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Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

 

-on is!

Lapunk következő száma  
2022. április 8-án jelenik meg.

Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket,  
témajavaslataikat várjuk az  
ujsag@tvkeszthely.hu  
e-mail-címre. 
Lapunkat digitális formában  
olvashatják  
a www.tvkeszthely.hu oldalon.
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Kövessen bennünket 
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• Képújság

Hirdetési kreatív:
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Februártól két válasz
tott 

felülethez egyet mi adunk 
ajándékba!

A keszthelyi Georgikon 225 éves törté-
netében kiemelkedő szerepet játszik 
1848. Ennek tükrében emlékfa ülteté-
sével és az 1848-49-es hősök keszthe-
lyi örökséghelyszíneinek meglátoga-
tásával emlékeztek az évfordulóra az 
egyetem elöljárói.

Fúvószene hívta gyülekezőre 
az ünneplőket március 14-én 
a Fő téren, onnan indultak el a 
résztvevők a Balatoni Múze-
umhoz. Huszárok vezették fel 
a népes gyülekezetet, melyben 
fel-felharsant az énekszó. Intéz-
mények, iskolák képviseltették 
magukat, a kokárdák mellett 
nemzeti lobogók és huszár-
csákós gyerekek tarkították a 
közönséget.
A jobbágyfelszabadításról, a 
polgárosodásról szólt köszöntő-
jében Manninger Jenő ország-
gyűlési képviselő. A politikus 
kiemelte: a függetlenség és a szabadság 
mellett a polgárosodási folyamat a leg-
fontosabb, ez az értékrend lehet az itt élő 
emberek boldogulásának alapja.
A tizenkét pontot idézte Nagy Bálint 
polgármester. Az orosz-ukrán konfliktus 
mellett szólt a nemzeti értékeinkről és 
arról, hogy meg kell őrizni a magyar 
emberek biztonságát. Úgy fogalmazott: 
sokfélék vagyunk, de képesek vagyunk 
olyan közös elhatározásra, amely eggyé 

kovácsol bennün-
ket.
Az ünnepség 
szónoka Hermann 
Róbert történész 
volt. A 
reform-
kor és a 

szabadságharc szaktekintélye 
azt mondta, a forradalom és 
szabadságharc következmé-
nye volt, hogy Magyarország 
megint felkerült a térképre, a 
politikai elit pedig alattvaló-
ból polgárrá, országlakosból 
hazafivá tette az adózó népet. 
Széchenyi Istvánt idézve a 
szónok rámutatott, hogy nem 
hátrafelé kell nézni, hanem 

előre, mert a múlt elesett a hatalmunk-
ból, a jövendőnek viszont urai vagyunk.
Az ünnepségen a Hevesi Sándor Színház 
művészei és a Nagyváthy Néptáncegyüt-
tes adott műsort.

Méltón  
ünnepeltek

Digitalizáció  
az építőiparban

A projekt címe: A digitalizálás és technológiai inno-
váció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattéte-
lig GINOP-5.3.5-18-2019-00155

A szerződött támogatás összege: 49 800 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A kedvezményezett neve: 
Ajka-Devecser és Vidéke Ipartestület
A konzorciumi partner neve: 
Ipartestületek Országos Szövetsége, IPOSZ
A projekt főleg a mikro-, kis- és középvállalkozások 
digitális ismereteit kívánja bővíteni. A két képzé-
si anyag fő célja a megrendelők és a szolgáltatók 
közötti kommunikációhoz kapcsolódó digitális meg-
oldások, valamint a megrendelők felé tett ajánlat-
tételek minőségi, másrészt az alvállalkozókkal való 
digitális kommunikáció fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
2022. 05. 31.

