogy a pálya 
szélén nőttem fel. Az aktív sportot már 
harmadikos iskolás koromban kezdtem. 
Mozgékony kislány voltam, de beteges, a 
szüleim úgy gondolták, hogy a sport jót 
tesz az egészségemnek. Az apukám meg-
beszélte, hogy csatlakozok a Keszthelyi 
Haladás SC Kézilabda Szakosztályához, a 
csapattal idővel NB I/B ifjúsági, majd NB 
II. felnőttosztályban játszhattam.  Ez egy 
nagyon szép időszak volt. Később jött az 
atlétika, illetve a nagypályás női futball. 
Sajnos egy sportbaleset következtében 
be kellett fejeznem a kézilabdázást, és az 
edzősködést is. Sok tanítványom volt.
– A sportot azonban nem tudta kirekesz-
teni az életéből.
– Természetesen nem, nem is akartam 
soha. Kerestem azokat a lehetősége-
ket, melyekkel segíteni tudtam a város 
sportéletében. Segítségre pedig mindig 

szükség volt, s persze lesz is. 1992-ben 
dr. Kardos Józseffel megalapítottuk a 
Keszthely Városi Diáksport Egyesü-
letet, így az atlétika nem szűnt meg a 
városban. Mindig öröm erre gondolni, 
hiszen megmaradt egy kedvelt, fiatalok 
körében népszerű sportág Keszthelyen. 
A fogyatékos emberek sportjáért is 
szerettem volna dolgozni. 2002-ben 
megalapítottuk a Mozgáskorlátozottak 
Szakosztályát a Balaton Vívóklub kere-
tein belül. Ez nagyon aktív volt: sok-sok 
programot, számos sétát, túrát szervez-
tünk. A Zala Megyei Fogyatékos Sport 
hónapokkal utánunk indult el. Sikerült 
beindítani a Séta az egészségért prog-
ramot egészségesek és fogyatékkal élők 
számára. A pétanque golyós játékot is 
ismertté és népszerűvé tettük 2010-ben, 
a szakosztály működtetője a Keszthely 
Városi Diáksport Egyesület lett. Az, 
hogy a fogyatékossággal élők sportnapja 
meghonosodott Keszthelyen, a saját ér-
demem, 2018. óta február 22. a napja, ezt 
a Parlament határozta meg. Keretében 
óvodások, általános és középiskolások 
számára bemutatókat, érzékenyítő órákat 
sikerült tartani. Sajnos a programok a 
pandémia következtében elmaradtak, 
de természetesen amint lehetőség lesz, 
újraindítjuk őket.
– Hogy látja Keszthely sportéletét, illet-
ve annak jövőjét?
– Keszthelyen mindig kiemelt volt a 
sportélet, így van ez ma is, számos egye-
sület működik, mégpedig sikeresen, szép 

eredményeket elérve. Szóval széles 
a paletta, s öröm, hogy a feltételek is 
adottak. Kiemelném például a tanuszo-
dát, melyet, ha nehezen is, de sikerült 
megvalósítani. Számos olyan beruházást 
sikerült megvalósítani a városban, mely 
a sportot szolgálja. Úgy gondolom, hogy 
a sportot támogatni kell, hiszen nemcsak 
az egészséget szolgálja, hanem közössé-
get épít, nem is beszélve arról, hogy viszi 
a város jó hírét. Keszthelyen az önkor-
mányzat részéről megvan a támogatás, s 
az elismerésekről sem feledkezik meg a 
város.
– Önt jelölték a „Keszthely Város Sport-
jáért” kitüntetésre...
– Itt szeretném megköszönni minden-
kinek, akik rám gondoltak az elismerés 
kapcsán, jólesik. A „Keszthely Város 
Sportjáért” kitüntetés – mely a sportban 
a legnagyobb városi elismerés – nem 
más, mint egy egész élet művének ered-
ménye – tette hozzá Nemes Klára, aki 
2016-ban rangos kitüntetésben részesült, 
a Magyar Atlétikai Szövetség elismerését 
vehette át az atlétika sportágban végzett 
munkájáért.

PortréBalatoni KRÓNIKA

Nemes Klára életében mindig kiemelt szerepet játszott a sport. 
Nemcsak űzte annak több „ágát”, hanem segítette az egyesüle-
tek munkáját.

