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Az esemény védnöke a gróf leszárma-
zottja volt. Bár személyesen szeretett 
volna jelen lenni, Covid-betegsége 
miatt csak online köszönthette a 
résztvevőket herceg Festetics György. 
Beszédében arról szólt, hogy a 
Georgikon alapításának évében nagy 
változások történtek Európában, és 
így lesz ez az elkövetkező években 
is. Úgy fogalmazott, nem elég bátor 
ahhoz, hogy előrevetítse, hogy a 250 
éves jubileumon hogy fog kinézni 
Keszthely és a Georgikon. Köszöntötte 
a jelenlévőket Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere is, hangsúlyozva: nem 
túlzás kijelenteni, hogy a „keszthelyi-
ség” egyik alappillére az intézmény. 
Amikor a Georgikont, azaz az első 
európai agrár-felsőoktatási intézményt 
megalapították, és családi vagyonu-
kat belefektették, talán még ők sem 
gondoltak arra, hogy ezzel a kis tele-
pülésnek minden szektorára (gazda-

sági, kulturális, oktatási) olyan hatást 
gyakorolnak, amiért ma Keszthely 
Keszthelynek vallhatja magát. 
– Szerencsére az egyetem és a város 
szoros kapcsolata 225 év után is virág-
zónak mondható. Jól látszik, hogy a 
munka nem állt meg, hiszen a kisbéri 
törzstenyészettel és a szőlészeti-bo-
rászati kísérleti teleppel, a kollégium 
felújításával, sportfejlesztésekkel, új 
tárolókkal, klímalaborral sorra újabb 
és újabb fejlesztési lehetőségek nyílnak 
meg előttünk. Az alapok lefektetésével 
pedig egy olyan széles tudásbázisra 
építhetünk, amiből mind az egyetem, 
mind a térség hosszú távon, reméljük 
még további 225 évig építkezhet. A 
magam részéről azt tudom mondani, 
hogy ahogy eddig is, úgy a jövőben is 
elkötelezett vagyok az együttműködés-
re, és számíthatnak rám az egyetem 
vezetői és polgárai egyaránt – mondta 
a polgármester.

Festetics György gróf 1797-ben alapította Európa első rendszeres 
mezőgazdasági felsőoktatási intézményét, a Georgikont. A 225 
éves jubileum alkalmából rendezett ünnepségsorozatot emlék-
üléssel nyitották meg január 28-án. Számos neves előadó lépett 
pódiumra. Festetics György munkásságáról, mecénási tevékeny-
ségéről, az általa alapított intézményekről szóltak a meghívot-
tak.

A „keszthelyiség” egyik alappilléreként  
Alapításának 225 éves jubileumát ünnepli a Georgikon

Tartsanak velünk minden 

   szerdán 19:15-től 
a Keszthelyi Televízió képernyője előtt!

Elkalauzoljuk Önöket a divat, a szépség,  
  az egészség és az aktuális trendek világába.

Azaz MIre Vágyik A No?

Egy örök kérdés.

MI VAN?

Műsorunk  
főszereplője  
a női élet és 

minden ehhez 
kapcsolódó 

témakör.

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

Az ünnepségen a kampusz 
legrangosabb elismerésével, 
Georgikon-emlékéremmel tün-
tették ki Dublecz Károlyt, aki 
2003 és 2013 között dékánja 
volt alma materének. Szintén 
Georgikon-emlékérmet vehe-
tett át Polgár J. Péter, aki két 
cikluson keresztül állt a kar 
élén. Mindkettőjük regnálása 
alatt számos fejlesztés és fejlő-
dés volt a Georgikonon. Az ün-
nepséget a Georgikon Alapítvány 
szervezte. Dr. Pálmai Ottó elnök 
elmondta, hogy az emlékévben 
8-10 programot terveznek, lesz 
például jubileumi gazdásztalál-
kozó is.

-on is!

Lapunk következő száma 2022. február 25-én 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

Kövessen bennünket 

Figurák összeállítása,  
csomagolások, egyebek.

Érdeklõdni:  

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
Ügyfélszolgálat: 06 20 910 4517

Dolgozzon otthonról!
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Új gépek a KETÉH-telepen

A babacsomag után az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásáról döntöttek. Az önkormányzat 3,6 millió fo-
rintot szán a keszthelyi állandó lakcímmel rendelkező csecsemők oltássorozatának második adagjára. 
Pályázat beadásáról is döntöttek a képviselők: várhatóan 2023-ban gerincvezetéket cserél a DRV az Erzsébet királyné 
utcában, ezért az önkormányzat pályázatot nyújt be az út alsó szakaszának felújítására. Szintén pályázat beadásáról 
határoztak a Balaton és Hullám szállók megújításával kapcsolatban.
A városatyák megszavazták a BHS Trans kérelmét, hogy a logisztikai központhoz vezető, közforgalom elől el nem zárt 
magánutat BHS Trans utcának nevezzék el.

Újabb családtámogatás és pályázatok 

Elismerésben részesült a Keszt-
helyi Járási Hivatal vezetője és a 
megyei főállatorvos – közölte  
a Zala Megyei Kormányhivatal.  
Dr. Varga Andrea a Köz Szolgálatá-
ért díjat vehette át Budapesten.
A Magyar Kormánytisztviselői Kar 
tavaly decemberi éves díjadomá-
nyozási ünnepségén vehette át  
a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője 
a Köz Szolgálatáért díjat.  
Dr. Varga Andrea a közigazgatási 
szakmai munka értékeinek magas 
szintű képviseletére és példaértékű 
munkájára tekintettel részesült  
az elismerésben. 
A díjat tavalyelőtt ítélték oda a 
hivatalvezetőnek, a járvány miatt 
azonban 2020-ban elmaradt az 
ünnepség. A Zala Megyei Kormány-
hivatal idei kitüntetettje dr. Németh 
Ágnes Izabella megyei főállatorvos. 
Az elismerésekhez Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke és dr. Sifter 
Rózsa, Zala megye kormánymegbí-
zottja a helyszínen gratulált.