Ismét méltó módon ünnepelhette 
Keszthely a forradalom és  
szabadságharc évfordulóját.
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„Az eredményeket megőrizve folytatni a munkát”

A Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal kérelmet 
nyújtott be, miszerint restauráltatni szeretnék a kö-
zépkori eredetű Szent Miklós-temetőkápolna belsejét. 
A kápolna barokk előzmények után eklektikus-neoro-
mán stílusban készült 1909-ben, s rendelkezésre áll az 
1775-ös átépítési terv is. A kápolnában található Va-
szary Kolos bíboros, hercegprímás szarkofágja. A kép-
viselő-testület rendkívüli ülésén elfogadta Nagy Bálint 
polgármester azon előterjesztését, miszerint támo-
gatják a temetőkápolna belső restaurálását. Keszthely 
Város Önkormányzata a restaurálás munkálatainak 
fele költségét átvállalta. A polgármester hangsúlyozta: 
fontosnak tartják az épített értékek megőrzését.

A tervek szerint megújul  
a Szent Miklós-temetőkápolna.

Születésnapi programok egész évben

Nagy Bálint polgármester elmondta: a 
Festetics-örökséghez méltó módon sze-
retnék megünnepelni a jubileumi város 
napját Keszthelyen. A pünkösdi hétvé-
gén kulturális programokkal, egyebek 
mellett Charlie-nagykoncerttel és közös 
tortázással várják az érdeklődőket. A 
tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
idén is meghirdetik ugyanis a Keszthely 
város tortája versenyt. Az eseményeken 
túl infrastrukturális fejlesztésekre is sor 
kerül.
– Helyi civil szervezetek, helyi ifjúsági 
szervezetek kezdeményezésére, együtt-
működésével meg tudunk valósítani, 
létre tudunk hozni egy teljesen új 
közösségi teret – fogalmazott. – Ezt a 
VSZK alsó, buszmegálló felőli ke-
rítését elbontva fogjuk kialakítani, 
okospadokkal, illetve minden olyan 
szükséges eszközzel, melyek ahhoz 
kellenek, hogy valóban egy élő, a mai 
kor kihívásainak megfelelő közösségi tér 
álljon a fiatalok rendelkezésére – tájé-
koztatott Nagy Bálint. 
Keszthely az elsők között csatlakozott 
a Veszprém–Balaton Európa Kulturális 
Fővárosa projekthez. A program kereté-
ben csaknem százmillió forint támoga-
tás érkezett a városba.  

A jubileumi évben több újdonsággal is 
készülnek. Kovács Szabolcs polgármes-
teri turisztikai tanácsadó elmondta: a 
Hello Keszthely alkalmazásban létrejön 
egy helytörténeti rovat, ahol egész éven 
át különböző kihívásokat lehet teljesí-
teni. Erre a helytörténeti rovatra olyan 
játékokat, kvízeket szerveznek, melyek 
egész évben zajló jubileumi játékok 
lesznek majd a Hello Keszthely app-
likációban. Ennek teljesítői akár azt a 
„Beszélő városok, keszthelyi történetek” 
elnevezésű könyvet is megszerezhetik, 
amit szintén az EKF-es projektből való-
sítanak meg.
Idén ismét Helikoni Ünnepségekre 
várják a középiskolásokat. A Dunántúl 

legnagyobb művészeti vetélkedője két 
évvel ezelőtt a járvány miatt elmaradt. 
A rendezvényekre száz iskola több mint 
kétezer diákja regisztrált. A szervezők 
célja, hogy évről évre újdonságokkal 
szolgáljanak, ezúttal a helyi együtteseket 
is bevonják a programba.
– Idén hat helyszín, húsz kategória van, 
nagyjából négyszáz rendezvény lesz – 
tette hozzá Szálinger Balázs, a Helikoni 
Ünnepségek „Irodalmi alkotás” kategó-
riafelelőse.
Megtudtuk: a kulturális programok 
mellett sportrendezvények is lesznek. 
Ismét Keszthelyen szervezik meg a Pün-
kösdi Regattát és elstartol a Keszthelyi 
Kilométerek futóverseny is.

A Petőfi-klubok célja a közösségépítés, 
a történelmi, művelődéstörténeti és 
irodalmi tudásbővítés. A Goldmark 
Károly Művelődési Központban a ter-
vek szerint negyven héten át lesz olyan 

esemény, amely Petőfi szellemiségéhez 
vagy a reformkorhoz kapcsolódik. 
A megnyitón elhangzott, Szendrey Jú-
lia és Keszthely kapcsolata különleges 
színezetet ad a klubnak.

