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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!

 

A gyerekek és szüleik színes 
programpalettából válogathattak: 
zenebölcsi, játszóház, kincskeresés 
és koncert is szerepelt a rendez-
vények között. Az elmúlt másfél 
évben Keszthely kilenc játszótere 
újult meg, ezeket a környéken 
lakók igényeinek megfelelően 
alakította ki az önkormányzat. 
Emellett Kertvárosban egy teljesen 
új játszótér is épült, ezt gyermek-

nap alkalmából avatták fel. Nagy Bá-
lint, Keszthely polgármestere kiemelte, 
az, hogy ez a játszótér elkészülhetett, 
nagyban köszönhető a városrész tavaly 
elhunyt képviselőjének, dr. Ifi Fe-
rencnek. Elmondta, ezek a helyszínek 
egyben közösségi térként is szolgálnak. 
A polgármester hozzátette, bízik ben-
ne, hogy a megújult játszótereket nagy 
örömmel fogják használni a kisgyer-
mekes családok. 

Ötezer virággalÖtezer virággal
Virágba borult a belváros, a Fő térre és környékére mintegy ötezer növényt ültettek el a VÜZ Kft. dolgozói. 

Színes programok várták a 
legkisebbeket gyermeknapon 
Keszthelyen. Az idei prog-
rampontokat a járványhelyzet 
indokolta, így ennek megfe-
lelően egy nagy rendezvény 
helyett a város játszótereire 
szerveztek különböző foglal-
kozásokat kisebbeknek és 
nagyobbaknak egyaránt. 

A palántákat egy 
nagykanizsai kerté-
szetből vásárolták. A 
virágok különböző 
motívumokban és 
elrendezésekben 
jelennek meg az 
ágyásokban, me-
lyek elhelyezkedése 
határozza meg, hogy 
milyen fajtájú nö-
vények kerülhetnek 
bele. A naposabb helyekre napfényt és szárazságot tűrő, míg a fásabb területekre árnyéktűrő növényeket választottak. Idén 
a vezérnövény egy nagy méretű, lila színű, különleges salvia, melyet kiegészítenek a rózsaszín, kék, fehér és sárga virágok, 
például a begónia. Laczkó Mária, a VÜZ ügyvezető igazgatója elmondta, az ágyásokban nagyon sokat számít a növények 
volumene. Ahol lehetőség van arra, hogy ne egy alacsony, egynemű felületet lássanak a járókelők, oda magasabb növénye-
ket ültettek. 

Minden

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség  
divat • párkapcsolat 
a mai nők helytállása

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban
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Újra birtokba vették a sörház területét
Újra birtokba vette az önkormányzat 
a sörház területét. A beruházás ak-
tualitásairól Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere közleményt juttatott 
el szerkesztőségünkhöz, melyben azt 
írta: ígérte, hogy tájékoztatja a keszt-
helyi lakosságot, ha a város problémás 
projektjeivel kapcsolat-
ban érdemi fejlemény 
történik. Birtokba vették 
a sörház területét, melyet 
a kivitelező többszöri 
felszólítás ellenére sem 
volt hajlandó átadni az 
önkormányzatnak. Az 
InvestMondi-System 
Kft.-vel április 19-
én bontottak szerződést, mert nem teljesítette az abban 
foglaltakat. Ezzel kapcsolatban a hivatal feljelentése alapján 
ismeretlen tettes ellen nyomozás folyik a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál. Nagy Bálint hozzáteszi: az azonnali szerző-
désbontást követően 8 nap állt volna a kivitelező cég rendel-
kezésére, hogy átadja a munkaterületet, ám hiába a többszö-
ri időpontkitűzés és felszólítás, nem mutatott hajlandóságot 

az együttműködésre. A polgármester úgy fogalmaz: 
megelégelve azt, hogy az önkormányzat nem tudja 
birtokba venni jogos tulajdonát, ott elvégezni a 
szükséges állapotfelmérést és vagyonbiztosítást 
annak érdekében, hogy a projektet mielőbb befejez-

hessék és a közvagyont megóvják, a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányság jelenlétében birtokba vették a területet. Levágták a 
lakatot, bementek a területre, és a műszaki ellenőr elvégezte 
a szükséges felméréseket, majd biztosították a terület lezárá-
sát. Nagy Bálint a közlemény végén aláhúzta: szomorú, hogy 
ilyen módon kell érvényt szerezni az önkormányzat jogai-
nak, de Keszthely város érdekeit meg fogják védeni.

A beruházást ismertető sajtótájé-
koztatón elhangzott, hogy a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházás-
ban, nettó 340 millió forintból készül 
el a csomópont. A 71-es főutat 348 
méteren újítják fel, a Rezi út pedig 250 
méteren kap új aszfaltréteget. A Rezi út 
egyik oldalán 180 méter hosszon külön, 
fizikailag elválasztott kerékpárutat 
építenek.

A keszthelyi elkerülő út 2013-ban ké-
szült el. A várost tehermentesítő úthá-

lózat egy hiányossága volt, hogy a Rezi 
útnál nem épült körforgalom – mond-
ta el Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő. Felidézte, 2018-ban sikerült 
elérni, hogy a kereszteződést felvegyék 
a balesetveszélyes csomópontok közé, 
utána biztosított forrást a kormány a 
körforgalom építésére, majd kezdődhe-
tett meg a tervezés és engedélyeztetés.

Keszthely polgármestere elmondta, a 
kivitelezési munkák a nyári főszezon-
ban is zajlanak. Nagy Bálint kifejtette, 

a beruházó és a városvezetés folyama-
tosan tájékoztatja majd a közlekedőket 
a forgalomkorlátozásokról. Kérte, 
kövessék nyomon az erről szóló tájé-
koztatókat. 

A kivitelezés során két ütemben 
tervezik a forgalomkorlátozást. Jelenleg 
– első ütemben – a Rezi út déli részét 
zárták le. A 71-es főúton egy irányba – 
Hévíz felé – közlekedhetnek a jármű-
vek. A Cserszegtomaj felől érkezők csak 
jobbra kanyarodhatnak.