A Köz Szolgálatáért 
díjban részesült

Az önkormányzat 
döntött, hogy a 
második dózis 
díját visszatéríti 
a szülőknek – 
jelentette be Nagy 
Bálint polgármes-
ter. Az önkor-
mányzat tavaly 
babaköszöntő 
csomagot vezetett 
be. A családtámo-
gatási rendszer 
következő része az 
oltástámogatás. Hozzátette: azzal 
számoltak, hogy 3,6 millió forintos 
összeget szükséges beállítani a költ-
ségvetési sorra, ezt meg is tették. 
Ha menet közben azt látják, hogy 
nagyobb ennél az igény, akkor az 
általános tartalék terhére átcsopor-
tosítják a szükséges összeget. Az 
előzetes igények, illetve tapasztala-
tok, felmérések azt igazolják, hogy 
nagyjából ez lesz az a körülbelüli 
összeg, ami az idei, 2022-es évben 
szükséges lesz. Február 1-jétől 
lehet visszaigényelni az oltóanyag 
árát. Az önkormányzat honlapján 
elérhető kérelemhez az első oltást 
igazoló igazolványt és gyógyszertá-
ri nyugtát kell csatolni a szülőknek. 
A vakcina megvásárlásától számí-
tott 90 napon belül kell ezt meg-
tenni az igénylőknek.

Nagy Bálint bejelentette azt is, 
hogy minden oktatási intézmény-
nek vásárolnak súlyos allergiás 
reakciók gyors kezelésére szolgáló 
EpiPen injekciót. A polgármesteri 
pénzügyi keretből vállalta, hogy a 
költségvetés elfogadását követően, 
február 10-étől mind a huszonöt 
keszthelyi oktatási intézménynek – 
bölcsődétől az egyetemig – vásá-
rolnak ilyen injekciót.
– Azt szeretném, hogy sose legyen 
rá szükség, de ha mégis, akkor 
kéznél legyen – fogalmazott Nagy 
Bálint. 
A polgármester hozzátette: minden 
önkormányzat feladata a családok 
támogatása, és hogy gondoskodjon 
arról, hogy mindenki biztonság-
ban legyen. Ezért döntöttek az 
oltási támogatásról és az EpiPenek 
beszerzéséről.

Oltástámogatással folytatja a keszthelyi családok támogatását 
az önkormányzat: az agyhártyagyulladás elleni oltássorozat 
második dózisát téríti vissza a város. Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere elmondta, hogy ez akár 32 ezer forintot is jelent-
het a családok számára.

Oltási támogatás   
  és EpiPen injekció

Úgy fogalmazott, még sokan emlékeznek arra, amikor a 
Gyurcsány-kormány úgy eladósította a kórházakat Magyar-
országon, hogy a Keszthelyi Kórház léte is veszélybe került. 
Kiemelte: ágyakat kellett leépíteni, sőt majdnem be is kellett 
zárni a város kórházát. 2010-ben a Fidesz–KDNP-kormány 
viszont megmentette a Keszthelyi Kórházat. Látva, hogy a bal-
oldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter és egészségügyi 
szakértője az elmúlt időszakban milyen nyilatkozatokat tett az 
egészségügy átalakításának tervével kapcsolatban, joggal lehet 
gondolni, hogy esetleges hatalomra jutásuk után ugyanazon 
az úton kívánnak továbbhaladni. Csótár András hozzátette: 

Zala 2. számú választókerületében Elekes István momentu-
mos baloldali politikus az ellenzéki összefogás képviselőjelölt-
je, aki ha bekerülne a Parlamentbe, joggal gondolható, hogy ő 
is az egészségügyi rendszer tönkretételére fog szavazni.
– Mi továbbra is felelősséget érzünk a Keszthelyi Kórházért, 
elismerjük, nagyra értékeljük az ott folyó szakmai munkát, és 
nem hagyjuk, hogy a baloldal ismét megpróbálja tönkretenni 
azt. Mi nem támogatjuk a kórházbezárásokat, különösen a 
vidéki, kisvárosi kórházaknak a bezárását – fogalmazott, hoz-
zátéve: mindemellett nem támogatják az egészségügy fizetőssé 
tételét és a társadalombiztosítási rendszer szétverését sem.

A Fidesz nem támogatja  
a kórházbezárásokat –  
hangsúlyozta sajtó- 
tájékoztatón Csótár András, 
a párt keszthelyi 
csoportjának elnöke. 

A kórházak 
védelmében

A Zalaispa beruházásának köszönhe-
tően új, automata csatornás présgépet 
építettek ki, és az ezt kiszolgáló láncos, 
bordás, keresztmerev szállítószalag-

rendszert is kicserélték. Modernizálták 
a kézi válogatót is, ahol az elkülöní-
tetten gyűjtött hulladék szelektálása 
történik. Az új bálázógéppel hatékony, 

nagy kapacitású, optimális bálázási 
technológia valósul meg. A váloga-
tócsarnok kapuit is korszerűsítették, 
új, ipari szalagfüggönyöket szerel-
tek fel. Lebontották a régi, elavult 
átrakókat, és helyettük egy korszerű, 
nagy kapacitású, zárt átrakóállomást 
építettek ki. A fejlesztés során öt 27 
köbméteres konténerrel is bővült az 
eszközállomány. A fejlesztések jelen-
tősen hozzájárulnak a KETÉH-telep 
hatékony működéséhez, a beruházást 
Keszthely Város Önkormányzata is 
üdvözölte. 
A keszthelyi átrakóállomásra 
mintegy ötezer tonna kommunális 
hulladék érkezik be évente. Emel-
lett a válogatómű évente ezer tonna 
szelektív hulladékot dolgoz fel. Az új 

gépek műszaki átadás-átvétele meg-
történt, az üzembe helyezés előtt még 
néhány adminisztrációs feladat várat 
magára.

Teljesen megújult a bálázóberendezés a KETÉH-telepen. 

Január végén ült össze idei első tanácskozására a keszthelyi képviselő-testület. 
Az ülés legfontosabb napirendi pontja egy újabb családtámogatás bevezetéséről szólt.
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Gyorsabban, kényelmesebben, biztonságosabban

Alig egy hónap múlva, március 4-én adják át az M76-os autóút újabb szakaszát. A három kilométe-
res, kétszer kétsávos út Balatonszentgyörgyöt köti össze Fenékpusztával, közvetlen összeköttetést 
teremtve az M7-es autópályával. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere a kivitelező cég munkatár-
sával tartott bejárást a szakaszon, hangsúlyozva: a beruházásnak köszönhetően gyorsabb, kényel-
mesebb és biztonságosabb lesz a közlekedés.