A Petőfi Klub első programján  
„A három Andrássy-lány” címmel 
hallhattak előadást az érdeklődők.  
A témába Kériné Ódor Orsolya avatta 
be a közönséget. 

Az Országgyűlés még 2020-
ban döntött úgy, hogy a 
2022-es és a 2023-as esz-
tendőt Petőfi Sándor-em-
lékévvé nyilvánítja. Ennek 
egyik kiemelt programja a 
költőóriás nevéhez fűződő 
klubok megalakítása a Kár-
pát-medencében.

Megalakult a Petőfi Klub Keszthelyen

Minden szempontból fontos, hogy megőrizzük az eredményeket és tovább folytassuk az építő  
munkát – hangzott el azon a telt házas lakossági fórumon, melyet Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke  
és Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölt közös sajtótájékoztatóját követően tartottak.

Születésnapját ünnepli, idén 775 éves Keszthely. A jeles jubileumhoz kapcsolódóan egész éven át 
programok várják az érdeklődőket. Idén helikoni év is lesz, több ezer diák érkezik a városba a tavasszal. 
A tervezett eseményekről és az újdonságokról sajtótájékoztatón számoltak be a városházán.

Keszthelyről is 
sokan vettek részt 
a Békemeneten, 
március 15-én 
reggel hét busszal 
összesen mint-
egy kétszázan, 
sokan pedig külön 
autóval indultak 

el Budapestre. Az 
eseményre zász-
lókkal, nemzeti 
színű virágokkal 
és táblákkal ké-
szültek az utazók. 
A Civil Összefogás 
Közhasznú Alapít-
vány rendezvényé-

nek aktualitását 
az orosz-ukrán 
háború is adta. 
A szervezők és 
résztvevők azt 
is üzenték, hogy 
Magyarország 
békéjét fenn kell 
tartani. 

Keszthelyről  
a Békemenetre

Nagy Bálint kiemelte: az em-
berek bizakodnak, az eredmé-
nyeket tekintve van is okuk 
erre. „Ha csak az elmúlt 3-4 
évet nézzük, amióta a Magyar 
Falu Program beindult, soha 
nem látott, alulról jövő fejlesztés 
valósult meg. Ezek a települések 
valós problémáira adtak valós 
megoldásokat. Esetünkben, 
választókerületi szinten, a 100 
településből 98 érintett a prog-
ram által. A tét az, hogy ezeket 
az eredményeket meg tudjuk-e 
őrizni, illetve ezt a munkát a 
jövőben tudjuk-e tovább folytatni” – tette hozzá. 
Illés Boglárka úgy fogalmazott: „Szemmel látható és 
mindenki már a pénztárcáján is érzékelheti a fiatalok 
körében azt – említhetem a 25 év alattiak szja-men-
tességét, a KRESZ-vizsga, a KRESZ-tanfolyam vagy a 
nyelvvizsga ingyenessé tételét –, hogy számíthatnak a 
Fidesz–KDNP által vezetett kormányokra. Ha megnéz-
zük, hogy 2010 előtt milyen jövőképe volt a fiataloknak, 
akkor nemcsak hogy ezek a támogatások nem voltak, de 

a korábbi támogatásokat is eltörölték.” A fiatalokat érin-
tő kutatásokból kiderül, hogy számukra olyan lehető-
ségek nyíltak meg, amelynek köszönhetően a felnőtté 
válás folyamatában, a munkaerőpiaci integrációban és 
a családalapításban is tudja őket támogatni a kormány. 
Hangsúlyozta a vidék szerepét, támogatását, valamint 
a népességfogyás csökkenését, mondván: mindez 
igazolja, hogy a fiatalok megtalálják Magyarországon a 
boldogulásukat.

