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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 fotónap időpontja: 2021. augusztus 28 (szombat) 
                kezdés: 14:00 óra 

Amelyre lelkes amatőröket és profikat is várunk egyaránt.

Klímaváltozás és Keszthely
címmel, 

fotónapot szervez

MŰS Z A K I A K  O R S Z Á G O S  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  E G Y E S Ü L E T E

KEHOP - 1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló
programok megvalósítása" projekt keretein belül:

Gyülekező: Festetics-kastély, Déli bejárat

Bővebb információ: nagy.georgina@moke.hu Új képzőközpont, modern gyakorlati helyek

A szakmai gyakorlati vizsgák hely-
színei is a gyakorlóhelyek 1964 óta. A 
gyakorlati műhelyek berendezésének 
felújítása, pótlása folyamatos volt 
az elmúlt évtizedekben, mára azon-

ban elavultak az eszközök. Nagyobb 
korszerűsítésre nem volt lehetőség 
– mondta el Szabó Károly, a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum kancellár-
ja, aki tájékoztatást adott arról is, hogy 

a közelmúltban GINOP-pályázaton 
elnyert 280 millió forintos összegből 
a turizmus-vendéglátás területén 
működő Keszthelyi VSZK gyakorla-
ti képzéseire használt épületrészek, 
azok berendezései újulnak meg. Az 
Európai Szociális Alap százszázalékos 
támogatásával megvalósul az ágazati 
képzési átalakítás, gyakorlati képző-
helyet, infrastrukturális képzőhelyet 
hoznak létre a térség vállalkozóinak 
közreműködésével. Az új nonprofit 
kft. biztosítja a gyakorlati képzést a 
jövőben, ahol a tanulók munkaszerző-
déssel fognak dolgozni. Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere a regionális 
szempontból is jelentős fejlesztés kap-
csán kiemelte a tájékoztatón a város és 
a szakképzési centrum együttműkö-
désének jelentőségét. Mint mondta, a 
Keszthelyi VSZK-ban végzett szakem-
berek a város pozicionálásában is sze-
repet játszanak. Az új képzőközpont-
tal és képzéssel pedig a felnőttképzés 
is magas színvonalon valósulhat meg, 
ami a szakemberhiány megoldásában 
is segíthet a jövőben. 

Jelentős összeget, 280 millió forintot nyert a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum egy GINOP-pályázaton. „A turizmus-vendéglátás 
ágazati központ infrastrukturális és szakmai fejlesztése az új 
szakképzési struktúrára” elnevezésű projekt a Keszthelyi Vendég-
látó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium gyakorlati képző-
helyeinek megújításában valósul meg. 

Dr. Iglódi Endre, a Csik Ferenc Olimpiai 
Baráti Kör alelnöke elmondta, a 32. nyári 
olimpiai játékok után a magyarok már 
összesen 183 aranyéremmel büszkélked-
hetnek. Ezek közül Csik Ferenc medálja 
az egyik legfényesebb. Ezt azzal indo-
kolta, hogy az első olimpiai játékok után 
1896-tól ebben a királyszámban, a 100 
méteres gyorsúszásban mindig japán 
és amerikai nyert, európai soha. Ezt 
törte meg Csik Ferenc, így lett olimpiai 
bajnok, ezzel okozott világszenzációt. 
Keszthely polgármestere mellett a meg-
emlékezésen részt vett az olimpiai bajnok 

unokája, Csik Ka-
talin. Elhangzott, 
hogy az ő jóvol-
tából Keszthelyre 
kerül nagyapja 
hagyatékának egy 
része. Katalin úgy 
gondolta, folytatja 
édesanyja munká-
ját, és maradandót 
ajándékoz Keszt-
helynek. Többek 
közt Csik Ferenc íróasztala, fotelei és 
dísztárgyak is hamarosan a városba ér-

keznek. A Fejér György Városi Könyvtár-
ban rendeznek be ezekből emléksarkot. 

Csik Ferencre emlékeztek
85 éve lett olimpiai bajnok Csik Ferenc, 
ez alkalomból szerveztek megemlékezést 
a Balaton-parti szobránál. 
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„Szent István  
népének jövőt teremtett”

Dr. Udvardy György úgy fogalma-
zott: Szent István ünnepe a múlt és a 
jövő ünnepe is egyben. István király 
ugyanis a keresztény értékrend szerint 
alapította meg az államot, mely még 
ma is aktuális. Az okos ember példáját 
hozta fel mintának, aki sziklára épí-
tette házát, így az ép maradt. Az érsek 
hangsúlyozta, a szikla Jézus tanítását, 
a keresztény értékeket szimbolizálja. 
Úgy fogalmazott, az államalapítási 
ünnep abban is megerősít bennünket, 
hogy bátran kell élni a krisztusi paran-
csok által.
– Fontos látni Jézus tanításának erejét. 
Fontos látni azt, hogy ez az igazság, 
fontos látni azt, hogy életre vezet ben-
nünket. Fontos látni, hogy mi a jó és 
mi a rossz, és a kettő közötti különbsé-
get. Fontos dönteni a jó mellett – tette 
hozzá. 
A szentmisét követően Zichy Emőke 

református lelkész, Honthegyi Zsolt 
evangélikus lelkész, valamint dr. 
Udvardy György áldották meg az új 
kenyeret. Hálát adtak Istennek azért, 
hogy ismét eljött az ünnep.
Az ünnepségen Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő hangsúlyozta: 
2010-ben a Parlament az alkotmány-
ban is rögzítette Szent István alapelveit, 
a keresztény Európához tartozást. 
– A diktatúrában az állam inkább az 
erőszakszervezeteknek volt a megtes-
tesítője, de ma már tudjuk, hogy az 
állam a rend és a biztonság lehetőségét 
teremti meg, és az államalapításnak ez 
a fontos feltétele. Rend, biztonság és 
természetesen a hit lehetősége, a kultú-
ra biztosítása. Ez volt a feladata Szent 
István államalapításának, ezt az utat 
kell járnunk nekünk is – mondta.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
ünnepi beszédében úgy fogalmazott, 