Úszósportprogram Keszthelyen is
Február első napjával 
indult el az Úszó Nem-
zet Program, melynek 
célja, hogy minden 
magyar gyerek vízbiztos 

legyen. Keszthely egyike 
annak a húsz telepü-
lésnek, amely be tudott 
kerülni a Magyar Úszó 
Szövetség országos 

programjába. A város-
ból és a Csik Ferenc 
Tanuszoda 15 perces 
vonzáskörzetéből 440 
óvodás és kisiskolás 
részesül ingyenes 
úszásoktatásban. A 
program két buszt 
biztosított Keszthelynek, 
de a gyerekek úszófel-
szerelést is kapnak. A 
tanmenet szerint kilenc 
szintet érhetnek el há-
rom év alatt a nebulók. 
Az oktatók célkitűzése, 
hogy két úszásnemből 
ötven, egyből pedig száz 

métert tudjanak telje-
síteni a gyerekek. Az 
Úszó Nemzet Program 
a magyar kormány fi-
nanszírozásával valósul 
meg. 2028-ig több mint 
háromszáz létesítmény 
bevonásával több mint 
háromszázezer gyermek 
elérése a cél.  
Az óvodások és kisisko-
lások most kezdődött 
úszásoktatása mellett  
a KLIK továbbra is 
folytatja harmadiktól 
hatodik évfolyamig a 
diákok tanítását.

Nagy Bálint hangsúlyozta: a beruházás nemcsak 
Keszthely térségét, de egész Zala megyét érinti. Az 
M76-os úttal a közeljövőben megvalósul a megye-
székhely autópálya-bekötése. Az új útszakasz bizton-
ságosabb és gyorsabb közlekedést jelent majd, és meg-
szűnnek a szezonban korábban tapasztalt torlódások. 
Az M76-os autóút első szakaszát 2020 októberében 
adták át Balatonszentgyörgy és a holládi csomópont 
között. Ezzel párhuzamosan már zajlott a második 
ütem kivitelezése, amelyet a tervek szerint március 
4-én vehetnek birtokba az autósok. A kétszer kétsá-

vos autóúton 110 kilométer/órás sebességgel lehet 
majd közlekedni. A három kilométeres szakaszon 
hat műtárgy, felüljáró épült. 
A beruházás a tervek szerint három ütemben 
folytatódik tovább. Az elkészült útszakasz végén 
jelenleg egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. 
Ez a következő szakasz elkészültéig biztosítja a le- 
és felhajtást. Később állandó csomópontot építenek 
mintegy három kilométerrel távolabb, ott lesz a 
keszthelyi csatlakozás is. Az új szakaszok kiviteli 
tervei már elkészültek, jelenleg az építési közbe-
szerzés megjelentetésére vár a NIF Zrt.

PortréBalatoni KRÓNIKA

Varga Sz. Gábor, a Vajda János Gimnázium igazgatója – aki 
2009 óta történelem-német szakos tanárként dolgozik az 
intézményben, s 2019 óta irányítja az iskolát – kérdéseinkre 
válaszolva a nevelő-oktató munkáról, a gimnázium jubileumá-
ról és fejlesztéseiről beszélt.

– A nevelőtestülettel együtt az a felada-
tunk, hogy biztosítsuk a magas színvo-
nalú nevelő-oktató munka továbbvitelét, 
és minden lehetséges eszközzel segítsük 
a tanulók tudásának és kompetenciáinak 
kibontakoztatását. De legalább olyan 
fontosnak tartom, hogy az ismeretek 
mellett értékeket és erkölcsi tartást is 
közvetítsünk diákjaink számára, hogy 
értelmiségi pályára lépve felelősségteljes 
életet éljenek, szűkebb és tágabb környe-
zetük javításán, felemelésén fáradozza-
nak. Pedagógusi munkámat hivatásnak 
tekintem, melynek lényegét ezen célok 
szolgálatában látom – fogalmazta meg 
hitvallását.

– Jubileumát ünnepli idén az intéz-
mény. Hogyan, mivel készülnek a jeles 
évfordulóra?

– Az intézmény vezetése, a munkakö-
zösségek és a tanulók részéről is számos 
ötlet fogalmazódott meg, melyeket a 
jubileumi év egészére elosztva szeret-
nénk megvalósítani. A megvalósításban 
együttműködünk majd a várossal, az 
egyetemmel, az iskolákkal és a kultu-
rális intézményekkel is, melyek szintén 
jelentős évfordulókat ünnepelnek. Arra 
gondoltunk, hogy egyetlen központi 
rendezvény helyett több kisebb “meg-
mozdulással” hívnánk fel a figyelmet az 
évfordulónkra. A diákönkormányzat 
ebben élen járt, hiszen már az év elejére 
elkészültek az évfordulós emblémával 
díszített pulóverek. A március 15-ei 
nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan 
egy vajdás összkari énekléssel sze-
retnénk hírül adni, hogy 250 éves a 
gimnázium. Április végétől október 
elejéig lesz látható a Balatoni Múzeum-
ban a gimnázium történetét bemutató 
kiállítás. Az emléktárgyak összegyűjtésé-

hez felhívást tettünk közzé. A város 
napjára művészeti bemutatókkal ké-
szülünk: a városba érkező vendégek, 
illetve az alma materbe visszatérő 
öregdiákok számára tanulóink kis-
csoportos idegenvezetés keretében 
kínálnak bepillantást az intézmény 
múltjába és jelenébe. Szeptem-
berben természetesen ünnepélyes 
tanévnyitóval kezdjük majd az évet. 
Intézményi szinten a legjelentősebb 
rendezvényünk a Tudományos 
és Pályaorientációs Napunk lesz, 
melyet november 22-re tervezünk, mivel 
pontosan 250 éve ezen a napon indult 
meg Keszthelyen a gimnáziumi oktatás. 
Az évfordulóra való emlékezés hangsú-
lyosan jelenik majd meg a tehetséggon-
dozó versenyeken és a hagyományos 
rendezvényeinken is.  