Megújul a temetőkápolna



A bemutatón Sámel József ügyvezető 
köszöntötte a vendégeket, köszönetet 
mondva mindenkinek, aki a beruhá-

zásban szerepet vállalt, azt bármilyen 
módon támogatta. Úgy fogalmazott, 
hogy mérföldkő a televízió történeté-

ben az új design. Manninger Beáta, a 
Keszthelyi Televízió programigazgatója 
kiemelte: a megújulási folyamat – 
hagyományos és online téren egyaránt 
– folytatódik, ami növeli a televízió 
műsorainak nézettségét. Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere a beruházás 
fontosságáról ejtett szót, s köszönetét 
fejezte ki a fejlesztésért. Mint mond-
ta, a hiteles és pontos tájékoztatást 
is szolgálja a beruházás. Manninger 
Jenő országgyűlési képviselő kiemelte, 
mennyire fontos a helyi média szerepe.
A Keszthelyi Televízió fenntartói és 
partnerei megtekintették a felújított 
helyiségeket. Interjút adva, beszélgető-
partnerként valamennyien voltak ko-
rábban a stúdióban, meglepődve látták 
a változást. A stúdióterveket Mannin-
ger Beáta ötletgazdaként álmodta meg. 
A Balaton színvilága jelenik meg a 
díszletben mint keszthelyi szimbólum. 
A fejlesztések nem állnak meg. Minden 
hónapban megújul egy-egy magazin-
műsor, március 21-től social media 
managerrel bővül a televízió csapata, és 
elindul az Instagram-oldal is. Nyáron 
pedig két alkalommal 3 órás élő mű-
sorral jelentkezik a Keszthelyi Televízió 
a Balaton-partról, illetve a Helikon 
Kastélymúzeum parkjából.

Megújul(t)Megújul(t) a Keszthelyi Televízió a Keszthelyi Televízió
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A szabad sajtó napja al-
kalmából Novodomszky 
Éva műsorvezetővel tartott 
műhelynapot a Keszthelyi 
Televízió. Az MTVA Csa-
lád-barát közéleti magazin 
munkatársa a televíziózás 
jövőjével kapcsolatosan 
elmondta: „Mindig megéri 
majd minőségi műsorokat 
csinálni. Nekünk is egy sze-
relem, akik készítjük ezeket 
a műsorokat, másrész meg 
mindig lesz rá a befoga-
dására alkalmas néző és 
közönség, úgyhogy ezért ér-
demes csinálni” – mondta, 

hozzátéve: azt vallja, hogy a szórakoztatás és az ismertterjesztés 
fontos feladata a televíziózásnak. 

Műhelynap  
Novodomszky Évával

Új stúdióberendezéssel várja vendégeit a Keszthelyi Televízió. Háromféle háttér látható már a beszélgeté-
sek alatt. A modern látvány mellett a berendezés is megújult. Kényelmes székekre és asztal mellé ülhetnek 
le a meghívottak. Új lett a Híradó háttere is, melyen Gécseg András festménye látható. Az új stúdiót ünne-
pélyesen adták át. 
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Március elején zajlott a „Nők hete” rendezvény-
sorozat a Balaton Színházban. A nyitóelőadást a 
párkapcsolatokkal foglalkozó hazai irodalom egyik 
jelentős szereplője, Pilát Gábor író tartotta.

Népes tömeg vett részt a harmadik alkalommal megren-
dezett programon, mely tavaly a járvány miatt elmaradt. 
Az érdeklődőket Vozár Péterné, Keszthely alpolgármes-
tere, valamint a Keszthely Város Sportjáért és Kultúrájá-
ért Egyesület képviseletében Nemes Klára köszöntötte, 
üdvözölve a turistacsalogató rendezvény megszervezését. 
Ferenczi Ottó főszervező és vendége, Schirilla György  
köszönetet mondva a támogatásokért az egészséges élet-
módot említették a rendezvény céljaként, kiemelve: az  
5 Celsius-fokos Balatonban edzés nélkül senki ne mártóz-
zon meg.
A Tavaszköszöntő csobbanás alkalmával közel húsz 
fő fürdött meg a tóban. A parton a Boombatucada 
ütősegyüttes, a Tábortűz együttes és a Keszthelyi  
Kötélugrók műsorát tekinthették meg az érdeklődők.

Közeleg a szezon, ennek jegyében tartottak  
Tavaszköszöntő csobbanást a Balaton-parton.

Tavaszi  
csobbanás újra

Kutyás sétát és pikniket tartottak Keszthelyen, a rendezvény célja az volt, hogy a kutyás turizmusra és a 
felelős állattartásra felhívják a figyelmet. Mintegy ötven négylábú, gazdáik és nem kutyás érdeklődő vett 
részt a rendezvényen. 