István király Magyarország jövőjét a 
fejlettebb, jól megszervezett, törvények 
szerint élő nyugati világ, a keresztény 
Európa részeként képzelte el. Ki-
emelte: Szent István király nagysága 
nem csak abban rejlik, hogy bátor és 
felelősségteljes döntést tudott hozni, 
hogy a magyarság felhagyjon korábbi 
életformájával. Számunkra ő az önálló, 
független, de Európához tartozó Ma-
gyarország megtestesítője.
– Nagy felelősség, mely nemcsak 
országunk vezetőinek vállán, hanem a 
mi vállunkon is nyugszik. Mi, vala-
mennyien tudunk segíteni tartani ezt a 
zászlót, a keresztény Európa több mint 
1000 éves zászlóját, ha odafigyelünk 
közösségeinkre, tiszteletben tartjuk 
a demokratikus jogokat, kiállunk a 
keresztény értékek mellett, a magyar 
családok mellett, ha őrizzük nemzeti 
és kulturális hagyományainkat. Egy-
szóval: ha megmaradunk magyarnak. 
Nem könnyű feladat ez ebben a talajt 
vesztett, értékeit feladó Európában, 
de feladatunk és kötelességünk, hogy 
helytálljunk! És mit tehetünk mi itt 
Keszthelyen mindezért? Összefogunk, 
példát mutatunk, segítjük egymást és 
városunk közösségét, hogy e szellem-
ben tudjon fejlődni és gyarapodni, 
egyszóval folytatjuk a megkezdett 
munkát – fogalmazott.
Az ünnepségen Pál Kriszti énekesnő 
és a Nagyváthy Néptáncegyüttes adott 
műsort.

Szent István királyunkat ünnepeljük, a királyt, az államalapítót, aki 
népének jövőt teremtett – hangzott el Keszthelyen, a Balaton-parton 
tartott Szent István-napi ünnepségen, melyen dr. Udvardy György 
veszprémi érsek celebrált szentmisét.
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HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Az Erzsébet-liget a keszthelyi Bala-
ton-part utolsó megmaradt keményfás 
ligeterdője. Magas kőrisek, kocsányos 
tölgyek, hegyi juharok, vadgesztenyék és 
megannyi fafaj található itt. Kiemelkedő 
értéke a több mint 250 évesre becsült 
mocsári tölgy.
Korábban befektetési területként 
tekintett az önkormányzat a ligetre, a 
jelenlegi városvezetés azonban zöldte-

rületté nyilvánította. 2021 
tavaszán a zöldfelületi 
rehabilitációra 7,5 millió 
forint támogatást nyert a 
város a Balaton Fejlesztési 
Tanácstól, az önkormány-
zat ugyanennyi önerőt 
biztosít a beruházásra. 
A cél, hogy megnyissák 
a ligetet a városlakók és 
vendégek előtt. Nagy 
Bálint polgármester hang-
súlyozta: amellett, hogy 

megőrzik a természeti értékeket, szeret-
nék bemutatni mindezt az embereknek. 
A rossz állapotú kerítést elbontják, 
helyette újat építenek, kiirtják a vasút 
menti bozótot, QR-kódos pontokkal in-
teraktív tanösvényt építenek, tájékoztató 
táblákat, padokat, szemeteseket, kerék-
pártámaszokat telepítenek. A modern 
közösségi park értékes fáit megóvják, 
és madárbarát növényeket telepítenek. 

A terveket Ráczné Páldy Eszter táj- és 
kertépítész készítette a környezetvédő 
és a városvédő egyesület szakembereivel 
együttműködve.
A terület egy másik projektnek, a Heli-
kon Liget Egyesület sikeres pályázatának 
köszönhetően is gyarapszik. 60-70 fő be-
fogadására alkalmas faszerkezetű, tetővel 
fedett, oldalt nyitott szaletlit építenek. 
Dr. Boldizsár Erzsébet, a Helikon Liget 
Egyesület elnöke kiemelte: nemcsak az 
egyesület, hanem a város összes lakó-
ja számára, sőt, a kerékpárosoknak is 
pihenőt, megállási lehetőséget biztosít 
a terület, ahol családok összejöhetnek, 
piknikezhetnek.
Forstner Anna, a Keszthelyi Környezet-
védő Egyesület elnöke elmondta: olyan 
parkot terveztek, ahol nem lesz vetett 
pázsit, hanem marad az eredeti növény-
zet. A sétányok sem burkoltak lesznek, 
hanem döngölt földből készülnek, azért 
is, hogy közelről meg lehessen csodálni 
az itteni értékeket.
A zöldterület rehabilitációja e hónapban 
kezdődik, s a tervek szerint őszre feje-
ződik be, a Helikon Liget közösségi tere 
pedig jövőre készül el.

A lehető legtermészetesebben
Összefogásnak köszönhetően megújul az Erzsébet-liget. Az önkormány-
zat civilekkel együttműködve olyan rehabilitációt hajt végre, amely a 
legnagyobb mértékben megőrzi a terület természetes voltát – hangzott el 
a beruházásról tartott sajtótájékoztatón.

Zöld-Élet, Lebegés

Az alkotások célja, hogy a lakosság és a turisták figyelmét 
is felhívják a környezet- és a klímavédelem fontosságára a 
képzőművészet segítségével. A pályaműveknél figyelmet 
kellett fordítani a víz, a flóra-fauna, valamint a természeti 
környezet megóvására. Kizárólag természetes anyagokat 
használhattak a művészek. Sáringer-Kenyeres Marcell 
önkormányzati képviselő, természetvédelmi mérnök 
elmondta: „A pályázat tökéletes lehetőséget biztosított 
arra, hogy a környezetünk védelme és a művészet ösz-
szekapcsolódhasson. Én mindig úgy gondoltam, hogy 
a környezetvédelem témakörét minél több irányból el 
kell juttatnunk az emberekhez. Mind a problémákat, mind a 
megoldási lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy a művészet erre 
tökéletesen alkalmas.” 