– Nemrég megújult a gimnázium udva-
ra, de további fejlesztések is várhatók...

– Mindannyiunk számára nagy öröm, 
hogy a jubileumi évhez kapcsolódóan 
jelentős mértékben megújul az intéz-
mény épített környezete. Míg a Deák 
Ferenc utcai épületünkben a termé-
szettudományos labor kialakításával 
már 2015-ben megindult a felújítás, 
addig az 1892-ben épült patinás főtéri 
épületünkben csak tavaly kezdődtek 
meg az átfogó munkálatok, melyeket 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő 
úr hathatós támogatásban részesített. A 
megvalósításához közel százmillió forin-
tos rendkívüli kormányzati támogatás 
érkezett. A radiátorszelepek cseréjével 
egyenletesebbé és gazdaságosabbá vált 
az épület hőellátása. Látványos előrelé-
pés történt az udvar aszfaltburkolatának 
megújításával. Ezen belül a focipálya 
rekortán-öntöttgumi-borítást kapott, 

így alkalmassá vált a különböző sport-
ágak magas színvonalú művelésére. A 
fűtésrendszer korszerűsítéséhez kap-
csolódóan a legnagyobb előrelépést a 
nyílászárók cseréje jelentette, melyek a 
nívós és igényes kivitelezésnek köszön-
hetően korhűen illeszkednek az épület 
műemléki jellegéhez.

– Ejtsünk szót a tanulmányi munkáról 
is.

– Az elmúlt évtizedben a tanulmányi 
átlag folyamatos emelkedését tapasz-
talhattuk, ami az elkötelezett tanárok, a 
motivált diákok és a támogatói hátteret 
nyújtó szülők együttes erőfeszítésének 
köszönhető. Kiemelt hangsúlyt fekte-
tünk a tehetséggondozásra. Tanulóink 
kiváló eredményeket érnek el a legkü-
lönbözőbb tanulmányi, művészeti és 
sportversenyeken. Nem véletlen tehát, 
hogy folyamatosan magas a gimnázium 
képzési kínálata iránti érdeklődés; a hat 
évfolyamos képzésünkre és a tagozatos 
osztályainkba túljelentkezés van. Végzős 
diákjaink közel száz százaléka az általa 
első helyen megjelölt felsőoktatási intéz-
ményben tanul tovább. Mindig öröm-
teli a két-három év múlva visszatérő 
öregdiákoktól hallani azt, hogy „jó volt”, 
„megérte” vajdás diáknak lenni.  

250 éves jubileumára készül  
a Vajda-gimnázium
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– A Keszthelyi Rendőrkapitányság 
ellátási területe nagy. Milyen volt a 
2021-es év? 
– Az elmúlt év sokszor nem várt kihí-
vások elé állította a Keszthelyi Rend-
őrkapitányságot. Mindjárt január 2-án 
egy nagyon súlyos bűncselekménnyel 
kezdtük az évet. Egy 79 éves idős 
hölgyet rabolt ki egy Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyéből ideutazó 24 éves 
hajléktalan férfi. Egy hónap nyomozás 
után sikerült elfogni az elkövetőt. A 
nyári szezonban kiemelt célkitűzésünk 
volt, hogy a turisztikához köthető, 
szezonális vagyon elleni bűncselekmé-
nyek számát mérsékeljük: 35 száza-
lékkal sikerült az előző évhez képest 
csökkenteni. Ötvenhat vagyon elleni 
bűncselekmény történt, ezek többnyire 
alkalmi lopások, strandi és kerék-
párlopások, besurranások voltak. Az 
elmúlt 12 évet tekintve 2021-ben volt a 
legkevesebb vagyon elleni bűncselek-
mény a szezonban. A nyári időszakhoz 
kötődik egy fontos bűneset felderítése. 
Az ország területén több, nagy értékű 
betöréses lopást követtek el, Keszthe-
lyen is közel tízmillió forint értékben. 
Budapesten és Székesfehérváron el is 
fogtuk az elkövetőket. Decemberben 
Hévízen egy román vendégmunkás egy 
lottózóban bántalmazta az eladót és vitt 
el 300 ezer forintot. Másnap sikerült 
elfogni Budapesten a BRFK kollégái-
nak segítségével.
– Zala korábban a bűncselekményeket 
tekintve az ország első három leg-
fertőzöttebb megyéje közt szerepelt. 
Jelenleg?
– Bűnügyi szempontból pozitív a 
változás. Ha csak a Keszthelyi Rend-
őrkapitányságot tekintjük, nálunk 
volt 2021-ben a legkevesebb bűncse-
lekmény az elmúlt 12 év során. Nem 
csak az összbűnözés, hanem a közte-
rületeken elkövetett bűncselekmények 

száma is csökkent. Kevesebb rongálás, 
garázdaság és testi sértés történt.
– Külön tettek ezekért az eredménye-
kért valamit?
– Egy aktív és hatékony szolgálatszer-
vezési módszert vezettünk be. A látha-
tóbb rendőrség érdekében a szezonban 
kértünk segítséget is. Munkánkat 
továbbra is nagymértékben segítette a 
polgárőrség és nyáron a Bűnmegelőzési 
Irodákban az ifjúság. Az állományt 
kisegítő rendőrségek mellett az önkor-
mányzatok is segítették a munkánkat. 
Így az utazó bűnözés is csökkent. Kö-
szönettel tartozunk mindenkinek!
– Közlekedésbiztonsági helyzetet 
értékelve?
– Sajnos nem sikerült megvalósítani 
azt a célkitűzésünket, hogy csökkenje-
nek a személyi sérüléssel járó balesetek. 
Ez a szám tavaly tíz százalékkal, 96-ról 
107-re emelkedett. Ami pozitív, hogy 
kevesebben haltak meg a közútjainkon, 
és a súlyos sérüléses balesetek száma is 
csökkent. Nálunk a balesetek 65 száza-
lékát a turisztikai szezon generálja. Sok 
az autó, türelmetlenek és kapkodnak az 
emberek. Kiemelten figyeltünk nyáron 
a közlekedésrendészeti feladatok 
hatékonyabb végzésére. Győri motoros 
rendőrök segítettek, különböző mozgó, 
álló akciókat hajtottunk végre. Mégis 
egy emelkedő trend volt megfigyelhető. 
Idén megelőzőbb, hatékonyabb felada-
tok megtervezésén dolgozunk. 
– Kábítószer jelenléte?
– A korábbi évekhez viszonyítva van 
változás, de a kábítószeres bűnözés 
nem teljesen kopott ki az életünkből. 
Sajnos még vannak, akik úgy gondol-
ják, csak így lehet szórakozni. Fedünk 
fel kábítószer-birtoklót, -terjesztőt, de 
az esetszám nem több, mint korábban.
– Csalókra nem elég felhívni a figyel-
met!
– Sajnos a rendszeres figyelmeztetés 