Megkezdődött a körforgalom építése

Az ünnepélyes átadáson – a mentősök 
számára tolmácsolt köszönetek mellett 
– elhangzott: remélik, hogy a mint-
egy ötvenmillió forint értékű autónak 
keveset kell majd mennie, ha azonban 
szolgálatban lesz, akkor biztonsággal és 
a legmodernebb eszközökkel szolgálja 
a betegeket. A beszerzés része annak a 
támogatási csomagnak, amelyben a ma-
gyar kormány mintegy harmincötmilli-
árd forintot költött a mentők gépjármű- 
és eszközkorszerűsítésére az elmúlt tíz 
évben. Az új járműnek köszönhetően a 
keszthelyi mentőautók átlagéletkora öt 
év alá csökkent, de országosan sem éri 
el a hét évet, ami nemzetközi szinten is 
egyedülálló. Manninger Jenő, a térség 
országgyűlési képviselője beszédében 
elmondta, az elmúlt másfél évben 
jelentősen megnövekedett a mentők 
leterheltsége, és sokan közvetlenül is 
megtapasztalták a betegséget. Hozzátet-
te, az egészségügy a járványhelyzetben is 
bizonyított, ez az elmúlt évek rendkívüli 

korszerűsítésének is köszönhető. 
Kiemelte, az elmúlt tíz évben 
teljesen megújult a mentőautó-
állomány az egész országban. 
Az átadón Nagy Bálint, Keszt-
hely polgármestere hangsúlyoz-
ta, nagy öröm, hogy korsze-
rűsödött a keszthelyi mentők 
eszközállománya. A város pol-
gármestere hozzátette, hatalmas 
köszönet illeti a mentőket az 
elmúlt másfél évben tanúsított 
helytállásért. 
– Azt eddig is tudtuk, hogy a Keszthe-
lyi Mentőállomás dolgozói nagyon jó 
szakmai felkészültséggel, hivatástudattal 
végzik a munkájukat, de nagyon fontos, 
hogy mindezt segítse és kiegészítse a 
megfelelő technikai felszereltség is – 
tette hozzá a polgármester.
Dr. Csató Gábor, az Országos Men-
tőszolgálat főigazgatója elmondta: az 
új mentőautó esetkocsiként került be 
az állományba. Mentőtiszt is szolgá-

latot teljesít rajta, ez sokkal szélesebb 
spektrumú ellátást tesz lehetővé. Az autó 
teljesen felszerelt, lélegeztetőgép, számos 
gyógyszer, mellkaskompresszor is 
rendelkezésre áll. A Keszthelyi Mentőál-
lomás 2019-ben kapott utoljára új autót, 
a most átvett jármű annak a nyolcvankét 
mentőnek az egyike, amelyet idén orszá-
gosan kiosztanak. Hozzáfűzte: az új gép-
kocsival Keszthelyen is a legkorszerűbb 
eszközökkel végezhetik a munkájukat a 
mentők.

Május 20-án megkezdődött a körforgalom építése 
a 71-es főút és a Rezi út kereszteződésében.

A magyar hősök emlékünnepén, május 30-án megem-
lékezést tartottak Keszthelyen. A Magyarok Nagyasszo-
nya Plébániatemplomban az elhunyt hősökért tartottak 
szentmisét, majd a Várkertben Kardos József nyugal-
mazott tanár megemlékező beszédével elevenítette fel 
a hősök emlékét. Keszthely önkormányzata nevében 
Vozár Péterné alpolgármester és képviselők helyeztek el 
koszorút az emlékműnél.

A hősök előtt 
tisztelegtek

A Magyar Kormány határozata alapján 1992 óta május 21-én emlékezünk meg arról, hogy 1849-ben a Görgey Artúr 
vezette magyar sereg visszafoglalta Buda várát. Ezen a napon a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub évek óta fejet hajt a 
magyar hősök előtt a Várkertben. Idén a járványügyi korlátozások miatt szűk körben ünnepeltek. A megemlékezésen 
elhangzott: a mintegy 31 ezer főt számláló magyar hadtest sikere az ozorai csata eredményeihez volt mérhető.  
A harcokban sok önkéntes is részt vett, az ütközet során 370 magyar honvéd vesztette életét.

Új, modern, felszerelt esetkocsit kapott a Keszthelyi Mentőállomás.

Modern mentőautó segíti a felkészültséget
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Harmincketten bérmálkoz-
tak vasárnap a kármelita 
bazilikában. A szentséget dr. 
Márfi Gyula nyugalmazott 
veszprémi érsek szolgáltatta 
ki. A bérmálás során, miköz-
ben krizmával megkenik a 
bérmálkozó fejét, a Szentlélek 
ajándékait közvetítik számára. 
A bérmálás a felnőtt keresz-
tény élet mellett való tudatos 
döntés, elköteleződés, és erre 
Isten válasza: a Szentlélek 
teljességének befogadása. A 
kézfeltétel is, az olajjal való 
megkenés is azt mutatja, hogy 
a hívő a Szentlélek erejében 
részesül, és így hivatást is kap. 

Mintegy Krisztus keze pihen meg fején. 
Dr. Márfi Gyula Keszthelyen elmondta, 
ezen a vasárnapon nemcsak a Szentlé-
lek, hanem a Szentháromság ünnepét is 
megülték a templomokban. Hozzátette, a 
Szentlélek nemcsak az atyát és a fiút köti 
össze, hanem mindannyiunkat.
A bérmálás jelentős esemény egy plé-
bánia életében. A kármelita bazilikában 
harmincketten részesültek a szentségben, 
közülük hatan felnőttek. Mezei András 
plébános elmondta, nagy öröm, hogy 
ilyen sokan bérmálkoztak, ráadásul a 
többségük a Kis Szent Teréz plébániához 
tartozik.

A bérmálás szentségét szolgáltatták ki a Kármelben

Pünkösdi királynéjárást elevenítettek fel a 
Család Iskola diákjai Keszthely temploma-
iban. A termékenységvarázsló hagyomány 
alkalmával a lányok körbetáncolták a 
legkisebb és legszebb kislányt, aki a pün-
kösdi királyné. Az ő személye ismeretlen 
volt végig, fátyollal takarták el az arcát. Az 
éneklés és a körtánc után termékenység-
varázsló mondóka kíséretében emelték 
fel a kiskirálynét minden jót kívánva. 
Ezen a napon ünnepelte születésnapját az 
egyház, ilyenkor a Szentlélek eljövetelére 
és ajándékainak kiáradására emlékeznek a 
keresztények.
Ezen a hétvégén költözött ismét élet a 
Helikon Kastélymúzeumba is. Sokan tet-
tek sétát az épület körül, és a kiállításokat 
is szép számmal tekintették meg. A három nap alatt több 
mint 2000 jegy kelt el. Bár programokat még nem szervez-
hetett az intézmény, néhány érdekességgel készültek a láto-
gatók számára. A Pálmaház megtekintése mellett virágvá-

sárral is várták az érdeklődőket. Megnyitotta kapuit a Lady 
Hamilton Kávézó is, melynek terasza nagyon népszerű volt 
a vendégek körében. E mellett pedig a Hintómúzeumban 
megnyílt a hintómodell-minitárlat is. 