Az alkotásokat dr. Kostyál László művészettörténész méltatta. 
Elmondta, Keszthelyen a pályaművek mintegy felkiáltójelként 
szerepelnek, arra hivatottak, hogy felnyissák az emberek sze-
mét a környezeti problémák iránt.

Zöld-Élet, Lebegés címmel hirdettek pályázatot 
a keszthelyi klímastratégiai projekt keretén 
belül képző- és iparművészek számára. A beér-
kezett huszonhét pályaműből a legjobb tizenöt 
alkotást tekintheti meg a közönség szeptember 
elsejéig a Fő téren, valamint a Szigetfürdő és 
móló közti területen.



„Nyitottan és együttműködve”
PortréBalatoni KRÓNIKA

Keszthely a főegyházmegye számára nagy jelentőséggel bíró város, melynek részéről nagy nyitott-
ság és együttműködési készség mutatkozott, hogy minél több értéket tudjunk létrehozni, és minél 
több értéknek az életben tartását tudjuk szolgálni – fogalmaz dr. Udvardy György veszprémi érsek 
a lapunknak adott interjúban.

– Pécsi püspöki tisztsége 
után lett veszprémi érsek, 
mit jelent(ett) az Ön szá-
mára az új feladat?
– 2019. július 12-én 
neveztek ki a Veszprémi 
Főegyházmegye élére, be-
iktatásom pedig augusztus 
31-én történt. Közel két 
éve látom el ezt a feladatot, 
de való igaz, hogy mintegy 
másfél évig együttesen ve-
zettem két egyházmegyét: 
a Veszprémi Főegyház-
megyét érsekként, a Pécsi 
Egyházmegyét apostoli 
kormányzóként. 2021. ja-
nuár 6-án adtam át a Pécsi 
Egyházmegyét új kinevezett püspökének, 
és azóta már teljes erővel a Veszprémi 
Főegyházmegye szolgálatának szentelem 
figyelmemet és energiáimat.
– Az eltelt közel két évben melyek voltak 
a legfontosabb feladatok, milyen az 
egyházmegye sajátossága, problémái, 
feladatai?
– Az eltelt közel két évben mindannyian 
nagyon sajátos életet éltünk. Ezt a két 
évet a pandémia határozta meg, így a 
közösségek, a munkatársak, a paptest-
vérek, az oktatási intézmények vezetői 
és pedagógusai, az óvodapedagógusok, 
a hitoktatók megismerése mellett fontos 
feladatomnak tekintettem, hogy támo-
gassam munkájukat, hiszen a pandémiás 
időszak egészen új, sajátos, eddig nem 
kívánt feladatok elé állította őket. Ez 
az időszak nagy lelki terhet jelentett a 
szülőknek és a diákoknak, de ugyanígy 
a lelkipásztoroknak is, hiszen hosszú 
időn keresztül nem volt mód a szemé-
lyes találkozásra, nem lehetett éppen 
hitünk lényegét, a személyes kapcsolatot 
a korábban kialakított módszerek alapján 
megtartani és szolgálni. Ugyanígy nagy 
feladatot jelentett oktatási intézményeink 
vezetői, pedagógusai számára az oktatás 
szakszerű és hatékony megszervezése, 
valamint a hitoktatás mind iskolai, mind 
plébániai keretek között történő megva-
lósítása. Ezeket a feladatokat a mun-
katársak, paptestvérek, pedagógusok, 
katekéták nagy lelkesedéssel végezték, de 

kétségtelen tény, 
hogy ez az időszak 
erőt próbáló volt 
mindenki számára. 
Remélem, hogy ez 
a közös (szemé-
lyes és társadalmi 
szinten megélt) 
küzdelem, amit az 
életben maradá-
sért, az ifjúságért, 
a családokért, a 
plébániai közös-
ségekért tettünk, 
eredményes lesz, 
és olyan új lelki, 
szellemi ismeretek-

re és tapasztalatokra 
vezet, amelyeket a későbbiekben is jól 
tudunk hasznosítani.
– Keszthely város vezetésével kiváló 
kapcsolatokat alakítottak ki, közös 
projekteket terveznek, valósítanak meg. 
Korábban nem volt ilyen szoros kapcso-
lat az érsekség és a város között. Mi az 
együttműködés alapja?
– Keszthely városa mind a főegyházme-
gye, mind pedig a balatoni régió számára 
nagy jelentőséggel bíró, nagy múltú, 
kulturális hagyományokkal rendelkező 
város, ahol két plébániával, négy hivata-
losan szolgálatot végző lelkipásztorral, 
kisegítőkkel, illetve szerzetesrend közre-
működésével végezzük a szolgálatunkat. 
Célunk alapvetően a hitélet fölébresztése 
és támogatása, a kulturális és szellemi 
javak támogatása, valamint az oktatási 
szolgálat tevékenységében való aktív 
részvétel. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
más településekhez hasonlóan Keszt-
hely város részéről is nagy nyitottság és 
együttműködési készség mutatkozott 
arra, hogy minél több értéket tudjunk 
létrehozni, és minél több értéknek az 
életben tartását tudjuk szolgálni. Ezért 
mind az egyházmegye, mind pedig a vá-
ros céljait szem előtt tartva fogalmazzuk 
meg az együttműködés pontjait. Ezek 
közül kiemelt jelentőségűek: az okta-
tás-nevelés területén való aktív munka, 
a közösségeink erősítése, a személyes 
kapcsolatok szolgálata, a családok, 
idősek, betegek, szociális szempontból 