Sportelismerések a város napján
Keszthely Város Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe tartoznak többek között a városi sportügyek is.  
Az idei elismerésekről Csótár Andrást, a bizottság elnökét kérdeztük.
– Hosszú, kihagyott időszak után 2017-ben szerveztük és rendeztük meg újra a városi sportgálát. Azóta évről évre nagyon színvo-
nalas rendezvényen mutattuk meg és méltattuk Keszthely sportéletét és az abban tevékenykedő sportegyesületeket, sportolókat, 
edzőket és sportvezetőket – mondta. – Van mire büszkének lennünk, mert kiváló eredményeket érnek el a keszthelyi sportolók 
mind országos, mind nemzetközi színtereken egyaránt. Ezeket a teljesítményeket különböző kategóriákban minden évben ju-
talmazza az önkormányzat. A világjárvány miatt sajnos 2021-ben elmarad a sportgála, így a kitüntetések átadására sem kerülhet 
sor a szokásos módon, az év elején. Nem szeretnénk azonban elfeledkezni a tavalyi év legjobbjairól, és nem szeretnénk, ha nem 
kerülhetnének a sportolók, edzők és egyesületek a teljesítményüket méltatandó reflektorfénybe, hiszen sokat tettek Keszthely hír-
nevének öregbítéséért. Ezért az idei évben – rendhagyó módon – a nyár eleji városnapi rendezvénysorozaton kívánjuk átadni a jól 
megérdemelt elismeréseket. Reméljük, hogy azt a rendezvényt már nem lehetetleníti el a vírushelyzet – tette hozzá Csótár András.

Ahogy Nagy Bálint polgármester a 
kerekasztal alapító ülésén fogalmazott, 
nem formális találkozásokra hívta a 
szektor szereplőit, hanem közös gon-
dolkodáson alapuló érdemi munkára, 
amellyel közép- és hosszú távon is 
meghatározhatják Keszthely jövőjét, 
kihasználva az intézmények és szerve-
zetek közötti együttműködésben rejlő 
lehetőségeket. 
A hetente ülésező munkacsoport felada-
ta egy olyan integrált programterv kidol-
gozása, amely Keszthely hosszú távú 
céljait szem előtt tartva az EKF pályázati 
konstrukcióból is a legtöbbet hozza 

ki. Olyan programokat szeretnének 
megvalósítani, amelyek ugyan 2023-ban 
érik el csúcspontjukat, de azt követően is 
életképesek.
– A régió legjelentősebb történelmi és 
kulturális örökségével rendelkezünk, 
valamint olyan nemzetközivé fejleszthető 
rendezvényekkel, mint a Helikoni ünnep-
ségek vagy a KeszthelyFeszt. Ezek mellett 
több innovatív ötlet is van a fiókban, 
amelyeket hálózatba kell szerveznünk, 
hogy ezek egymást erősítve, egy egységes 
brand alatt tudjanak debütálni az EKF 
„nagyszínpadon” – fogalmazott Kovács 
Szabolcs.

Az EKF munkacsoport jelenleg a kul-
turális területen működő intézmények, 
szervezetek programjavaslatait struktu-
rálja és folyamatosan egyezteti a Vesz-
prém–Balaton 2023 Zrt. munkatársaival. 
Az így készült munkaanyagot a február 
második felében tartandó Kulturális 
Kerekasztal ülésén mutatják be.
A februári kerekasztalon a keszthelyi 
elképzelések bemutatása mellett, felké-
résre, Mike Friderika, az EKF program-
fejlesztésért felelős igazgatója mutatja be 
az együttműködésben rejlő további lehe-
tőségeket a civil közösségek és gazdasági 
szereplők számára.

Az agrárium jövőjéért
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Életműdíjat vehetett át Farkas László fizikatanár

Tantárgyanként két-két pedagógus részesülhet a díjban. 2020-
ban a Vajda János Gimnázium fizikatanára, Farkas László is 
megkapta az elismerést. Az alapvetően nehéz tantárgy tanítá-
sában sikeres pedagógus tanulói számos hazai és nemzetközi 
tanulmányi versenyen bizonyították felkészültségüket.  Farkas 
László ma is rendszeresen továbbképzi magát, tudományos 
rendezvények, szaktanácsadások kötődnek nevéhez. Az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat tanári szakcsoportjának 16 évig elnök-
ségi tagja volt. Természettudományi versenyeket hívott életre. 
Nagy gondot fordít a tehetséggondozásra, a szaktárgyi felkészí-
tés mellett fontosnak tartja diákjai személyiségfejlődését is. A 
matematika-fizika szakos tanárt a rangos elismerés nagy öröm-
mel töltötte el, mert a szakmai tudását értékelték. A díj számá-
ra egy visszaigazolás, hogy amit csinál, az másnak is fontos. A 
dinamikusan fejlődő tudomány a harmincöt éve pályán lévő 
tanárnak mindennap kihívás. A már számos kitüntetéssel el-
ismert Farkas László elsődlegesnek tartja, hogy a tudománnyal 