Pünkösdi hagyományok Keszthelyen

„A jó tanár példaként szolgál,  
diákjaival közösséget alkot”

– Sajnálatos módon, mióta betöltöm a 
polgármesteri tisztséget – a járványhely-
zet miatt – nem volt módom arra, hogy 
pedagógusnapi rendezvényen szemé-
lyesen köszönetet mondjak az áldozatos 
oktató, nevelő munkáért. Az idei évben 
személyre szóló levélben mondtam 
köszönetet, bízom benne, hogy jövőre 
már terített asztalnál tudunk beszél-
getni a pedagógusokkal – fogalmazott, 
hozzáfűzve: rendkívül büszke arra, hogy 
Keszthely iskolaváros, nemcsak ezt, de 
a város oktatási rendszerét is értéknek 
tartja. Keszthely identitásához kétség-
telenül hozzátartozik az iskolavárosi 
léte, az, hogy a nemzedékek óta kiváló 
képzésben részesülnek az általános, 
középiskolás diákok és persze az egyete-
misták. – Ez az érték nem lenne jelen a 
városban a több mint ötszáz pedagógus 
nélkül, ők azok, akik ezt megteremtik 
napi munkájukkal. Ha a város térség-
ben betöltött szerepéről beszélünk, 
ugyancsak kiemelkedő helyen szerepel 
az a tény, hogy nemcsak a helyi, hanem 
a régióban lakó diákokat is oktatják a 
keszthelyi intézmények. 
A polgármester tisztában van vele, hogy 
a pedagóguspálya nem könnyű, a mun-
kát nagyon megnehezítette a pandémia.
– A szakmát alapjaiban érintette a 
járványhelyzet, az oktatást át kellett 
szervezni annak érdekében, hogy ered-
ményesen működjön. Fontos volt, hogy 
a pedagógusok tartsák a kapcsolatot a 
diákokkal, s ezt sikerült megoldani, bár-
milyen korú gyermekekről is volt szó. 
A digitális oktatás kétségtelenül komoly 
próbatételt jelentett a pedagógusok szá-
mára, de – ha ez sok személyes áldozat-
tal is járt – elhivatottságukból adódóan 
sikeresen megoldották a feladatokat, 
zökkenőmentesen áthidalták a nehéz-
ségeket. Mindezt, az oktató, nevelő 
munkájukat, az elhivatottságukat ezúton 
is hálásan köszönöm a Keszthely Város 
Önkormányzata és a magam nevében. 
Csótár András, az önkormányzat Em-
beri Erőforrások Bizottsága elnöke úgy 

fogalmaz: a jó tanár szerepe kulcsfon-
tosságú, egy életre meghatározza diákjai 
életét.
– Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
a kedves pedagóguskollégákat, óvoda-
pedagógusokat, tanítókat, általános és 
középiskolai tanárokat pedagógusnap 
alkalmából, ami egy sajátos ünnep. Sajá-
tos, hiszen a legtöbb szakmának nincsen 
külön ünnepe. Az többnyire csak olyan 
foglalkozásoknak van, melyeket általá-
nosságban hivatásnak szoktunk nevezni. 
Az óvodákban, iskolákban kisebbek és 
nagyobbak egy szál virággal, vagy csak 
egy kedves köszönő mondattal, egy 
rövidke műsorral köszöntik a pedagógu-
sokat. Én magam is ezt teszem most. Vá-
rosunk valamennyi gyermeke és szüleik 
nevében megköszönöm az egész éves 
áldozatos munkájukat, kiváltképpen a 
közelmúltbeli nehéz helyzetben muta-
tott helytállásukat. A nevelés az egyike 
a legfontosabb és legnemesebb hivatá-
soknak. Azok közül az egyik, amelyben 
a felelősség talán a leghangsúlyosabb. A 
jó pedagógus szerepe kulcsfontosságú, 
hiszen a gyerekek sokszor több időt 
töltenek az intézményben, mint otthon, 
sokszor többet beszélgetnek a pedagó-
gusukkal, mint a szüleikkel. 
Fontos elmondani, hogy a jó tanár 
példaként szolgál, új világot nyit meg 
a diákjainak, amelyt egész életüket 
befolyásolhatja. Oktat és nevel, melyek 
egyaránt fontosak. A dolgokat összefüg-

géseiben értelmezi és mutatja be, mellyel 
egy életre szólóan szemléletet formál. A 
jó tanár nyitott, a diákjaival közösséget 
alkot, mindenben a pozitívumot keresi, 
és az értékeket emeli ki. A szeretet erejé-
re épít és sokat dicsér. 
– Szerencsére Keszthelyen számosan 
vannak ilyenek. Mindannyiunk emléke-
iben élnek még saját tanáraink, akiknek 
egy életre hálásak vagyunk. Amikor 
az ősz halántékú egykori osztálytársak 
összegyűlnek, mindig örömet okoz egy-
egy kedves tanár emléke. Lehet, hogy 
már nincsenek is az élők sorában, de 
tanítványaikban továbbélnek. Talán ez a 
pedagóguspálya igazi ajándéka.
Az intézmények szakmai és infrastruk-
turális fejlesztése folyamatos, ami az 
alapja annak, hogy város megőrizze 
rangját, és az itt élők a legmagasabb 
színvonalú nevelést-oktatást tudják 
biztosítani a gyermekeiknek. 
– A 21. században a nemzetek verseny-
képességét, a társadalmak sikerességét 
egyre inkább az emberi tényező, a jól 
felkészült, ötletgazdag szakemberek 
sokasága határozza meg. Emiatt felér-
tékelődik az oktatás-nevelés minősége, 
hatékonysága, mint a társadalmi jólét 
egyik legfontosabb feltétele. A jó iskola 
értékteremtő műhely, a nemzeti jövő 
záloga, ahol nemcsak magas szinten kell 
oktatni, de nem kevésbé hangsúlyozot-
tan valós értékek mentén nevelni is kell 
a fiatalokat. 