A kastélyparkban gyülekeztek a 
gazdik és négylábú kedvenceik, 
majd következett a felvonulás. Mint 
Sziládi-Kovács Tibor szervezőtől, 
a kutyabarát.hu alapítójától meg-
tudtuk, a kutyás turizmus népsze-
rűsítése mellett a programnak az is 
célja volt, hogy ösztönözzék a helyi 

kutyások aktivitását. Márciustól 
kezdve már lehetőségek nyílnak a 
kutyásoknak a Balaton környékén. 
Elmondta, azért dolgoznak, hogy a 
kutyabarát filozófia minél több em-
berhez eljusson, és aki kutyát vesz 
magához, amellett hogy felelősen 
és tudatosan dönt és utána neveli, 

olyan szolgáltatásokkal találkoz-
zon, ami számukra kedvező. Nagy 
Bálint, Keszthely polgármestere a 
Kutyás park és piknikkert sikeréről 
beszélt, mondván: a tavalyi évben 
15 ezer körül volt már a látogatók 
száma, azt látják, hogy egyre na-
gyobb az érdeklődés.

A felelős kutyatartásértA felelős kutyatartásért

Az első könyve hat évvel 
ezelőtt jelent meg. Pilát 
Gábor az alapítója a „Tabuk 
nélkül a párkapcsolatról” 
címet viselő Facebook-
oldalnak is. 
– Amikor már otthon 
szükség van arra, hogy 
játszmázni kelljen; arra 
kelljen figyelni, hogy mit 
mondhatok, hogyan rea-
gálhatok – az már nem jó. 
Ott már nem beszélhetünk 

arról, hogy „tabuk nélkül”. 
Én azt gondolom, hogy a 
tabuk nélkül való beszéd 
vagy élés messze nem 
azt jelenti, hogy nagyon 
szélsőségesen, vulgárisan, 
polgárpukkasztóan… ha-
nem egész egyszerűen csak 
őszintén – véli az író. 
A „Nők hete” további elő-
adásokkal, kiállításokkal, 
mozgásformák bemutatójá-
val várta az érdeklődőket.

Tabuk nélkül, 
      őszintén...
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Elhangzott: ma Magyarországon 
mindenkinek lehetősége van a saját 
világnézete, meggyőződése szerint 
informálódni. A sajtónak kiemelt sze-
repe van a pontos és hiteles tájékozta-
tásban, hiszen a leírt vagy kimondott 
szónak, a rögzített képnek súlya 
van. A pandémia idején és a most 

zajló háborús helyzetben is fontos 
helytállni. A sajtó nevében Horváth 
Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője és 
Ekler Elemér, a Zalatáj főszerkesztője 
beszélt. Mindketten kiemelték, hogy a 
sajtó feladata a hazánkban élő embe-
rek szolgálata. Különösen igaz ez a 
jelen krízishelyzetben.

A pontos és hiteles tájékoztatáshoz elengedhetetlen a sajtó – hangzott 
el a szabad sajtó napján Zalaegerszegen, a megyeházán, ahol  
dr. Sifter Rózsa kormánybiztos és dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés 
elnöke részvételével sajtóreggelin köszöntötték az újságírókat. 

Pontosan és hitelesen

A Keszthelyi Televízió fiatal operatőre, 
Szabó János általános iskolás kora óta 
foglalkozik fotózással is. Olyannyira, 
hogy gyermekkori álmát a tanulásban 
is megvalósította. 1997-ben született 
Budapesten. Gyermekkorának nagy 
részét Zalában töltötte, ahonnan Aj-
kára költöztek. A Budapesti Komplex 
SZC Kézművesipari Szakgimnáziuma 
fotográfus és fotótermék-kereskedő 
szakán végezte tanulmányait, majd 
visszatért Zalába, Keszthelyen vállalt 
munkát. Bárhol élt, a természet, annak 