rászorulók támogatása. Mindehhez 
kétségtelenül intézményekre van szükség, 
hiszen társadalmunkban az emberek 
nagy többsége a személyes kapcsolatokat 
és az intézményi megjelenést tudja jól és 
helyesen értelmezni, és ezeken keresztül 
tapasztalhatják meg a szellemi, lelki, 
hitéleti, kulturális javak értékét, erejét, 
illetve a személyes segítésnek, kapcsolat-
tartásnak az embert formáló lehetőségét. 
Nagy reménységgel tekintünk a további 
együttműködésre, mind az intézmények 
fejlesztését, mind a keresztény kultúra 
erősítését illetően.
– Augusztus 20-án Keszthelyen celebrált 
ünnepi szentmisét, kérem ossza meg 
velünk, hogy Ön szerint mi augusztus 
20-a üzenete.
– Augusztus 20-a Szent István kirá-
lyunk és államalapításunk ünnepe, ami 
nem pusztán egy ezer évet meghaladó 
történelmi esemény, amely a mai napig 
hatással van országunkra, hanem olyan 
bizonyosság, olyan szikla, amely az 
evangélium tanítása szerint biztos pont 
az ember életében. Azt gondolom, ha a 
társadalmi jelenségeket, a családjaink, 
fiataljaink, idős testvéreink életét nézzük, 
akkor láthatjuk, hogy nagyon sok biztos 
pont van az életükben. Nagyon sok ko-
rábban biztos pontnak tekintett tapaszta-
latuk viszont meggyengült, és ezért talán 
sok esetben bizonytalansággal, aggoda-
lommal, félelemmel tekintenek a jövő 
felé. Éppen Szent István királyunk tanú-
ságtétele erősít bennünket abban, hogy 
ha az alap biztos – és ez számunkra egy-
értelműen Jézus Krisztus, az ő személye 
és tanítása –, akkor bármilyen bizonyta-
lanság, bármilyen küzdelem, vagy remé-
nyeink újrafogalmazása is biztos kézben 
van, hiszen Jézus Krisztus evangéliuma, 
tanítása, törvényei, szabályai, amelyek 
a mindennapi életet is átjárják, képesek 
kultúrát teremteni, képesek olyan társa-
dalmat éltetni, ahol az ember az Istentől 
akart szándéknak megfelelően boldogan 
tud élni. Ebben szeretnék én magam is, 
a munkatársaimmal, a paptestvérekkel, 
a plébániai közösségekkel, az oktatási 
intézmények munkatársaival, a hitokta-
tókkal és a helyben lakó lelkipásztorokkal 
az itt élők segítségére lenni.
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A Georgikon megmaradásá-
ért, a keszthelyi felsőoktatás 
jövőjéért szervezett tüntetést 
a Momentum Mozgalom 
előválasztási jelöltje. A 
tüntetés apropója az volt, 
hogy egy, az országos sajtó-
ban megjelent cikk szerint 
megszűnik az oktatás a 
Georgikonon. Bár a szerve-

zők hangoztatták, hogy nem 
pártpolitikai rendezvényről 
van szó, az MSZP, a DK, a 
Mindenki Magyarországa 
Mozgalom és a KÉVE tagjai 
egyaránt jelen voltak és be-
szédet mondtak az esemé-
nyen, melynek nem volt túl 
sok résztvevője.
A zaol.hu-n interjú jelent 

meg dr. Gyuricza Csa-
bával. A MATE rektora 
határozottan cáfolta, hogy 
vidéki campusokat szün-
tetnek meg. Hangsúlyozta: 
világszínvonalú képzést 
szeretnének felépíteni, 
és ebben fontos szerepet 
szánnak a Georgikonnak. 
Elmondta, Keszthelyen az 

agroturisztikai irányt szeret-
nék felerősíteni, koncentrál-
va egyebek mellett a campus 
szaktanácsadási, kutatási 
funkciójára. Hozzátette: 
elkötelezett abban, hogy 
újraélesszék Keszthelyen az 
évekkel ezelőtt megszünte-
tett mezőgazdasági szakis-
kolai képzést.

A biztonsági öv életet ment!
Biztonságiöv-szimulátorral hívta fel a figyelmet az életmentő esz-
közök használatára a Keszthelyi Rendőrkapitányság. Az Energia 
téren lévő Bűnmegelőzési Iroda előtt 10 km/órás ütközést próbál-
hattak ki a bátor vállalkozók. A biztonságiöv-szimulátorba bárki 
beülhetett, aki nyilatkozott arról, hogy nincs például csonttörése, 
sérve vagy bármilyen más, komoly egészségügyi problémája. Bár az 
ütközés csak kis sebességgel következett be, sokan meglepődtek 
azon, hogy ez a becsapódás is mekkora hatással van a szervezetre. 
Az egyenruhások célja, hogy felhívják a figyelmet a biztonsági öv 
használatának fontosságára. A rendőrség tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy lakott területen belül az 
állampolgárok előszeretettel mellőzik ennek a biztonsági eszköznek a használatát.

A Georgikon jövőjéről

PELSO JÓTÉKONYSÁGI EST

Az est háziasszonya Takács Nóra műsorvezető

18.30-19.00 Vendégek érkezése a Márványterembe

19.00 Megnyitó

Németh Bálint (tenor) előadásában csendülnek fel örökzöld dallamok

Zongorán kísér Farkas Berta

Köszöntő beszédet mond Könnyid László,

a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyeese

A Pelso jótékonysági estet megnyitja Horváth Imre, a Pelso Társaság elnöke.

Németh Bálint (tenor) előadásában csendülnek fel örökzöld dallamok.

Zongorán kísér Farkas Berta

20.00 Gálavacsora a kastély északi szárnyában, közben

21.30-kor Bordás Barbara, a Budapesti Opereszínház primadonnájának műsora

23.30 Fényjáték

A Pelso Társaság a bál és a tombola bevételét a koronavírus

járványban elhunyt szülő árván maradt

gyermekének ajánlja fel.

A  Pelso jótékonysági est a mindenkori járványügyi szabályok

betartásával kerül megrendezésre.

2021. szeptember 4.

A belépőjegy ára: 25 000 Ft

Részvétel módja:

Részvételi szándékát kérjük jelezze az

info@pelsotarsasag.hu e-mail címre.