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere büszke arra, hatalmas értéknek tartja, hogy Keszthely iskolaváros, 
a pedagógusok pedig elhivatottan végzik a munkájukat, amiért hálás köszönetet érdemelnek. 



„Az alap a vadászat, a szakma szeretete”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Az alap a vadászat, a szakma szeretete és az, hogy a Vadászati Múzeum értékeinek bemutatása 
mellett a fiatal generációnak átadjuk a szellemiséget, azt a tudást, ami rendelkezésünkre áll.  
Tóth Csaba, a Helikon Kastélymúzeum keretein belül működő Vadászati Múzeum vezetője  
fogalmazta meg ekképp a mottóját. 

Kétségtelen, hogy tevékenységének 
köszönhetően Keszthely a vadászati 
kultúra otthonává vált. Munka pe-
dig jelenleg is akad bőven, hiszen a 
létesítmény nemrég bővült, s a Vadá-
szati Világkiállítás egyik meghatározó 
helyszíne lesz.
Tóth Csaba életét mindig meghatároz-
ta a természetközeliség. Iskolásként 
a rovargyűjtés foglalkoztatta, melyet 
magas szinten művelt, de minden más 
terület érdekelte. Nem is volt kérdés, 
hogy középiskolai tanulmányai után 
a keszthelyi Pannon Agrártudományi 
Egyetem Állattenyésztési Karán tanul 
tovább. Egyetemi évei alatt dr. Kölüs 
Gábor előadásai és a rovartani tanszék 
vezetőjével, Zsoár Kálmánnal való 
vadászatok fordították érdeklődését a 
vadászat iránt, első vadászjegyét 1986-
ban váltotta ki. Az első munkahelye a 
Balatonnagybereki Állami Gazdaság 
volt, ahol a vadászati osztályvezető-
helyettesi feladatokat látta el. Boldogan 
emlékezik vissza erre az időre, már 
csak azért is, mert ekkor lett egy vizsla 
boldog gazdája. Később ugyanolyan 
lelkesedéssel dolgozott több helyen és 
beosztásban, fővadászként, miközben 
kutatást is végzett: prof. dr. Sugár Lász-
ló vezetésével a gímszarvas betegségeit 
és agancsfejlődését vizsgálták. Az okta-
tás is élete részévé vált, 2004-től nyolc 
évig vadbiológiát tanított a keszthelyi 
egyetemen. A Pannon Egyetem Állat- 
és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori 
Iskola PhD-hallgatója 2006-tól, majd 
doktori szigorlatot tett summa cum 
laude. Ekkor már a munka, az oktatás, 
a tanulás mellett három gyermeket 
neveltek feleségével.
A Vadászati Múzeum mérföldkövet 
jelentett Tóth Csaba életében.
– Új, a maga nemében páratlan intéz-
mény vezetésével bíztak meg 2007-ben. 
Munkám a múzeum arculatának terve-
zésével, kialakításával kezdődött, mely-
nek eredményeként 2008-ban átadták 
a közönségnek. Elsőként itt láthattunk 

a vadat teljes 
alakkal és élőhe-
lyével megjelenítő 
diorámát hang- és 
fényeffektekkel. 
Nagyon fontos, 
hogy a vad, a va-
dászat bemutatása 
mellett lehetőséget 
adjunk a vadászati 
kultúra megisme-
résére a látogató-
ink számára. Ezt 
a célt szolgálja a 
Széchenyi–Kitten-
berger-emlékszo-
ba, amely időszaki 
kiállításoknak 
ad helyet. A folyamatosan bővülő, 
egyedülálló Hidvégi Béla-trófeagyűjte-
mény mellett egyik ékkövünk Laka-
tos Ferenc magángyűjteménye, mely 
mindig valami új dologgal kiegészülő, 
különleges tárgyaival hűen láttatja a 
vadászati kultúrát. Ezenkívül igyek-
szem olyan programokat szervezni, 
melyek közelebb hozzák a laikusokat a 
vadászathoz. Ilyen például a Festetics 
Trófeaszemle, a VKE Vadászati Kultúra 
Napja, a Vadászati Kulturális Egyesület 
képzőművészeti és fotópályázatának, a 
helyi diákoknak szervezett rajzszakkör 
anyagának kiállításai, a Solymász Nyílt 
Nap. 
Tóth Csaba kutatja a megőrzésre 
érdemes vadászati dolgokat. Szakmai 
tudását bizonyítja, hogy felkérték a 
Székelyföldi Vadászati Múzeum, a 
Gyergyói-medence vadvilága, az ajkai 
Erdő Háza, a sümegi Afrikárium ku-
rátorának, a Merán Fülöp Vadászati és 
Erdészeti Múzeum szakmai tanácsadó-
jának, valamint az OMVK Zala megyei 
Szervezete Bürü Oktatási Központja 
szakmai kivitelezőjének. Új feladat-
ként jelentkezett a Vadászati Múzeum 
bővítése a Hagyományos Vadászati 
Módok Házával. Ezenkívül megbízást 
kapott Pálinkás Róberttel, a Helikon 

Kastélymúzeum igazgatójával közösen 
a világkiállítás Egy a természettel című 
trófeatermének kialakítására. 
– A Vadászati Múzeum bővítése, 
diorámáinak kialakítása kiemelt, nagy 
feladat volt, öröm, hogy jók a visszajel-
zések. Most a Vadászati Világkiállításra 
készülünk, Keszthely ennek egyik 
kiemelt helyszíne lesz ősszel. A köz-
ponti kiállítóhelyen mi rendezzük be 
a trófeatermet, négyezer négyzetméte-
ren. Összehasonlításképpen, a keszthe-
lyi 2000 négyzetméter. Öt földrészen 
vadászható fajokat mutatunk be egye-
dülállóan, szigetszerű diorámákkal. 
A hazánkban vadászható öt nagyvad 
– gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, 
vaddisznó – kétezer darabos trófea-
kiállításon jelenik meg. Keszthelyen a 
kiállítások mellett számos program lesz 
a világkiállítás alkalmával, úgy gondo-
lom, ezek és maguk a tárlatok – köztük 
a megnyíló Hagyományos Vadászati 
Módok Háza – jelentősen emelik a 
város vadászati rangját, hírnevét. 
Tóth Csaba azt mondja, a legtöbb szak-
mai tudást dr. Sugár László professzor-
tól kapta, akivel együtt írták a Vadászó 
őseink nyomában című könyvet. A 
vadászati kultúráért kifejtett tevékeny-
ségéért a Vadászati Kulturális Egyesület 
a Hubertus Kereszt arany fokozatát 