szeretete mindig közel állt hozzá. 
Hamar felfedezte azt a világot, amiben 
otthonosan mozog. Legszívesebben a 
természetet fotózza, de szereti a művé-
szetet is – a kettő ötvözetéből szület-
nek képei. Televíziós munkája mellett 
is él hobbijának, bár ahogy ő fogalmaz, 
mindig versenyt fut az idővel. De a 
gépe mindig nála van, fotóz, amerre 
jár. Szívesen fényképez embereket, tár-
gyakat is. Szívből, lélekkel, türelemmel, 
mert a fotózást csak úgy lehet csinálni; 
sokszor kivárni vagy gyorsan elkapni a 

pillanatot. Természet, sport, fotózás – 
ez jelenti számára az önmegvalósítást. 
Fontos számára a minőség és az építő 
kritika. Szabó János fotóinak kiállítá-
sán a néző elé tárul a tehetséges fotós 
élete is. Képek a diákévekből, kirándu-
lásokról és szerelméről. A tárlat egyes 
képei a színekben tükrözik hitvallását, 
miszerint mindig tudni kell felállni és 
újrakezdeni, ha kell, mindig elölről, 
konkrét tervekkel és spontán gondo-
latokkal. A Természet/ek című tárlat 
április 13-ig látogatható. 

Képek mögött az életKépek mögött az élet
A Fejér György Városi Könyvtárban láthatta az érdeklődő közönség 
Szabó János fotókiállítását. Cím nélküli fotói életének mozzanatait is 
a látogatók elé tárják.

A hagyományos 
ízeket is ismerni 
kell

Hagyományőrző téli projekt 
apropóján ismerkedhettek meg 
a téli ízekkel a VSZK-sok. Két 
osztály vett részt ezen a VSZK 
partnereinél. A megszerzett 
tudás alapján készítettek el 
sertésételeket a diákok. Toros 
káposzta, töltött dagadó, pirí-
tott máj és velő is szerepelt a 
kínálatban. A cél az volt, hogy 
ne vesszenek el az évtizedek 
óta ismeretes, disznóvágáshoz 
köthető menük. A szakmai 
oktatáson belül elvárás is 
az intézmények felé, hogy a 
tananyag egy részét így adják 
át a hallgatóknak. Sertésételek-
hez passzoló süteményeket is 
készítettek a diákok: pohárkré-
meket, szilvalekváros tepertős 
papucsot és sütőtökös muffint 
kóstolhattak a vendégek.  
Az eseményre a pedagógusok 
és a diákok mellett meghívták 
a szakmai partnereket és a szü-
lőket is. Mindannyian megkós-
tolhatták, hogy mit tanultak a 
projektben részt vevő fiatalok.
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Sportfórumot tartottak Zalaegerszegen, 
a megyeházán. Keszthelyt Nagy Bálint 
polgármester és Csótár András, az Emberi 
Erőforrások Bizottsága elnöke képviselte.

A fórum keretében áttekin-
tették, hogy a közelmúltban 
milyen sportcélú fejlesztések 
valósultak meg országosan 
és Zala megyében, vala-
mint beszéltek a további 
fejlesztési tervekről is. A 
fórum fő előadója Sárfalvi 
Péter sportigazgatásért és 

sportágfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár volt, aki 
úgy fogalmazott: Magyar-
ország kormánya célul tűzte 
ki azt, hogy minden fiatal 
rendszeresen tudjon spor-
tolni, a sportinfrastruktúra 
fejlesztését, valamint hogy 
minél több világszínvonalú 

eseménynek adjunk otthont. 
Elhangzott: a térségünkben 
is az elmúlt évek során szá-
mos komoly sportfejlesztés, 
valamint magas színvonalú 
sportrendezvény valósulha-
tott meg.
Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere a sportot 

mint közösségteremtő erőt 
említette. Beszámolt róla, 
hogy a zalai Balaton-part 
fejlesztését is szem előtt tart-
ják. Átfogó egyeztetés után 
olyan központi sportkomp-
lexumot álmodtak meg, ami 
több sportágnak is helyet ad 
majd.