együtt fejlődjön, így tudja átadni diákjainak a világ megisme-
réséhez szükséges fizika tudományát. Az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat, a Vajda János Gimnázium és magánszemély is tett 
javaslatot a fizikatanár személyére a Rátz Tanár Úr életműdíj 
odaítéléséhez szükséges felterjesztésben.
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Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és 
a Richter Gedeon Nyrt. közös díjat alapított 

magyarországi tanároknak, amelyet a Fasori 
Gimnázium híres matematikatanáráról, Rátz 

Lászlóról neveztek el. A Rátz Tanár Úr életműdí-
jat 2001-től azok a természettudományos oktatás 

területén dolgozó tanárok kapják, akik mind a 
tantárgyi oktatásban, mind a tehetséggondozás-

ban kiemelkedő munkát végeznek. 

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE 
Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott 
pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán, és óvónőképzőben, főiskolán vagy egyetemen
- 50 éve diplomázott, arany, 
- 60 éve diplomázott, gyémánt,
- 65 éve diplomázott, vas, 
- 70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A kérelemhez csatolni kell:
-  végzettséget igazoló oklevél másolata vagy amennyiben már rendelkezik kiállított emlék-

diplomával, akkor annak másolata,
-  rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartalmazza az óvodapedagógusi/pedagógusi 

pályán eltöltött éveket (munkahely, munkakör megnevezése és évek száma),
-  a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata (például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor 

kiállított munkaviszony-beszámítás),
- adószám, TAJ-szám,
- kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje: 2021. március 5. 
Benyújtás helye:  
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Nagy Bálint polgármester

Különleges technológiával készült 
diorámák a Vadászati Múzeumban 
A Helikon Kastélymúzeum a Nemzeti 
Kastély- és Várprogram jóvoltából bővít-
hette vadászati kiállítását. A 2008-ban 
megnyílt intézmény két új szárnnyal 
bővül az egykori honvédségi terület 
irányában. Az egyik épületrészbe egy 
afrikai esőerdő dagonyáját varázsolták a 
szakemberek. Az élethű fák ágain leopár-
dok viaskodnak, míg a talajszinten egy 
dagonyázó vörösbivaly köré alakították ki 
az életképet. Az ázsiai hegyvidéket ábrá-
zoló diorámához egy barlangon keresztül 
juthat majd el a látogató. A trófeák a 
múzeumalapító Hidvégi Béla jóvoltából 
kerültek Keszthelyre. Tóth Csaba mú-
zeumvezető elmondta, már a diorámák 

tervezése is sok időt és komoly szak-
mai munkát kívánt. A preparátumok 
készítése előtt meg kellett tervezni az 
életképet, nem mindegy ugyanis, hogy 
az adott állat a dagonyában fekszik, inni 
készül, vagy épp támadó pozíciót vesz 
fel. Tóth Csaba az új technológiával 
készült életképekről elmondta, sokat 
kéne ahhoz utazni Európában, hogy 
ilyet láthasson az ember.  
Február elejére már csak az utolsó si-
mítások voltak hátra az új diorámákon. 
A múzeum vezetése arra készül, hogy 
amint a rendelkezések engedik, meg-
nyitják kapuikat a nagyközönség előtt. 

Vadászó őseink nyomában
„Őseink számára a természet csodála-
ta, megbecsülése, kímélete kezdettől 
fogva meghatározó. Beleértve az élővi-
lágot: növényeket – így a fákat – és ál-
latokat, különösen a „lelkes” lényeket. 
Utóbbiakat nem is volt szabad valódi 
nevükön említeni, csak „álnéven”. 
Így a szarvasnál ez volt a „boga”. A 
vadászati tevékenység nagyon kímé-
letes volt, hiszen fejlett állattartással 
rendelkeztek, élelmük volt bőséggel. 
Az ősi vadászati módok – madarászat/
solymászat, agarászat és kopózás, 
valamint az íjászat – elsősorban 
testi-lelki gyakorlat, harci felkészülés 
volt közösségük és állatállományuk 
védelme érdekében, gyermekkorban 
indítva.”
E mondatok a Vadászó őseink nyomá-
ban című kötet előszavában szere-
pelnek, melyet a szakmai körökben 