ellenére még mindig akadnak hi-
székeny emberek, akiket becsapnak, 
különösen internetes vásárlással, ami 
semmilyen formában nem ellenőrzött. 
Hétről-hétre vannak ilyen eseteink. 
Az utóbbi időben náluk is előfordult 
bankszámlaadatok megszerzése, amivel 
pénzt csaltak ki. Felhívom a figyelmet 
arra, hogy a pénzintézetek nem kérnek 
például személyes adatokat, különböző 
hozzáférhetőségeket a számlához. Nem 
csak idős embereket érint ez a csalás. 
Az „unokázós” csalók szerencsére 
azonban elmaradtak. Inkább legyünk 
bizalmatlanok, és tegyünk bejelentést a 
112-re. Ne egymás között osszuk meg 
az észrevételeket, hanem a rendőrség-
gel vagy a polgárőrséggel.
– Keszthelyen és környékén biztonság-
ban érezhetjük magunkat?
– Igen. 2021-ben 84 százalékos volt a 
bűncselekmények felderítése a terüle-
tünkön. Igaz, míg egy is van, félelmet 
kelthet, de azt gondolom, itt biztonság 
van. Fontos a közös munka. Mind az 
ötven települést végigjártam, vezetők-
kel, lakossággal találkoztam, és így lesz 
ez idén is. 
– Zalát tekintve a keszthelyi kapitány-
ság jónak értékelendő?
– Azt gondolom, elég kiemelkedő he-
lyünk van. A rangsort még nem kaptuk 
meg, de főkapitány úr értékelte a me-
gyei munkát, ezt követően az országos 
rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese 
is értékelte a tevékenységünket, és 
országos szinten Zala megye bűnügyi 
szempontból a második legeredménye-
sebb megye. 

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

A zalai főkapitányság 2021. évi munkáját értékelte 
dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, megyei rendőr-
főkapitány, és évet értékelt a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
vezetője, dr. Andor László rendőr alezredes is.

„Sok volt a tennivaló,  „Sok volt a tennivaló,  
eredményes volt az év”eredményes volt az év”
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Az időtlenség lábnyomai

Szabó Attila a megnyitón megosztotta a közönséggel, hogy mostanság 
az időtlenség, az idő múlása foglalkoztatja, ez jelenik meg a vászna-
kon is. A keszthelyi festőművész egy akciófestés keretében a helyszí-
nen is készített egy alkotást, melyhez a zenei aláfestést barátai, Tóth 
Gábor és Szita Gábor szolgáltatták. Az időtlenség lábnyomai című 
összeállítás február 26-ig tekinthető meg a bibliotékában. Szabó Attila 
„Pasco” folyamatosan fest otthonában, és másnak is szívesen megmu-
tatja alkotásait akár egy beszélgetés közben is. 

Megnyílt Szabó Attila „Pasco” festménykiállítása 
a Fejér György Városi Könyvtár olvasótermében.  
Az időtlenség lábnyomai címet viselő tárlaton 
2020 után készült alkotások láthatóak, melyek 
legnagyobb része tájkép.

Lakossági bejelentések és kérések 
alapján a Balaton-part kijelölt 
szakaszán nádvágást végeztek a 
szakemberek. 
A természetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve, csak a legszüksé-
gesebb beavatkozást végezték el, 

melynek eredményeként a területen 
rendezettebb városkép fogadja az 
arra sétálókat.
– Lakossági bejelentések és kérések 
alapján Keszthely önkormányzata 
engedélyt kért a Veszprém Megyei 
Kormányhivataltól, hogy a Bala-

ton-part kijelölt területén, a Csárda 
utca végén megtalálható sétány 
előtti szakaszon nádvágást végez-
tethessen el – fogalmazott Sáringer-
Kenyeres Marcell környezetvédelmi 
mérnök, önkormányzati képviselő. 
– A természetvédelmi szemponto-
kat figyelembe véve a szakemberek 
nádvágást végeztek, vagyis a nádat 
a jelenlegi vízszint fölött minimum 
öt centiméter magasságban vágták 
el. Továbbá csak a legszükségesebb 
beavatkozást végezték el, hogy 
legfontosabb természeti értékünket, 
a Balatont minél kisebb mestersé-
ges hatás érje. A munka eredmé-
nyeként a területen rendezettebb 
városkép fogadja majd az arra 
sétálókat – tette hozzá a szakember.

Amit a borról  
tudni kell
Elindultak a borismereti képzések Keszt-
helyen. A VinoPelso Alapítvány a Central 
European Wine Institute szakmai támo-
gatásával és a Veszprém–Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa által kiírt 
pályázat elnyert támogatásával 2022-ben 
havonta tart képzést a Majormúzeum 
konferenciatermében, ahol elsősorban 
a Balaton Borrégió szőlőfajtáit, borait 
ismerhetik meg az érdeklődők. 
Az első képzésen Horkay András elis-
mert borszakértő, az Országos Borszak-
értő Bizottság elnöke oktatta a hallga-
tókat. A négynapos képzésen borászok, 
vendéglátósok és hobbiborászok kaptak 
szisztematikus elméleti és kóstolási is-
mereteket, és megismerhették a Balaton 
régió szőlőfajtáit, borait, azok jellegze-
tességeit, illat-, zamat- és színvilágát. 
A vezető oktató szerint a borismeretnél 
fontos a stílus és a borgasztronómia 
megismerése, és tisztában kell lenni  
a borpiaci aktualitásokkal, valamint a 
gyakorlatban való alkalmazással.  
A magas szintű borkóstolási továbbkép-
zésen borászati helyeket is felkeresnek a 
hallgatók, és a tanfolyam végén egy teszt 
kitöltésével adnak számot a tanultakról. 
A képzésre 2022-ben havonta egy alka-
lommal kerül sor Keszthelyen.