adományozta a részére 2013-ban, 
valamint a Festetics Kulturális 
Örökség díjat vehette át 2014-ben. 
Mindeközben a hat éve elindí-
tott Vadásziskolát tartja kézben, 
melynek egyik oktatója is. Sok-
irányú elfoglaltsága mellett kevés 
ideje jut vadászatra, de a szívének 
legkedvesebb őzbakhívása nem 
maradhat el. Szerencsésnek tartja 
magát, hogy eljutott Afrikába, 
Ázsiába és Ausztráliába vadászni. 
Vallja, nem a teríték, hanem az él-
mény a leglényegesebb a számára.
– Az alap a szakma szeretete, s 
persze az, hogy a fiatal generáció-
nak a természet tisztelete, szerete-
te mellett átadjuk a már meglévő 
tudást – tette hozzá.
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Vízi élménypark is várja a fürdőzőket
Vízi élményparkkal bővül az idei szezonban a keszthelyi Városi strand, a létesítmény 1870 négyzetméter te-
rületű lesz. A strandnyitás után felhőtlen szórakozást ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt, de a fürdőzőket 
más újdonságok is várják.

A tervek szerint június 12-én nyitnak hivatalosan a keszt-
helyi strandok, így az üzemeltető VÜZ Kft. folyamatosan 
végzi a karbantartási, felújítási munká-
kat. A Városi strandon számos beruhá-
zást hajtottak végre az elmúlt évben. 
Elkészült egy korszerű vizesblokk, 
amelyben baba-mama szoba is várja 
a kisgyerekkel érkezőket. Emellett 
épül a csúszda, valamint a Balaton 
legnagyobb vízi vidámparkját is 
birtokba vehetik az érdeklődők 
az idei szezonban. A Sziget-
fürdő új fakorlátokat kapott, 
de zajlik a térkövezés is a Városi strandon, és nemcsak a 
központi, hanem a hátsó vizesblokk is megújul. A Helikon 

strandon szintén térköveznek, ott teljeskörűen felújították 
a fogadóépületet. Emellett a mosdókat is korszerűsítették 

és baba-mama szobákat is kialakítottak. A 
Libás strandon is voltak fejlesztések 
az elmúlt években. Egyebek között 
vizesblokkokat újítottak fel, emellett 
pedig új öltözőkabinokat is kialakí-
tottak, melyek építése még folya-
matban van. 
A strandbelépők árai nem vál-
toznak idén sem, az üzemeltetők 
pedig kiemelt figyelmet fordíta-
nak a fertőtlenítésekre. Ugyan-

akkor kérik a látogatókat az előírt távolság betartására és a 
kézfertőtlenítők használatára.

Helló Keszthely! – Itthon vagy!
Keszthely Város Napja rendezvénysorozat színes programokkal, Keszthely tortájával 
is várja az érdeklődőket. 
Nagy Bálint polgármester elmondta: a járványhelyzet utáni első belvárosi nagyren-
dezvényen a június 5-én és 6-án megrendezésre kerülő Város Napján szeretnék 
együtt ünnepelni a város születésnapját, a keszthelyi közösségeket és helyi embe-
reket. A programsorozat a nagy találkozások jegyében zajlik majd, ezért – a járvány-
ügyi előírásokhoz igazodva – a Balaton Színházban helyi illetőségű és a városból 
elszármazott ismert művészek, zenészek adnak műsort, a kitelepülő borászatok és 
sütödék a helyi és környékbeli gazdag és minőségi kínálatot reprezentálják.
– Keszthely idén szeretné saját születésnapi tortával ünnepelni, ezért a keszthelyi 
cukrászdák részére pályázatot írtak ki két kategóriában: Keszthely Város Tortája 
és Keszthely Város Reform Tortája elkészítésére. A nyertes alkotások a keszthelyi 
vendéglátóegységek választékát is színesítik majd, hiszen a cél, hogy mindenki 
megkóstolhassa a tortákat.
A polgármester kiemelte: szintén a közösségépítés jegyében valósítják meg a Hello 
Keszthely – Itthon vagy! akciót, aminek a lényege, hogy a Város Napján a Keszthe-
lyen élők jelentős kedvezményekkel, vagy akár díjmentesen vehessenek igénybe 
olyan keszthelyi szolgáltatásokat, mint a sétahajózás, óriáskerekezés, múzeumlá-
togatás, vagy éppen a tortakóstolás, hiszen a keszthelyiek a város cukrászdáiban és 
kávézóiban kedvezményesen vásárolhatják meg Keszthely város tortáját.
A kedvezmények lakcímkártya felmutatásával lesznek igénybe vehetők, a kedvez-
mények listája a www.keszthely.hu/programok/itthonvagy oldalon lesz elérhető. 
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Pallini Inkey Kázmér a 
47. zalai honvéd zászlóalj 
parancsnoka volt, aki 
az elsők között tűzte ki 
a magyar lobogót Buda 
várának 1849-es visszavé-
telekor. A kapornaki járás 
egykori szolgabírójáról és 
világszép osztrák fele-
ségéről Szálinger István 
helytörténész írt három 
kötetet. Ezek olvasása 
után határozta el Turi Tö-
rök Tibor keszthelyi szép-
míves, hogy domborművet 
készít a párról. Az alkotást 
május 22-én leplezték le 
Szentpéterúron. Az ava-
táson az alkotó elmondta, 

ezzel is adni akart a nemzet-
nek, a falunak és az őrnagy 
kultuszának. A legendás 
zalai honvédőrnagy és 
felesége a Szentpéterúrhoz 

közeli bánfai birtokukon 
éltek és gazdálkodtak. Az 
itteni templomba járó, sokat 
jótékonykodó pár nagy tisz-
teletnek örvendett – erről a 

település vezetője, Lakatos 
István beszélt. 
A faluból származó Szá-
linger István elmondta, az 
Inkey őrnagyról és felesé-
géről szóló írása tulaj-
donképpen egy szerelmi 
történet, mely a seregben 
játszódik, de a három 
kötetben helyet kapott a 
falu története, néprajza, 
szokásai és gasztronómi-
ája is. 
A művelődési ház falán 

elhelyezett dombormű 
mellett további alkotásokat 
is szeretne készíttetni a tele-
pülésvezetés a felajánló Turi 
Török Tiborral.