ismert szerzőpáros, dr. Sugár László 
és Tóth Csaba PhD írt. A könyvet, 
mely a Helikon Kastélymúzeum Köz-
hasznú Nonprofit Kft. kiadásában, 
magyar-angol nyelven jelent meg, 
az Egy a Természettel Nonprofit Kft. 
támogatta. A könyv a 2021. évi Vadá-
szati és Természeti Világkiállításra 
készült, és hűen tükrözi a szerzők 
egyéni látásmódját őseink és a ter-
mészet harmóniájáról.
– A „csodaszarvas" egyfelől vezető, 
megmentő, társhoz vezető lény, 
másfelől a népet egyesítő, feltöltő, 
gyarapító és az égiekkel összekö-
tő kapocs. Becsüljük meg, őrizzük 
unokáinknak népünk „csodaszarva-
sát”! – fogalmazott Tóth Csaba a könyv 
tartalmával kapcsolatosan.
A kötet olvasói egyebek között törté-
nelmi áttekintést kapnak a vadászatról 

a szikla- és barlangrajzoktól kezdve a 
legendákon, az óriásszarvas történe-
tén át a hagyományos vadászati mó-
dokig. A solymászat, a vadászkutyák 
(agarak, kopók), az íjászat ugyancsak 
külön fejezetet kapott a kötetben, 
ugyanúgy, mint a Kárpát-medence 
vadjainak eredete és honossága.
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Zala megye költségvetéséről

A Zala Megyei Közgyűlés 
képviselői és nem képviselő 
bizottsági tagjai részére az 
előterjesztéseket a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban 
foglaltak alapján megküldték. 
A korábbi gyakorlatnak meg-
felelően az előterjesztésekkel 
kapcsolatban a képviselők a 
közgyűlés elnökének küld-
hették meg észrevételeiket, 
esetleges módosító indítvá-
nyaikat. Nyolc előterjesztés 
tekintetében a közgyűlés 
elnöke meghozta döntését. 
Módosította az önkormány-
zat 2020. évi költségveté-
sét, amelynek főösszege a 
legutóbbi módosítás óta 
14 millió 700 ezer forinttal 
emelkedett, így 1 milliárd 

82 millió 33 ezer forintra 
változott. Elfogadásra került 
az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése 873 millió 307 
ezer forint főösszeggel, emel-

lett határozat született arról, 
hogy az önkormányzatnak a 
2022–2024. évekre adóssá-
got keletkeztető ügyleteiből 
várhatóan nem ered fizetési 

kötelezettsége. Elfogadásra 
került a Zala Megyei Terület-
fejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2021. 
évi üzleti terve, és a jelenleg 
futó foglalkoztatási paktum 
projekt folytatását célzó tá-
mogatási igény benyújtására 
vonatkozó felhatalmazás. 
Ezt követően az önkor-
mányzat 2021. évi összesí-
tett közbeszerzési tervének 
elfogadására került sor, eleget 
téve a vonatkozó jogszabályi 
előírásnak, végül a közgyűlés 
elnöke elfogadta dr. Mes-
ter László megyei főjegyző 
tájékoztatóját a Zala Megyei 
Önkormányzati Hivatal előző 
évi tevékenységéről, elvégzett 
feladatairól. 

A koronavírus-járvány következtében veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések 
megtartására nincsen lehetőség, a közgyűlés feladat- és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja.
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Kelbimbós nyárs

A kelbimbókat megtisztítjuk, és forrásban 
lévő, sós vízben öt percig előfőzzük. A fasírtport 
két deciliter vízzel elkeverjük, és rövid ideig 
pihentetjük. A masszából diónyi gombócokat 
formálunk, és a lecsepegtetett kelbimbókkal 
váltakozva kis bambuszpálcákra fűzzük őket. 
A nyársacskákat felforrósított olajba tesszük, 
és minden oldalát addig sütjük, míg szépen 
megpirulnak. Tálalás előtt akár reszelt sajttal is 
megszórhatjuk, vagy sajtmártást kínálhatunk 
mellé.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
1 kg kelbimbó, só, 
1 csomag szójás fasírtpor