Visszaigazoló e-mail a Pelso Társaság számlaszámával.

A fizetés utalássa történik 2021. augusztus 30-ig.

PELSO JÓTÉKONYSÁGI EST

FESTETICS-KASTÉLY, KESZTHELY
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VÁRUNK ZALAEGERSZEGEN ÉS KESZTHELYEN IS! 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. – 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.  
92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitvatartás: H-CS 08:00–16:00, P 08:00–13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLATRA! 
 

Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, pszichológiai és háziorvosi vizsgálat! A 
vizsgálatok díját a Magyar Honvédség fedezi! A szolgálat időtartama 2+4 hónap. 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 111.320 Ft az első ciklus idején 2 hónapig. A második 4 hónapos 

ciklusra választható a további lövész szakfelkészítés nettó 111.320 Ft/hó illetményért, vagy 
választható egy műveleti besorolású katonai szervezetnél egyéb szakfelkészítés (pl.: 
ejtőernyős, búvár, harckocsizó), mely során a nettó bér megnő 145.635 Ft/hóra. 

 

 

Tizenkilencedik alkalommal szervezte meg 
a KESOTE Mozgáskorlátozottak Szakosztá-
lya a hagyományos pétanque-bajnokságot. 
A résztvevőket a hőség és a tűző napsütés 
sem tántorította el a játéktól. A rendezvényen 
mozgáskorlátozottak és egészségesek játszottak 
együtt, a többség évek óta visszatérő vendég. 
A játék nemcsak a szórakozásról, hanem a 
közösségépítésről is szól. A programon idősek 
és fiatalok egyaránt részt vehetnek, hiszen a 
mérkőzések nem megerőltetőek, ugyanakkor 
nagyon szórakoztatóak.
A KESOTE Mozgáskorlátozottak Szakosztá-
lyának tagjai azt vallják, az idős embereknek 
is szükségük van a mozgásra és a közösen 
eltöltött időre. A járvány miatt az elmúlt évben 
keveset tudtak találkozni, így most minden 
lehetőséget kihasználnak a szórakozásra és a 
baráti beszélgetésekre. Az idén 35-en gyűltek 
össze a Városi strandon a jó hangulatú játékra.

Pétanque  
időseknek és fiataloknak

Papp Sándor elnök örömmel fogad-
ta, hogy nagy érdeklődés kísérte a 
lakossági fórumot, és Keszthely pol-
gármestere is eljött az augusztus 11-
ei programra. Nagy Bálint kifejtette, 
dr. Ifi Ferenc váratlan halála óta nincs 
képviselője a kiskeszthelyi-kertvárosi választókerületnek, ezért is fordítanak kiemelt figyelmet erre az övezetre. Az itt élők 
az utak rossz állapotát tartják a legnagyobb problémának. Arról született megállapodás Nagy Bálint polgármesterrel, hogy 
sorrendet állítanak fel, hogy melyik szakaszoknál van a legnagyobb szükség a felújításra. A Kertvárosban élők azt tapasz-
talják, hogy az elkerülő úton zajló építkezés miatt jelentősen megnőtt a forgalom a városrészben. Főleg a Tomaji soron és a 
Mély úton sok gyorshajtóval is találkoznak. A városvezetés és a Keszthely Kertvárosért Egyesület is felkeresi a rendőrséget, 
hogy szűrjék ki a gyorshajtókat.
Felmerült, hogy szükséges lenne korlátozni az éjszakai tartózkodást a játszótereken, ugyanis a lakók nyugalmát itt szórako-
zó, italozó fiatalok zavarják.

A Keszthely Kertvárosért 
Egyesület szervezésében 
gyűltek össze a városrész 
lakói.  
A legutóbbi találkozójuk 
óta csaknem két év telt el, 
a pandémia miatt nem volt 
lehetőségük összejönni.  

Az ország minden részéből érkeztek az „Örökségünk a Nyugat-Dunántúlon” című 
kézművestáborba.

Lakossági fórum a Kertvárosban

Elkészítették, amit elődeink használtak

Keszthelyen, a Népművészeti Al-
kotóházban hat napon át alkottak 
a népművészet, népi mesterségek 
iránt érdeklődők. Bereczky Csaba 
fafaragó, a népművészet mestere a 
tábor lakóinak segített elsajátítani 
a fa megmunkálásának fortélyait. 
Az őrségi, felsőszölnöki 
csapolt láda aprólékos 
elkészítését mutatta és 
tanította meg a tábori 
idő alatt. Az ötödik 
alkalommal megrende-
zett tábor lakói is szí-
vesen fogadták tőle a jó 
tanácsokat, a művészet 
magas fokának bemu-
tatását. A kis közösség, 
aminek tagjai a népi la-
káskultúra egy darabján 
dolgoztak, mindannyi-
an szabadidős tevékeny-
ségként alkottak szép 
dolgokat fából egész 

éven át, készítettek népi fafaragá-
sokat. A táborba mindannyian ta-
nulni jöttek. Több helyszínen folyt 
a munka, a tanulás. Az alkotóház 
egyik kis termében szorgos női 
kezek Riskó Erzsébet vezetésével 
készítettek népi ruhadarabokat, 

használati tárgyakat. Batikoltak, 
varrtak, gyöngyöztek, tanulták a 
gyöngyvarrást, egymásnak adták 
át a különböző tájegységek mintá-
it. 2021-ben tizennégy fő vett részt 
a hagyományosan megrendezett 
táborban.