VÉRADÁSOK 
ÁPRILISBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház Vérellátója 
áprilisban is várja a véradókat. 5-én (15–18 óráig), 11-én (13–16), 14-én 13–16)  

és 25-én (13–16) a Vérellátóban várják a segítőket. Április 4-én Keszthelyen,  
a VSZK-ban (11.30–14), 7-én (14–18) Hévízen, a Lotus Therme Hotelben,  
21-én (12–17) Keszthelyen, a Georgikon Kar D épületében, 28-án (15–18)  

Alsópáhokon, a művelődési házban lesz véradás.
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A változás jogát fenntartjuk!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
érvényes: 2022.04.01.–2023.03.31.

I.-es körzet
1. Biohulladék-szállítás: minden hét hétfő
2. Kommunálishulladék-szállítás:

 biokukát nem használók esetében minden héten csütörtökön (lila matrica)
 biokukát használók esetében minden páratlan naptári héten csütörtökön (kék matrica)

I. körzet kommunálishulladék-szállítási napok 2022–2023. (kék matricás)
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3. Szelektívhulladék-szállítás: minden héten szerdán (feliratozott kukában vagy átlátszó zsákban)
4. Fenyőhulladék begyűjtése: 2023. január 9., január 23.

Kérjük, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra
kihelyezni szíveskedjenek!

Az I.-es szállítási körzetbe tartozó utcák:

Akác köz, Árnyas út, Árnyas köz, Balassa Bálint u., Balogh Ferenc u., Baross Gábor u., Bástya u., Bercsényi Miklós u., Bécsi
kapu u., Béri Balogh Ádám u, Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyöngye u., Csák György u., Csík Ferenc sétány, Csók
István u., Damjanich u., Deák Ferenc u., Diófa u., Egry József u., Eötvös tér , Fodor u., Gagarin u., Georgikon u., Goldmark
Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u., György bíró u., Györök György u., Hajnal köz, Hajnal u., Hanczók u., Hermann
Ottó u., Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Iskola u., Kazinczy u., Károly Gyula u., Kastély u., Keringő u., Kilátó köz,
Klempa Károly köz, Korona u., Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lapályos u., Levendula u., Liliom u., Lipp
Vilmos köz, Magvető u., Magvető köz, Mandula u., Mártírok útja, Mély út, Munkácsy Mihály u., Múzeum u.,  Nagyváthy János
u., Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u., Nyár u., Pacsirta u., Pajta alja út, Pammer István u., Park u., Pál u., Patkó köz, Patkó
u., Pethe Ferenc u., Pipacs u., Pipáskert u., Rezi út, Rigó u., Rózsa u., Sági János u., Sebessy Kálmán köz, Sopron u., Sörház u.,
Stromfeld Aurél u., Szegfű u., Szendrey Júlia u, Szent József u., Szent Miklós u., Szerecz Imre köz, Tavasz u., Tipegő köz,
Tipegő út, Tomaji sor, Tompa Mihály u., Transzformátor u., Tulipán u., Vadaskerti út, Vadrózsa u., Vak Bottyán u., Vass Miklós
u., Vaszary Kolos u., Verébhegyi u., Viola u., Zeppelin tér, Zrínyi Miklós u.

Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladék, valamint zöldhulladék díjmentesen leadható a
hulladékudvarban. Évente egy alkalommal díjmentesen leadható lomhulladék is, a hulladékszállítás befizetését igazoló szelvény
bemutatása mellett.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy fekete zsákban semmilyen hulladékot nem szállítunk el! Szelektív hulladékot
vagy feliratozott kukákban, vagy átlátszó (világos színű) zsákban, biohulladékot biozsákban, plusz kommunális hulladékot

pedig az ügyfélszolgálati irodában vásárolható HUSZ-emblémás zsákban szállítunk el!

A lomtalanítási időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Hulladékudvar elérhetősége: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
06/83/510-363

A változás jogát fenntartjuk!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
érvényes: 2022.04.01.–2023.03.31.

II.-es körzet
1. Biohulladék-szállítás: minden hét kedd
2. Kommunálishulladék-szállítás:

 biokukát nem használók esetében minden héten pénteken (lila matrica)
 biokukát használók esetében minden páratlan naptári héten pénteken (kék matrica)

II. körzet kommunálishulladék-szállítási napok 2022-2023. (kék matricás)
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3. Szelektívhulladék-szállítás: minden héten szerdán (feliratozott kukában vagy átlátszó zsákban)
4. Fenyőhulladék begyűjtése: 2023. január 12., január 26.