Dombormű a honvéd őrnagynak

856 hallgató vizsgázik a MATE Georgikon 
Campusán. A számonkérések többsége 
az elmúlt vizsgaidőszakokhoz hasonlóan 
online zajlik, a járványhelyzet alakulása 
azonban lehetővé teszi a személyes jelenlétű 
vizsgákat is. A szóbeli megmérettetés okta-
tónak és hallgatónak egyaránt nagy feladat, 
a járványhelyzet azonban plusz terheket 
ró mindenkire. Az elmúlt vizsgaidőszakok 
során a hallgatók megszokták már az új 
rendszert, de mindannyian egyetértenek 
abban, hogy a személyes jelenlétet – legyen 
szó vizsga- vagy szorgalmi időszakról – 
nem pótolja semmi. 
A járványügyi szabályok lazításának kö-
szönhetően személyes jelenlétű vizsgákat is 
bonyolítanak a Georgikonon, ezek azonban 
rektori engedélyhez kötöttek, csak abban az 
esetben lehet a hallgatót behívni az egye-
temre, ha az adott tantárgy feltétlenül megköveteli a személyes jelenlétet. 
A záróvizsgákat június elején tartják a Georgikonon, ezeket is személyes jelenléttel bonyolítják. Emellett a lazításoknak 
köszönhetően arra is lehetőséget kapott az egyetem, hogy a szorgalmi időszakban elmaradt, személyes jelenlétet igénylő 
képzéseket pótolják a hallgatók.

Több mint nyolcszázan vizsgáznak a Georgikonon
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Általános iskola 1. osztályosai 
számára kiselőképzős csoportot 

indítunk heti 2x45 perces 
foglalkozások keretében.

Általános iskola 2. osztályosai 
számára előképzős csoportot 

hirdetünk heti 2x45 perces 
foglalkozások keretében.

A Keszthelyi Festetics György Zeneiskola felvételt hirdet 

új tanulók részére a 2021-2022-es tanévre.

A hangszeres oktatás megkezdése előtt 

előkészítő csoportos foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek.

2

1

Tanáraink szeretettel várják 2021. június 16-17-én (szerda, csütörtök) 14-18 óra között 
az érdeklődő gyerekek jelentkezését, ahol rövid képességfelmérés után megtörténhet  

a beiratkozás. Az oktatás térítésidíj-köteles (5.100,-Ft/félév).

Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!
Lassan vége a tanévnek, a 
nyári szünet tizenegy hét lesz 
2021-ben. Nagy fejtörést okoz 
a szülőknek gyermekük 
elhelyezése. 

A járványhelyzetben bizonytalan  
volt sokáig, hogy lehet-e táborokat 
tartani. A döntés megszületett, 
mind az ottalvós, mind pedig a 
napközis táborok előtt megnyíltak a 
lehetőségek. 
A szünidő június 15-én kezdődik, a 
legtöbb táborban azonban már alig 
van hely. Keszthelyen a Goldmark 
Károly Művelődési Központ táborai 
is nagyon népszerűek, tizenegy nyá-

ri tábort indítanak az idén. A tánc, a 
mese, a kézművesség sem hiányzik 
a kínálatból. A délutáni órákban 
a felnőtteknek is lesz nyári tábor. 
A Goldmark Károly Művelődési 
Központ által szervezett gyermek-
táborok között található korosztály-
hoz kötött tábor is. Ilyen a mesés, a 
dráma-, vagy a tánctábor. A tábori 
időszak június 21-én az újrahaszno-
sító–környezettudatos barkácsoló 
táborral kezdődik és augusztus 
19-én a módszertani táborral zárul. 
A Népművészeti Alkotóházban hat 
nyári tábort terveztek június vé-
gétől, amelynek nagy részére még 
lehet jelentkezni. A két kézműves 

gyermektábor meseillusztráció-
festéssel és bútorfestéssel bővült. 
Az alkotóházban a babakészítő 
tábort és az öt éve elindult Örök-
ség a Nyugat-Dunántúlon című 
kézművestábort is megrendezik. 
A Balatoni Múzeum is meghirdette 
táborait. Az ismeretterjesztő tábor 
mellett régésztáborba, népmű-
vészeti és történelmi táborba is 
mehetnek a gyerekek. A múzeum 
táboraiban a helyek már beteltek, 
az informatikatáborra lehet még 
jelentkezni. A Georgikon Majortör-
téneti Kiállítóhely hagyományos tá-
boraiban sincs már hely. A népszerű 
kézműves- és ismeretterjesztő fog-
lalkozás mellett számos szabadban 
töltött programban is része lehet a 
táborlakóknak. A városi napközis 
táborba való igényfelmérés jelenleg 
folyik az általános iskolákban.

Széles a tábori kínálat



Trópusi csodák képviselői Keszthelyen

Mit kell tudni róluk, hol fordulnak 
elő orchideák?

Ezeknek a trópusi csodáknak hason-
lóan különleges virágú, de kizárólag 
talajlakó képviselői Európában is 
honosak és Magyarországon is él 
mintegy 70 képviselőjük. Az orchi-
deák egyik magyar népi elnevezése a 
kosbor, ezért kosborféléknek is hívják 
a hazai és egyéb mérsékelt égövi, 
talajlakó fajokat. Mindkét elnevezés, 
az orchidea és a kosbor is, a here 
szóra vezethető vissza, ami a névadó 
nemzetség talajban lévő ikergumóira 
utal, melyek a korai megfigyelőket 
a kos heréjére (kosmony) emlékez-
tették. A tápanyagban és biológiai 
hatóanyagokban gazdag ikergumóból 
a fiatalabb leánygumó szolgáltatja 
a Törökországban népszerű szálep 
alapanyagát, amiből nyáron fagylaltot, 
télen forró italt készítenek. Hazánk-
ban legfeljebb az állatok párzási 
kedvének felgerjesztésére használ-
ták az ikergumókat, illetve volt egy 
időszak, amikor ragasztóanyagot is 
előállítottak belőlük. Fontos viszont, 
hogy mostanra már hazánkban 
minden orchidea védettséget élvez, 
így kiásni, leszakítani nem szabad 
őket! A kosborok nagyon különleges 
életmenetű növények, biológiájuknak 

számos egyedi vonása van, ez teszi 
őket rendkívül sérülékennyé. Ugyan-
akkor nagyon életrevalóak is, szinte 
mindenütt megtalálhatók képviselőik 
a mocsaraktól a sűrű, sötét erdőkig 
egyaránt. A hazai fajok általában 
kicsik, vagy kevéssé feltűnő termetű-
ek, közel kell hajolnunk virágaikhoz, 
hogy szépségüket észrevegyük.