Ruhaszobrok  
a kastélyparkban
Különleges tárlat-
ban gyönyörköd-
hetnek a látogatók 
a Helikon Kastély-
múzeum előkert-
jében. A Magyar 
Képzőművészek 
és Iparművészek 
Szövetségének jó-
voltából ugyanis hatalmas ruhaszobrok lepték el a Festetics-
kastély parkját. Az alkotásoknak azonban nemcsak a mére-
tük, hanem szövethasználatuk is szokatlan. Az iparművészek 
takarófóliát, szigetelőanyagot, mosogatószivacsot és sok más 
olyan anyagot is felhasználtak, amellyel az újrahasznosításra 
irányítják rá a figyelmet.
A szövetség célja a hazai kortárs művészet sokszínűségének 
közvetlen, interaktív módon való megjelenítése és megismer-
tetése. A kiállítás nem múzeumi környezetben kapott helyet, 
így közvetlen, érinthető közelségbe hozza az iparművészeti 
alkotásokat. A kiállítás kurátora Simonffy Márta, a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke. A 
szobrok időjárásállók, így verőfényes napsütésben, de akár 
esőben is meg lehet őket csodálni. Az előkertben tizenhárom 
iparművész alkotása kapott helyet, a tárlat augusztus 29-ig a 
park nyitvatartási idejében ingyenesen látogatható.
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A keszthelyi sportlövő és edzője, 
Keczeli Zoltán az Aktív strand 
program keretében tartott pódi-
umbeszélgetés vendége volt. A dr. 
Iglódi Endre vezette diskurzuson 
kiderült, hogy 2014-ben kezdett 
bele a lövészklub a sportpisztoly 
szakágba, mivel ez olimpiai ver-
senyszám, szemben a futócéllövé-
szettel, amiben korábban Ángyán 
József képviselte Keszthelyt az öt-
karikás játékokon. A tokiói olim-
pia kapcsán Keczeli Zoltán úgy 
értékelt, már az óriási eredmény, 
hogy Vera kijutott Japánba és ko-
rábban vezette a világranglistát. 
Vera elmondta, abszolút érzi, hogy a keszthelyi és a térségbeli 
emberek mennyire büszkék rá. Úgy fogalmazott, ezt az ér-
zést is belepakolta a kis hátizsákjába, és úgy állt be a lőállásba 
Tokióban. Az olimpiai lőállásban átéltekről elmondta, hogy 
annyira precízen akart lőni, hogy az már az eredmény rová-
sára ment. Utána viszont felszabadultan versenyzett. Kérdésre 
válaszolva az olimpikon elmondta, soha nem akart elköltözni 
Keszthelyről, mert ide született, és ez egy élhető város.   

Olimpiai élményeiről és a városhoz fűződő kapcsolatáról is beszélt Major Veronika.

Az aktív strand vendégeként

Eladó Keszthely, Fenéki úti 
telekingatlan-együttes
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján 
értékesíti a Keszthely 4076/4 hrsz.-ú 6416 m2, a 
4076/9 hrsz.-ú 4500 m2 és a 4076/10 helyrajzi számú 
7027 m2 nagyságú, Keszthely, Fenéki úton található 
telekingatlan-együttest. 

Az induló vételár: 
-  4076/4 hrsz.-ú ingatlan 46.900.000,- Ft+áfa,
-  4076/9 hrsz.-ú ingatlan 24.600.000,- Ft+áfa,
-  4076/10 hrsz.-ú ingatlan 51.300.000,- Ft+áfa.
Az ingatlanok külön-külön vagy együttesen is megvá-
sárolhatók. A fenti ingatlanok tekintetében telekala-
kítási eljárás van folyamatban, a nyertes pályázóval 
a szerződéskötésre az eljárás befejezését követően 
kerül sor. A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. augusztus 31. (kedd) 12.00 óra. 
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére 
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 
2021. szeptember 6. (hétfő).

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-
524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpont-
ban 2021. augusztus 27-éig megtekinthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a https://
www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

VOLTAIRE
FRANCIA

ÍRÓ, FILOZÓ-
FUS GONDO-
LATA, 1. R.

ELŐTAG:
EGY-

DUÓ VÉGE!
APÓS

ROSSZ,
RÉGI

TANULÓ
HEGYOROM

BIZTONSÁGI
TARTALÉK

FÉMES
A PANASZ

SZAVA

VANÁDIUM
VÉGÉN ÜL!
LEVÉLEN

AJÁNLOTT

ERKÉLY

SZENT,
RÖVIDEN

KÉTES!

RÓMAI
ÖTÖS

ZENE
ISKOLA

LÁTAT-
LANBAN

(DÖNTÉS)

M
NITROGÉN
VEGYJELE

SZENNYE-
ZETT

ŐSZI
KABÁT

SZERSZÁMOS
KAMRA

NÉVELŐ

KÜLSŐ
HELYRE

FÜGGESZT

ÁLLVÁNY

NEMZETKÖZI
SPORT-

SZERVEZET
CSALÁS,

HAMISÍTÁS
YOKO ...;

JOHN LEN-
NON PÁRJA V.

OROSZ
FOLYÓ

FRANCIA
ÍRÓ

(ALPHONSE)
A GONDOLAT

2. RÉSZE

DISZNÓFÉLÉK
LATIN NEVE

FORRALT
TEJEN

KÉPZŐDIK

KÉST
ÉLESÍTŐ

ZENEI
SZÜNET

SZAKÍT

KELLENE

LÓCA

HISZÉKENY,
ÁBRÁNDOZÓ

RÓMAI
50-ES

ARCUNK
RÉSZE

A KERTBEN

ROBBANÓ
ANYAG

CSEH FESTŐ
(MIKOLAS)

FŐZELÉK-
NÖVÉNY

ÉRDEK-
TELENNEK

TARTÓ

HUMORISTA
(DÉNES)
SZERTE-
SZÉJJEL
AMPER

KÍVÜLÁLLÓ,
HOZZÁ

NEM ÉRTŐ
ANTONOV
BETŰJEL

ZUHOGNI
KEZD!

RÖVID
MORZEJEL

EZT
KÖVETŐEN

AZ ELSŐ
BETŰ

HALADÉK-
TALAN Ü

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet 
adományozhat azon személy, intézmény, civil 

szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, 
aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális 

rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt 
cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékeny-
ségével emelte a város kulturális színvonalát, 
esetleg adománnyal, hagyatékkal gyarapította 

Keszthely kulturális értékeit, kincseit.