Kérjük, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra
kihelyezni szíveskedjenek!

Az II.-es szállítási körzetbe tartozó utcák:

Ady Endre u., Apát u., Arany János u., Árpád u., Asbóth u., Bakacs u., Balaton u., Báthory u., Batsányi u., Bem József u.,
Berzsenyi Dániel u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bessenyei György u., Bólyai u., Borbás Vincze sétány, Buzogány u., Cholnoky Jenő u.,
Csány László u., Csapás út, Csárda u., Csendes köz, Cserszeg u., Csizmadia u., Csokonai Mihály u., Csókakői u., Dankó Pista u.,
Darnay Kálmán u., Delden tér, Déryné u., Dobó István u., Dózsa György u., Entz Géza sétány, Epreskert u., Erkel Ferenc u.,
Erzsébet királyné útja, Esze Tamás u., Fáy András u., Fecske u., Fejér György u., Felső Majori út, Fenyves u., Festetics György
u., Frech Miklós u., Fő tér, Fuvaros u., Fülemüle u., Füvészkert u., Galamb u., Gelencsér u., Gyöpi út, Hajnóczy u., Helikon köz,
Helikon u., Honvéd u., Hóvirág u., Hunyadi u., Jankó János u., Jegenye u., Jókai u., József Attila u., Kacsóh Pongrác u., Kárpát u.,
Katona József u., Kinizsi Pál u., Kísérleti u., Kisfaludy u., Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., Külső Zsidi út, Laczkovics u.,
Lehel u., Lendl Adolf köz, Lendl Adolf út, Lippay Gáspár út, Liszt Ferenc u., Lóczy Lajos u., Lovassy Sándor u., Lőtéri u.,
Madách u., Magyar u., Malom u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra Ferenc u., Móricz Zsigmond u., Munkás u.,
Murvás út, Napsugár u., Nádor u., Nádas köz, Nagy Imre u., Nagy Lajos király u., Nyárfa u., Öv u., Pázmány Péter u., Pethő u.,
Petőfi u., Rákóczi út, Rákóczi tér, Rezgő u., Római út, Ruszek József u., Schwarz Dávid u., Semmelweis u., Sajka u., Sirály u.,
Skála köz, Szendrey telep, Széchenyi u., Szigony u., Sömögye dűlő, Sömögyei út, Táncsics Mihály u., Tapolcai út, Tessedik
Sámuel u., Toldi Miklós u., Tündérlak út, Unterberger u., Városház u., Vágóhíd út, Vásár tér, Vörösmarty u., Zámor u., Zöldmező
u., Zsidi út

Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladék, valamint zöldhulladék díjmentesen leadható a
hulladékudvarban. Évente egy alkalommal díjmentesen leadható lomhulladék is, a hulladékszállítás befizetését igazoló szelvény
bemutatása mellett.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy fekete zsákban semmilyen hulladékot nem szállítunk el! Szelektív hulladékot
vagy feliratozott kukákban, vagy átlátszó (világos színű) zsákban, biohulladékot biozsákban, plusz kommunális hulladékot

pedig az ügyfélszolgálati irodában vásárolható HUSZ-emblémás zsákban szállítunk el!

A lomtalanítási időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Hulladékudvar elérhetősége: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
06/83/510-363
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KOR-Autó Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) 
Telefon: +36 83 511 040    °    + 36 30 8630 221  
E-mail: info@suzukikeszthely.hu  
Internet: www.suzukikeszthely.hu

ÚJ HIBRID MEGHAJTÁSSAL

A hibrid rendszerrel szerelt Suzuki Vitara felszereltségtől és a lítiumion-akkumulátor töltöttségi szintjétől függő üzemanyag-fogyasztása (l/100 km) és CO2-ki-
bocsátása (g/km) az elektromotor és a benzinmotor kombinált használata mellett, WLTP mérési ciklus alapján: 4,684-7,083 l/100 km, 105,98-160,45 g/km.  
A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon.
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Kamarazenekar
Kováts Péter - művészeti vezető
Szabó Ildikó - cselló
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