Keszthelyen és környékén hol talál-
kozhatunk orchideákkal?

A Balaton-parti rétek egyik értékes 
fennmaradt állománya Fenékpusztán 
van, ahol elég sok kosborféle él még 
napjainkban is. Találhatunk itt kora 
tavasszal nyíló pókbangót, melynek 
kis, szőrös virágai a megporzó hár-
tyásszárnyú rovar nőstényére emlé-
keztetnek, vagy kicsit később rózsa-
színben pompázó vitézkosborokat és 
szerény, zöldes színű virágú békakon-
tyokat is. A Keszthelyi-hegység szinte 
minden egyes élőhelytípusa gazdag 
orchideában. A száraz erdők tavasszal 
a legszebbek, az egyik legnagyobb 
termetű kosborunk, a bíboros kosbor 
után a kisebb, de ugyanolyan szép-
ségű sömörös és tarka kosbor bontja 
szirmait. A fehér virágai miatt kevéssé 
feltűnő kétlevelű sarkvirág szintén 
nagyon gyakori. Az árnyas erdők 

gyakori fajai közé tartoznak a madár-
sisak- és a nőszőfűfajok. Ez utóbbia-
kért azonban ki sem kell mennünk az 
erdőbe, ők a jó példái a kosborok pio-
nír természetének. Gyakran jelennek 
meg másodlagos élőhelyeken, még 
városon belül is találkozhatunk velük. 
Mivel gombákkal élnek mikorrhiza 
kapcsolatban, így ligetes helyeken 
a fák telepítése után pár évtizeddel 
már megjelenhetnek. Keszthelyen az 
egyetemi kollégium körül igen szép 
állománya él a fehér madársisaknak, 
májusban egészen feltűnőek viszony-
lag nagy virágai. 
A hazai kosborfélék túlélését csak az 
biztosíthatja, ha a természetközeli 
élőhelyeket megőrizzük. A fenék-
pusztai Balaton-parton a legeltetés 
és/vagy kaszálás fenntartása ugyan-
olyan fontos, mint az, hogy ahol nem 
feltétlenül szükséges, ott hagyjuk a 
füvet és a benne esetleg észre sem vett 
növényeket megnőni, virágba borulni. 
Lehet, hogy nem orchideák nyílnak 
benne, de ha közelről megnézzük, 
biztosan találhatunk szép és hasznos 
virágokat, amelyek a méhek és a lep-
kék számára nélkülözhetetlen nektár- 
és virágporforrások. Mindenki tesz a 
természeti értékek megőrzéséért, aki 
saját környezetében is megbecsüli a 
vadvirágokat!

Napjainkban a virágos ablakokban nem cserepes muskátlik, hanem cserepes orchideák díszlenek, és a 
gyönyörű növények ügyes kezű, kertészeti vénával megáldott rajongói már maguk is ugyanolyan ügye-
sen szaporítják e növényeket, mint nagyszüleink a muskátlit. Ezen színpompás trópusi növények hazai 
jelenlétéről dr. Bódis Judit botanikus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon 
Campusának egyetemi docense tájékoztatta lapunkat.
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A fotókat Pacsai Bálint 
készítette.

A szakemberek a város több utcáját is végigjárták, hogy az ágyús permetezővel 
kezeljék a fákat. Az eszköz alkalmas arra, hogy a több mint hatszáz, magas és 
nagy méretű fa koronáját is  tudják vele gyorsan és hatékonyan kezelni.  
Az önkormányzat minden évben ugyanazzal a kivitelezővel végezteti el a szük-
séges permetezést, hiszen a szakemberek mindig felkészülten, a szigorú nö-
vényvédelmi előírások betartásával hajtják végre a feladatot. Sáringer-Kenyeres 
Marcell önkormányzati képviselő elmondta, az aknázómoly nagyon komoly 
kártevője a vadgesztenyének, amely őszi állapotot tud előidézni a növénynél. 
Fontos ellene védekezni, hogy ne hulljanak le idő előtt a levelek a fáról.

Fontos a természeti 
örökségvédelem is

Cserélik  
az aknafedlapokat
A DRV Zrt. által megbízott vállalkozó végzi a szennyvízaknák 
fedlapcseréjének munkálatait Keszthely több utcájában. 
Idén mintegy hatvan aknafedlapot cserélnek ki a város területén.

A kártevők ellen kellett permetezni a város 
kezelésében álló vadgesztenyefákat májusban. 
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Zöldséges tésztafészek

A spagettit lobogó, sós vízben kifőzzük, majd lecsepegtetjük. Tűzálló 
tálat választunk, a hosszú tésztaszálakból „fészkeket” formálunk, és 
egymás mellé rakjuk őket.  
A zöldségféléket megtisztítjuk, amelyiket szükséges, feldaraboljuk, és 
4-5 perc alatt előfőzzük. A vajon megpirítjuk a lisztet, felöntjük tejjel, 
és folyamatosan kevergetve besűrítjük. A tűzről levéve sóval, borssal ízesítjük, és a krémsajtot elkeverjük benne. A le-
csepegtetett zöldségfélékkel megtöltjük a fészkeket, a mártással leöntjük, és előmelegített sütőben 200 Celsius-fokon 
15-20 perc alatt átsütjük. Forrón, finomra vágott snidlinggel meghintve kínáljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
40 dkg spagetti (durumbúzából), 5 dkg vaj, 80 dkg ve-
gyes zöldség (idény és kedv szerint). 
A mártáshoz: 6 dkg vaj, 6 dkg liszt, 3 dl tej, 10 dkg 
krémsajt, őrölt bors, só, a tetejére 1 csokor snidling

VÉRADÁSOK 
JÚNIUSBAN

A Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója június-
ban is várja a véradókat. Utóbbi helyen 7-én, 14-én, 21-én és 28-án (minden 

alkalommal 13–16 óráig) várják a segíteni akarókat. Június 10-én (15–18) 
Gyenesdiáson, a községházán, 17-én (16–18) Karmacson, a művelődési ház-

ban, 24-én (13–16) Hévízen, a Hotel Thermalban lesz véradás.