A képviselő-testület az elismerésre a közvéle-
mény bevonásával a legszélesebb körből várja 
a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszt-

hely város honlapján (https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek) megtalálhatók.

Az elismerésre a közvélemény bevonásával 
a legszélesebb körből várom a javaslatokat. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó 
kezdeményezéseket részletes indokolással 

2021. szeptember 30. napjáig lehet megküldeni 
Keszthely város polgármestere címére 

(Keszthely Város Önkormányzata, Nagy Bálint 
polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány 
(Kezdeményezés Keszthely Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete által alapított kitüntetés 
átadására) letölthető Keszthely város honlap-
járól (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/

polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-es-
igazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester

Javaslatkérés  
„Pro Cultura Keszthely”  

kitüntető címre

A látássérültek közül többen hangsúlyozták, az élményszer-
zés öröme szavakkal elmondhatatlan.  
A múzeum után a Fő térre is begurultak a tandemesek. Meg-
tudtuk: a körtánc célja többek között az volt, hogy felhívják 
az emberek figyelmét, a sérültek is ugyanolyan egyenrangú 
emberek, mint a látók. A tánchoz invitálták a járókelőket is, 
sokan csatlakoztak. Arra is volt lehetőség, hogy kipróbálják 
a tandemkerékpárokat, valamint beszélgetni is lehetett a 
résztvevőkkel. Dr. Tálos Mariannától, a Mozdulj! Közhasznú 
Egyesület elnökétől megtudtuk: tíz éve szervezik meg a túrá-
kat, mely a sportoláson és a kiránduláson kívül megteremti 
a lehetőséget a barátságok kötésére is. Az idei túra útvonala 
egy fekvő nyolcast írt le, ami annak a szimbóluma, hogy az 
esélyegyenlőség megteremtésének lehetősége végtelen.
A tandemesek köszönetet mondtak az önkormányzatnak, 
hogy immáron ötödik éve szívesen látják őket a városban. 
Átnyújtották Vozár Péterné alpolgármesternek a tandemtúra 
borát is, melynek üvegén Braille-írással szerepel a felirat.

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület tagjai ismét 
körbetekerték a Balatont, a túra útvonala idén is 
érintette Keszthelyt, ahol a hetven túrázó többek 
között megismerhette a Georgikon Majormúzeum 
kiállítását is. A Fő téren – ahol Vozár Péterné, 
Keszthely alpolgármestere köszöntötte a résztve-
vőket – flashmobot is bemutattak.

Elmondhatatlan 
élményekkel
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A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a családi házban élők részére házhoz menő lomtalanítási akciót szervez, melynek 
időpontja városrészektől függően

2021. szeptember 9. és 2021. december 2. között lesz.
A lomtalanítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott regisztrációs időszakban kell be-
jelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel! Az érintett 
ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási előfizetéssel, és nem lehet díjtartozásuk. A lomhulla-
dékokat az időpont-egyeztetéssel meghatározott átvételi napon reggel 7:00 óráig kell kihelyezni úgy, hogy az a 
közlekedést ne akadályozza, a közterületet ne szennyezze.

Fontos! A társasházak lomtalanítása külön időpontban történik, erről minden esetben a közös képviselőkkel 
egyeztetünk, és ők fogják a lakók között kihirdetni az időpontokat.

Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek a lomtala-
nítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni!

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat 
szállítja el:

•  bútorok, berendezési tárgyak (pl.: ágy, ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, edények, 
vödrök stb.),

• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék,
•  lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó vagy motorkerékpár gumiabroncs,  

felni nélküli állapotban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, 
ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:

• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 

• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),

•  szelektív hulladékgyűjtés keretében átvételre kerülő, újrahasznosítható hulladékok (műanyag, papír, fém, 
üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.),

• fás szárú és lágy szárú növényi zöldhulladékok pl. fű, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),

•  építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók, ablakke-
ret, redőny, ablaküveg, ajtó, szigetelőanyag, burkolatok, padlószőnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsatorna stb.),

•  veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akku-
mulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédő szer, fáradt olaj stb.), valamint járműalkatrészek, 
járművek bontásából származó hulladék,

•  elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából szár-
mazó hulladékok,

•  tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncs felnivel, illetve a 
meghirdetett mennyiség felett,

•  továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meghala-
dó, üzletszerűen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetőségéről 
tájékozódjon honlapunkon (www.keszthelyhusz.hu) vagy a hulladékudvar 83/510-363-as telefonszámán.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy lomhulladék, elektronikai hulladék és veszélyes hulladékok éven-
te egy alkalommal díjmentesen leadhatók a hulladékudvarban.

A LOMTALANÍTÁSI IGÉNYEKET A 83/777-478-AS TELEFONSZÁMON LEHET BEJELENTENI 
AZ ALÁBBIAK SZERINT:

IDŐPONTOK:
I.-es lomtalanítási körzet:  
Regisztrációs időszak: 2021. 08. 30.- 2021.09.07.
Árnyas köz, Árnyas út, Árvácska köz, Balassa Bálint u., Bástya u., Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyön-
gye u., Csák György u., Diófa köz, Diófa u., Felső Majori út, Goldmark Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u. , 
Hajnal köz, Hajnal u. , Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Károly Gyula u., Keringő u. , Kilátó u., Korona u., 
Liliom u., Lovasmajor, Magvető köz, Magvető u., Mandula u., Mély út, Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u. , Nyár 
u. , Pál u., Patkó köz, Patkó u. , Pipáskert u., Rigó u., Sopron u., Szegfű u., Szent József u., Tavasz u., Tipegő köz, 
Tipegő út, Tomaji sor, Tompa Mihály u. , Tulipán u. , Vadaskerti u., Verébhegyi út, Viola u. 