A programmal kapcsolatban a Balatoni Borbarát Hölgyek 
Egyesülete képviselői tartottak sajtótájékoztatót, ahol el-
hangzott, hogy két rendezvényre 7,3 millió forint támogatás 
áll rendelkezésre. Ez a pénzösszeg és a partneri támogatá-
sok lehetővé teszik, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Fő 
téren megvendégeljék a résztvevőket. A maskarás felvonulás 
február 19-én 14 órakor indul a kastély parkjából a sétáló-

utcán át a Fő térig, ahol a felvonulók kis produkciója várja 
a karneválozókat. Szakmai zsűri értékeli a csoportokat és az 
egyéni jelmezeseket. A pontozásnál nagy hangsúlyt fektet-
nek a kreativitásra, a munkaigényességre és a környezettu-
datosságra. A jelmezes részvételre a Tourinform Irodában, 
valamint a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületénél lehet 
leadni a nevezéseket.

A hagyományokhoz hűen rendezik meg az idén is a Keszthelyi Karnevált. A hangulatos, vonzó rendezvényre 
évről évre többen érkeznek a városba. Színes maskarás kavalkád, ötletes jelmezek és színpadi program várja 
az idei karneválozókat is február közepén. 

„Itt a farsang, áll a bál…”

Készüljünk együtt a kiállításra!  
– 250 éves a keszthelyi középfokú oktatás

Információ, elérhetőség: Haász Gabriella történész főmuzeológus• Balatoni Múzeum,  
Keszthely 8360, Múzeum u. 2.• Telefon: 83 / 312-351 • E-mail: gabriella.haasz@balatonimuzeum.hu

Keszthelyi Vajda János Gimnázium • Varga Sz. Gábor intézményvezető • igazgato@vajda-khely.edu.hu

Idén lesz 250 éve, hogy 1772-ben a Festetics család 
megalapította a keszthelyi középfokú oktatás első 
intézményét, a gimnáziumot. Ennek tiszteletére 
a jogutód Keszthelyi Vajda János Gimnázium és a 
Balatoni Múzeum közös kiállítást rendez.

A kiállítás várható ideje:
2022. április 29 – október 2. 
A kiállítás helyszíne: 
Balatoni Múzeum díszterme, I. emelet

Bemutatjuk a ferences, majd premontrei rend által 
működtetett iskolát csakúgy, mint az 1940-es évek 
végétől, az államosítással és a rendszerváltás utáni 
időszakban átalakult intézményt. A múzeum és 
a gimnázium jelenleg rendelkezésre álló, kiállítha-
tó műtárgyait ki szeretnénk egészíteni kölcsönadott 
tárgyakkal. Várunk minden kedves ügyfelet: egykori 
diákot vagy azok családtagjait, akinek vannak olyan 
tárgyai, amelyek a gimnázium egykori életét idézik 
fel – akár a XIX. századból, akár a XX. század 
egészéből, akár a 2000-es évekből. 

A következő anyagokat keressük: 

•  használati tárgyak és ruhadarabok: táska, iskola- 
köpeny, egyensapka, emblémás tárgyak, tolltartó,  
írószerek… 

•  tankönyv, füzet, dolgozat, kitöltött feladatlap, 
ellenőrző, bizonyítvány, igazolvány… 

• ballagási, szalagavatói emléktárgyak 
•  iskolai munka során készített tárgyak, művészeti 

alkotások 
• versenyen nyert díj, oklevél 
• iskolaújság 
•  különféle nyomtatványok vagy kézzel írt doku-

mentumok: faliújság- vagy dekorációs elem, 
plakát, meghívó, ebédjegy, üzenet, puska… 

•  fényképek az iskolai életről és helyszínekről 
(eredeti és digitálisan beküldött, szkennelt képek 
egyaránt megfelelnek)

A tárgyak kölcsönvétele, átadás-átvételi dokumen-
tum ellenében, a Balatoni Múzeumban történik.

Nádvágás a rendezettebb városképért
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Huszonkét terem berendezését kellett két nap 
alatt átköltöztetni a Festetics György Zeneisko-
lából a Csány-Szendrey Általános Iskola Belvá-
rosi Tagintézményébe. Hamarosan kezdődik a 
zeneiskola energetikai korszerűsítése. Az átpa-
kolásban a zeneiskola munkatársai mellett az 
önkormányzat dolgozói és a növendékek szülei 
is segédkeztek. Az áttelepítésben nehézséget 
okozott, hogy a szükséges 22 terem helyett csak 
16-ot tudtak biztosítani a számukra. „Ki fogjuk 
használni az épület minden zegét-zugát. Olyan helyeken is 
fogunk tanítani, ami nem feltétlenül a tanításra lett kita-
lálva, de igazából a legenda szerint Mozart is írt műveket 

nemcsak a zongora mellől, hanem más helyeken is” – 
fogalmazott Papp Máté, az intézmény igazgatóhelyettese. 
A felújításra az önkormányzat 280 millió forint értékben 
nyert forrást egy európai uniós pályázaton.  
Az előzetes tervek szerint 2022 augusztusára készen lesz-
nek a szakemberek a renoválással. Az intézmény jelenlegi 
igazgatója, Bánhidai Tamás addigra nyugdíjba vonul, 
azonban bízik abban, hogy utódja és kollégái örömmel 
veszik birtokba a megszépült épületet.