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásával kapcsolatban

Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely város lakosságát,  
hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban 

2021. május 17. (hétfő) napjától ismét lehetőség van  
személyes ügyintézésre a megszokott ügyfélfogadási 
rendben:
 Hétfő:   8.00–12.00 óráig,
 Szerda:   8.00–12.00, 13.00–17.00 óráig,
 Péntek:   8.00–12.00 óráig.
Személyes ügyintézés esetén kérem, vegyék figyelembe, hogy:

-  a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a közösségi 
érintkezések számának csökkentése érdekében javasoljuk a telefonon 
történő időpontegyeztetést,

-  az irodában egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző 
van, várakozni az iroda előtt lehetséges,

-  az ügyfélszolgálati térben kötelező a maszk viselése és a 1,5 méteres 
védőtávolság betartása,

- kérjük a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát,
- s amennyiben megoldható, egyedül, kísérő nélkül érkezzenek.

Az egészségügyi válsághelyzet fennállására figyelemmel kérem, hogy le-
hetőség szerint az ügyeiket továbbra is elsősorban elektronikus úton vagy 
ügyfélkapun szíveskedjenek intézni.
Szíves megértésüket és türelmüket az elmúlt időszak tekintetében 
ezúton is köszönöm.                                                 Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Változatos programkavalkádot kínál a keszthelyi Múzeumok Éjszakája program.
Ezen a napon a város magán- és közgyűjteményei, kiállítóhelyei különleges családi rendezvényekkel,
rendhagyó tárlatvezetésekkel, Szent Iván Éji tűzgyújtással, koncertekkel, színes lovasprogramokkal
és fényjátékkal várják az érdeklődőket.

A belépőjegy megvásárlása (védettségi igazolvánnyal) 2021. június 26-án a programban résztvevő
összes intézmény látogatására jogosít fel. A belépőjegy felmutatásával a
helyszínek között 18.00 – 23.00 óráig a Balatoni Múzeum elől óránként induló
és körjáratban közlekedő Dottó kisvasút használata díjmentes.

Felnőtt jegy: 2200,- Ft Gyerekjegy (6–14 éves kor között): 1100,-Ft

Az éjszaka,
amikor minden életre kel...

SVÉD
AUTÓ-

GYÁRTÓ
VOLT

TOVÁBBÁ

SUDÁR
TERMET

KETTŐZVE:
KEDVELT
CUKORKA

VOLT

TENGERÉSZ
ITALA

KEZES-
LÁBAS

MÚLT IDŐ
JELE

NULLA

ALUMÍNIUM
JELE

TÜSKÉS
HAL

BIT

ITTRIUM
VEGYJELE

CSOMAGO-
LÁS

GYŐZ

KELET

ÜZEMI NYO-
MÁS JELE

A MŰSZAKI
GYAKOR-
LATBAN
!

TAMÁSI
ÁRON ÍRÓ

GONDOLATA
1. RÉSZ V

FOGADÁSÁRA

ÜNNEPÉ-
LYESEN
ÁTADÓ

RÜGY
SZÉLEI!

ITT,
NÉPIESEN

RÖVID
MORZEJEL

FÉSZKET
ÉPÍT

MAGYAR GK.
JELZÉS
JAPÁN

VERSFORMA
BÓR VJ.

... SHARIF;
EGYIPTOMI

FILMSZÍNÉSZ
NEM

SZELETELVE

FELVESZIK
A CÉGHEZ

SÚLYARÁNY,
RÖV.

A GONDOLAT
2. RÉSZE

... GROS;
NAGYBAN

A GONDOLAT
3. RÉSZE

FONTOS
FÉM

VASÚT-
ÁLLOMÁS R.

ROMÁN
KÖRTÁNC

HÁTTAL
FELFELÉ

DARABÁR

... DELON,
FRANCIA
SZÍNÉSZ

O
VUK
APJA

IDEGEN
ZÓNA

HIDROGÉN

KETTŐS
BETŰ

ÁTLAG,
RÖVIDEN

TÁPÉRTÉK
EGYSÉGE

MEG-
SZÉGYENÍT

HERÉLT
KOS

LÁSD OTT,
RÖVIDEN

TÜDŐ
BETEGSÉGE

RÉGI,
HAJDANI

EZZEL
SZEMBEN

ÜST
DATAB!

ÁBRÁNY
HATÁRAI!

TÖMEGÉVEL

NEKI
PÁRAT-
LANUL!

FEJ,
ANGOLUL

FÉRFI NÉV

GRAMM

NITROGÉN

GÖMB
VÉGE!

RÓMAI
EGYES

NEUTRON

ELEKTRON

! O

TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely Város Jegyzője 
tájékoztatja a lakosságot, 

hogy a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatalban 
2021. június 30. (szerda) 
napján az ügyfélfogadás 

elmarad és Keszthely 
Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 

Közszolgálati Tisztviselők 
Napjának munkaszüneti 

nappá nyilvánításáról szóló 
2/2019. (II. 1.) önkormányzati 

rendeletére figyelemmel 
a hivatal 

2021. július 1. (csütörtök) 
napján zárva tart.

Dr. Gábor Hajnalka 
jegyző
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SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Resist Chalet  
8 mm laminált padló  
(kopásállóság: 33 – közületi)  
5.199 Ft/m2

Mondo 56EHB szőnyeg  
10.990 Ft-tól/darab (80x150 cm)

Erba műfű  
(szálmagasság: 10mm)  
2-4m szélességben 1.999 Ft/m2

Ibiza műfű  
(szálmagasság: 30mm)  
2-4m szélességben 6.499 Ft/m2

Sagres 599  
tekercses vinyl padló 2-4 m 
szélességben 2 499 Ft/m2

Floor and Wall 32  
Aviano SPC padló 7 999 Ft/m2

(3 mm vastag ásványi alapanyagokkal 
dúsított vízálló modul padlóburkolat, 
amely mind a padlófelületre, mind a 
falfelületre felragasztható, lakossági 
és általános közületi felhasználásra is.)

IN and OUT grey szőnyeg  
1.990 Ft-tól/darab (50x80 cm)  
Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas!

Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett 
Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

A kedvezmény egyéb akciókkal nem vonható össze! Részletekről érdeklődjön az üzletben!