II.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2021.09.08.- 2021.09.21.
Balogh Ferenc u., Bercsényi M. u., Béri Balogh Ádám utca, Damjanich u., Egry J. u., Fodor u., Gagarin u., György bíró 
u., Györök Gy. u., Hermann O. u., Klempa Károly köz, Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lipp Vil-
mos köz, Nagyváthy J. u., Pacsirta u, Pammer I. u., Pethe F. u., Pipacs u., Rózsa u., Sági J. u., Sebessy Kálmán köz, 
Stromfeld A. u., Szendreytelepi u., Szerecz Imre köz, Vak Bottyán u., Vaszary K. u.

III.-as lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2021.09.22.- 2021.10.05.
Bakacs u., Balaton u., Baross G. u., Báthory u., Berzsenyi D. u., Buzogány u., Csárda u., Csók I. u., Csókakő u., 
Dankó P. u., Deák F. u., Eötvös u., Festetics u., Fő tér, Fülemüle u., Georgikon u., Hanczók u., Helikon köz, Helikon u., 
Honvéd u., Hunyadi u., Iskola u., Kazinczy u., Kodály Z. u., Kossuth L. u., Liszt F. u., Madách u., Mártírok útja, Munká-
csy M. u., Múzeum u., Nádor u., Napsugár u., Park u., Pethő u., Római u., Sajka u., Sirály u., Sörház u., Széchenyi u., 
Szendrey J. u., Szigony u., Városház u., Zeppelin tér, Zrínyi M. u.

IV.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2021.10.06.- 2021.10.19. 
Ady. E. u., Arany János u., Asbóth u., Batsányi u., Bem J. u., Cholnoky J. u., Csány L. u., Csokonai M. u., Darnay K. 
u., Dózsa Gy. u., Erkel F. u., Erzsébet királyné útja, Fejér Gy. u., Galamb u., Jókai u., Kacsóh Pongrác u., Kisfaludy u., 
Lovassy S. u., Malom u., Móricz Zs. U., Petőfi u., Rákóczi F. u., Skála köz, Szalasztó u., Tessedik S. u., Unterberger 
u., Vörösmarty u.

V.-ös lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2021.10.20.- 2021.11.04.
Apát u., Bajcsy-Zs. u., Bessenyei u., Fáy A. u., Füvészkert u., Hajnóczy u., Jegenye u., Kinizsi P. u., Laczkovics u., 
Lóczy L. u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra F. u., Nádas köz, Nyárfa u., Pázmány P. u., Rezgő u., 
Ruszek J. u., Táncsics M. u., Tapolcai út, Toldi M. u., Zámor u., Zöldmező u.

VI.-os lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2021.11.05.- 2021.11.18.
Árpád u., Bólyai u., Cserszeg u., Csizmadia u., Dériné u., Dobó I. u., Epreskert u., Esze T. u., Fecske u., Felsőmajo-
ri út, Fenyves u., Fuvaros u., Gelencsér u., Hóvirág u., József A. u., Kárpát u., Kastély u., Katona J. u., Kísérleti u., 
Külső-Zsidi u., Lehel u., Lőtéri út, Magyar u., Schwarz D. u., Munkás u., Nagy Imre u., Nagy Lajos k. u., Öv u., Rákó-
czi tér, Vásár tér, Zsidi út

VII.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2021.09.13.-2021.09.20.
Fenékpuszta városrész

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 

Tel.: 83/777-478   •   E-mail: ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu   •   www.keszthelyhusz.hu

Keszthelyi lomtalanítás 2021.
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Szeretnél könnyebben közlekedni és parkolni a városban? Válassz azonnal elérhető  
stílusos, kompakt és gazdaságos modelljeink közül.

A hirdetésben megjelenített autó illusztráció. A hirdetésben megjelenített gépjármű üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,1−6,0 l/100 km; CO2-kibocsátása (súlyozott vegyes/vegyes): 
116−135 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak.  
A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált 
vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés 
nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. 1Az ajándék extra felszereltség modellenként változó az alábbiak szerint. Picanto: Silver felszereltséghez Vision 
csomagot biztosítunk. Amennyiben az ügyfél olyan felszereltséget választ, amihez nem kérhető a Vision csomag vagy eleve része, akkor 200.000 Ft árkedvezményt biztosítunk  
az árlistán feltüntetett árból. Rio: Silver felszereltséghez Vision csomagot biztosítunk. Amennyiben az ügyfél olyan felszereltséget választ, amihez nem kérhető a Vision csomag vagy 
eleve része, akkor 250.000 Ft árkedvezményt biztosítunk az árlistán meghirdetett kedvezményen felül. Stonic: Gold felszereltséghez Style csomagot biztosítunk. Amennyiben az  
ügyfél olyan felszereltséget választ, amihez nem kérhető a Style csomag vagy eleve része, akkor 300.000 Ft árkedvezményt biztosítunk az árlistán meghirdetett kedvezményen felül.  
A hirdetésben megjelenített ajánlat a 2021. május 31-ig megkötött szerződésekre, illetve a készlet erejéig érvényes. További részletek a www.kia.com oldalon találhatók.
*Jelen hirdetésben feltüntetett adatok a www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia és a www.kia.com/hu/jogi-nyilatkozat oldalakon foglaltakkal együttesen érvényesek. 
Minden jog fenntartva. © Kia Motors Hungary Kft.

Gadácsi Autóház Kft.

8360 Keszthely, Tapolcai u. 54.

Tel.: 83 511 040 

www.kiagadacsi.hu

Városi kisautók készletről
  
Kia Picanto, Rio és Stonic.

TÁNC-
PANOR ÁMA
KESZTHELY
2021 .  SZEPTEMBER 9 –12 .

BOZSIK Y VETTE TÁRSULAT

SZEGEDI KORTÁRS BALETT

MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES

GYŐRI BALETT

FELLÉPŐK :

Balaton Kongresszusi 
Központ és Színház

Keszthely, Fő tér 3 . 
(06 83) 515 230

(06-83) 515 232
nemzetitancszinhaz.hu
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