2018 májusa óta az Európai 
Unióban a GDPR szabályozás 
fokozottan védi adatainkat. A 
bonyolultnak tűnő rendelet egyik 
célja, hogy mindenki szabadon 
eldönthesse, milyen adatokat oszt 
meg magáról, internethasználati szokásairól. Az 
elmúlt két évben a hétköznapokban ebből annyit 
érzékelhettünk, hogy egyre többször, több helyen 
jelent meg a képernyőinken a „nem fogadom el 
– elfogadom” választási lehetőség. A szabályozás 
értelmében a szolgáltatóknak kötelességük tájé-
koztatniuk bennünket arról, hogy milyen adatokat 
gyűjtenek rólunk, milyen célból, mennyi ideig 
tárolják, milyen partnereknek továbbítják, és csak 
hozzájárulásunkkal tehetik ezt. (Régebben elég 
volt a „tovább” gomb.) E cikk írója előző nap egy 
„ártatlan” autós cikket szeretett volna elolvasni. 
Vette a fáradságot, és az egyszerűnek tűnő „elfo-
gadom” választása előtt elolvasta a felhasználási 
feltételeket. A tájékoztatóból kiderült, hogy a cik-
kért cserébe engedélyezni kellene, hogy az oldal 
a cookie-k segítségével felmérje, mennyi időt tölt 
a neten, milyen oldalakat látogat, milyen rendsze-

rességgel, hozzáférést szeretne a közösségimédia-
tevékenységhez, ismerősök adataihoz, sok-sok 
mindenhez, a „teljesebb felhasználói élmény” vagy 
a „személyre szabott szolgáltatások” érdekében. 
Nem mellesleg, a begyűjtött adatokat 39 cégnek 
továbbítanák, többek között Oroszországba is… 
Megér ennyit egy autós cikk? A nagy adatgyűjtők, 
a Facebook, a Google mellett tavaly egy osztrák 
jogvédő szervezet perelte pl. az idokep.hu-t is 
az általa gyűjtött adatok nem jogszerű kezelése, 
továbbítása miatt.

A jogi védelem nem csodaszer, a saját biztonsá-
gunk a mi, azaz a felhasználók kezében van. Mi 
döntjük el, kivel, mit osztunk meg, mire kattintunk 
a világhálón!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
– Nem fogadom el, elfogadom?!

Eladó Keszthelyen balatoni panorámás, 
partközeli telekingatlan
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 4060/2 helyrajzi számú, 
természetben Keszthely, Napsugár utcában található, 2054 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megjelölésű Balaton-parti telekingatlanát. 

Az induló vételár 35.130.000,- Ft+áfa. 

Az ingatlanon a helyi építési szabályzat rendelkezései értelmében több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló többszintes, jellemzően lakó- vagy üdülőépület építhető. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 25. (csütörtök) 12.00 óra. A pályázat elbírálásá-
nak határideje 2021. március 1. (hétfő).  

A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a http://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek weboldalon. További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán személyesen, vagy a 83/505-525, illetve a 83/505-524 telefonszámon kérhető.

Eladó Keszthely, Kastély utcai 
patinás családi ház
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 2041 helyrajzi számú, 
Keszthely, Kastély u. 16. sz. alatt található lakóházas ingatlant. 

Az induló vételár 41.160.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint 
áfafizetési kötelezettség nem terheli). 

Az ingatlan a történelmi Festetics-kastély közvetlen közelében, műemlékileg védett környezetében 
elhelyezkedő, az ezerhétszázas évek második felében épült, helyi 
védelem alatt álló, összesen 136 m2 alapterületű műemlék lakóház. 
A telek területe 609 m2, a rajta található két lakás közül az egyik 34 
m2-es egyszobás, a másik 102 m2-es kétszobás lakás.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 26. (péntek) 
12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére 
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2021. március 4. (csütörtök). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. február 24-éig 
megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható 
a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója februárban is várja a 

véradókat. Február 15-én, 22-én 13 
és 16 óra között, 25-én 15 óra 18 óra 
között a vérellátóban számítanak a 
véradókra. 11-én (15–18) Alsópá-

hokon, a művelődési házban, 18-án 
(15–18) Cserszegtomajon, a kultúr-

házban lesz véradás.

2004 óta minden év februárjának második keddje a biztonságos internet napja. A világnap alkalmából sze-
retnénk felhívni a figyelmet arra, hogy egyszerű felhasználóként mi magunk mit tehetünk egy biztonságo-
sabb internetért.
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TAVASZI MEGÚJULÁS
BÁTRAKÉ A SZERENCSE!

ELÉRHETŐSÉG: www.nifty.hu • +36 83 310-761 NYITVA TARTÁS: 
H: szünnap, K–P: 10–16 óra 
Szo: 10–12 óra

NIFTY
LAKBERENDEZÉS

Keszthely,  
Georgikon  
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Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

-30%
AKCIÓ FEBRUÁR 27-IG!

KERESSEN BIZALOMMAL A FELMÉRÉSTŐL A FELSZERELÉSIG!

Króm karnisok

DUÓ ROLÓ