A közgyűlés módosította a 2021. évi költségvetését, amelynek bevétel-ki-
adási főösszege 1.007.018 ezer forintról az elmúlt időszakban bekövetkezett 
változások miatt 1.017.065 ezer forintra módosult. Majd elfogadásra került 
az önkormányzat és a hivatal 2022. évi költségvetése 825.185 ezer forintos 
bevételi és kiadási főösszeggel, amely tartalmazza a törvényi kötelezettség-
ből fakadó tisztségviselői illetményemelést. A közgyűlés arról is határozott, 
hogy a 2022–2024-es költségvetési évekre nem tervezett adósságot kelet-
keztető ügyletet, és nem kíván ilyet tervezni a 2023–2025-ös költségvetési 
évekre sem.

A testület jóváhagyta a Testvér-települési programok és 
együttműködések 2022. évi pályázati kiírására benyújtott 
„Zala összeköt bennünket” és „Kézműves örökségünk 
nyomában” projekteket, valamint a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatá-
sára irányuló HUNG-2022 pályázati felhívásra benyújtandó 
projektet. A megyei önkormányzat 2021. decemberi dönté-
sének folytatásaként újabb kerékpárút-fejlesztési támoga-
tási kérelmek benyújtásáról is határozott.

A Zala Megyei Közgyűlés 2022. január 27-én tartotta 
ez évi első ülését, melyen az idei költségvetéséről is tárgyalt. 

Zala Megyei Közgyűlés  
– elfogadták a költségvetést

2022. február 12-13.  (szombat-vasárnap)
#egészévbenBalaton  #balatonikör  #kóstoldkörbe  #egymástajánljuk  #Keszthely  #Festeticskastély

2022. 
február 12-13.

· 20% kedvezmény az összes kiállításra szóló kombinált belépőjegy árából
· Ingyenes tárlatvezetés a Főúri utazások, úti kalandok kiállításon (15.00) 
· Északi szárny és a Pálmaház díjtalanul látogatható  
· 20% kedvezmény a saját kiadványokból  

A Helikon 
Kastélymúzeum 
kedvezményei 
a rendezvény alatt:

10.00-  Festetics-kastély, északi szárny
17.00 Megnyitja kapuit az északi szárny
  Velencei tükörterem, báltermek és lakosztályok

  Velencei tükörterem
  Zwack Unicum Riserva, Barista kóstolók

11.00- Északi szárny, nagy bálterem
15.00 Varázshangok játszóház

11.00;  Enteriőrkiállítás-északi szárny
14.00 „SZERELMEK A KASTÉLYBAN”
  Rendhagyó tárlatvezetés a Valentin nap jegyében 
  (kóstolóval, ajándékokkal)

12.00- Festetics-kastély parkja, rendezvénysátor
19.00 Kóstold körbe! Bor&Gasztrofeszt
  Balatoni Kör éttermei, borászatai, pálinka- és sörfőzdéje

14.00- Festetics-kastély parkja, rendezvénysátor
18.00 Ann&Richard Music (szombat)
  Vagabond Trió (vasárnap)

helikonkastely.hu

szombat, 14-18.00Ann&Richard Music

vasárnap, 14-18.00Vagabond Trió

Ideiglenes elköltözött  
a zeneiskola

Száz nappal a rajt előtt ró-
zsaszínbe borulnak a Giro 
d’Italia útvonala mentén 
a települések, így nemrég 
rózsaszínben pompázott a 
keszthelyi Festetics-kastély 
is.
Május 6-án Magyaror-
szágról indul a világ egyik 
legrangosabb kerékpá-
ros körversenye, a Giro 
d’Italia. A verseny egyik 
szimbóluma, hogy száz 
nappal a Nagy Rajt előtt 

rózsaszínbe borulnak az 
útvonal menti települé-
sek épületei. A Rózsaszín 
fények éjszakájához a Fes-
tetics-kastély is csatlako-
zott. A Keszthelyt is érintő 
rangos kerékpárversenyt 
a világ számos országában 
élőben közvetítik. Bár a 
mezőny nem a kastély 
mellett halad el, várhatóan 
az élő közvetítés kiemelt 
figyelmet fog szentelni a 
Festetics-kastélynak.

Rózsaszínbe borult  
a kastély

Többek között Bartók Béla, Kodály 
Zoltán és Petrovics Emil művei 
csendültek fel „A magyar kultúra 
dicsérete” című  rendezvényen. 
A Festetics György Zeneiskola 
zongora tanszakának növendékei 
hagyományosan a magyar kultúra 
napjához kapcsolódóan mutatkoz-
nak be a közönség előtt. Szóló és 
négykezes darabokat is eljátszottak 
a növendékek, de a hangszeres 
kísérési tanulmányaikat is bemu-
tatták. A műsort hegedűsök és 
fuvolisták is színesítették. A fiatalok 
a félévi vizsgára már úgy készül-
nek, hogy magyar szerzők tollából 
származó darab is legyen a reperto-
árjukban, ezekből merítenek. 
Az iskolában az egyik legnépszerűbb 
a zongora, az utánpótlásképzés-
ben nincs hiány. A zeneiskolások 
legközelebb a Festetics-kastélyban 
lépnek fel, ahol tematikus hangver-
senyekre készülnek.

Tisztelet a magyar  
zeneszerzők előtt

JAVASLATKÉRÉS 
KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
méltó módon kívánja elismerni azon személyek, illetve 
intézmények, civil szervezetek, közösségek, gazda-
sági társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő 
tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város jó 
hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan 
gazdagították a város értékeit. 

A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény 
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslato-
kat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján 
(http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálha-
tók.
A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat 
részletes indokolással 2022. március 31. (csütörtök) 
napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármes-
tere címére (Keszthely Város Önkormányzata,  
Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdemé-
nyezés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető 
Keszthely város honlapjáról  
(https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-es-igazgatasi-
osztaly/titkarsagi-feladatok)

Nagy Bálint polgármester
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ELSŐ BETŰJE

ELSZÁR-
MAZIK K

2004 óta február második kedd-
jén tartják a biztonságos internet 
napját. A világnap – Safer Internet 
Day (SID) – célja, hogy közel 200 
országban ugyanazon a napon 
hívja fel a figyelmet az internet 
szükségességére, előnyeire és 
veszélyeire.  Nagy informatikai 
cégek, civil szervezetek, pedagó-
gusok, gyerekek és szüleik fognak 
össze, hogy együtt mutassanak rá 
a világháló fontosságára, és fogal-
mazzák meg annak pozitív, illetve 
negatív hatásait.
A témával kapcsolatban a rend-
őrségnek, mint az internet árny-
oldalával legtöbbet foglalkozó 
szervezetnek is van mondani-
valója. Évek óta tapasztaljuk az 
interneten elkövetett bűncselek-
mények számának növekedését. 
A jogsértések között első helyen 
az internetes vásárlásokhoz kap-
csolódó csalások állnak.

Nyomatékosan kérjük Önö-
ket, hogy csak megbízható 
webes áruházból, eladótól 
vásároljanak!
Lehetőleg ne utaljanak 
pénzt előre, mert nincs 
garancia arra, hogy meg is 
kapják a terméket!

További fontos tanácsaink 
vannak az adatvédelemhez 
kapcsolódóan.

Az áldozattá válás elkerülése 
érdekében jól gondolják át, hogy 
kinek, milyen célból és meny-
nyi időre adják meg személyes 
adataikat!

Ne dőljenek be a „Hihetelen 
ajánlatok”-nak. Ha valami túl szép, 
hogy igaz legyen, általában nem 
igaz. Ezek leggyakrabban adatha-
lász és/vagy Önöket megkárosí-

tani próbáló internetes bűnözők 
próbálkozásai!

A „Hihetelen lehetőségek” fel-
ismerésére ajánljuk a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács támo-
gatásával készült, az „örökség”, 
„akció”, „nyeremény” témájú 
kisfilmek és a „Csalóakadémia” 
sorozat megtekintését a youtube 
videomegosztón.

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– biztonságos internet napja 2022

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelke-
ző, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagó-
gusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi 
diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán, és 
óvónőképzőben, és 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 ameny-

nyiben már rendelkezik kiállított emlékdiplomával, 
akkor annak másolata,

•  rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartalmaz-
za 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: 2022. március 4.
Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, 
Fő tér 1.)

Nagy Bálint polgármester

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE

VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszt-
helyi szervezete és a Keszthelyi 
Kórház Vérellátója (Keszthely, 
Ady u. 2.) februárban is várja a 
véradókat. A hónapban 21-én 

(13–16), és 28-án (13–16) a 
kórházban lesz véradás. Febru-
ár 10-én (16–18) Karmacson, 
a művelődési házban, 17-én 

(15–18) Sármelléken, a műve-
lődési házban, 24-én (15–18) 

Cserszegtomajon, a kultúrház-
ban adhatnak vért, akik segíteni 

szeretnének.

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

jogi ügyintéző 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás  
teljes terjedelemben megtalálható  

Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 15. 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Akcióban az önkéntes szemétszedők 
Negyven zsák szemetet gyűjtöttek 
össze önkéntesek a Szent Mihály úti 
gesztenyesornál. A keszthelyi önkéntes 
szemétszedők és a Vártak Egyesü-
let tagjainak jelmondata: Szemetelni 
ciki, szemetet gyűjteni menő! Céljuk, 
hogy minden hónapban megtisztítsa-
nak a hulladéktól egy-egy területet. 
A gesztenyesor mentén leginkább 
sörösdobozokat, műanyag palackokat 
gyűjtöttek össze, de kidobott traktor-
gumival és napozóággyal is találkoztak. 

Terveik szerint legközelebb a Bécsi kapu útnál folytatják  
a környezetszépítést. A hulladékot a HUSZ Kft. szállította el. 

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásával, 

választási ügyeletével kapcsolatban

Keszthely város jegyzője a biztonságos munkavégzés feltételeinek meg-
teremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében 

értesíti Keszthely város lakosságát, hogy a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban 2021. november 26. (péntek) napjától 

határozatlan időtartamig az ügyintézés kizárólag telefonon, postai 
és elektronikus úton vagy ügyfélkapun keresztül történik.

Ez alól kivétel azon ügyek (pl. anyakönyvi ügyek) intézése, ahol a jogszabály 
kötelező jelleggel írja elő a személyes kapcsolattartást az ügyféllel. 

Ebben az esetben a személyes ügyintézés csak az ügyintézővel telefonon 
előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A választással kapcsolatos ügyekben a személyes ügyfélfogadás 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal fszt. 5. szám alatti irodájában történik.

Szíves megértésüket és türelmüket ezúton is köszönöm.
Vigyázzunk egymásra!

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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A Kia vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid modellje amellett, hogy mozgásra ösztönöz, fel is tölt 
kreatív energiával. Elegáns, erős és modern külsejének, valamint az elektromos- és a hibrid hajtás 
összhangjának köszönhetően rendkívül hatékony társ vezetés közben.

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia Sportage üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,0-7,2 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 125-163 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 (könnyűgép-
járművekre 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. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

Az inspiráció új forrása.
Vadonatúj Kia Sportage Plug-in Hybrid.

GGaaddááccssii  AAuuttóóhháázz  KKfftt..
8360 Keszthely, Tapolcai u. 54. 
83 511 040 | www.kiagadacsi.hu

NIFTY
Keszthely, Georgikon u. 6. 

LAKBERENDEZÉS

KÁRPITOZÁS

       NÁLUNK VISSZAFELÉ JÁR AZ IDŐ!         NÁLUNK VISSZAFELÉ JÁR AZ IDŐ!  
LÉLEKMELEGÍTŐ TEXTÍLIÁK február 26-ig MÉG A TAVALYI ÁRAKON!LÉLEKMELEGÍTŐ TEXTÍLIÁK február 26-ig MÉG A TAVALYI ÁRAKON!

Farsangi kiárusítás • Felméréstől a felszerelésig!Tel.: 83/310-761

www.nifty.hu

   Nyi tva tartás H:  szünnap K-P:  10-16 Szo: 10-12

-50%
KIFUTÓ FÜGGÖNYÖK KIFUTÓ FÜGGÖNYÖK 

ÉS DEKOROK ÉS DEKOROK 
• függöny
• dekor 
• karnis 
• árnyékolók
• tapéta
•  különleges  

ajándéktárgyak

-30%
BÚTORSZÖVETEK BÚTORSZÖVETEK 


