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Húsvét Keszthelyen
3. oldal

4. oldal

5. oldal

Csengey Dénes
emlékezete

Keszthelyi utcák
és járdák

Újra forog
az óriáskerék

– sétányt neveztek el
a politikusról

– idén folytatódik
a felújítási program

– a Balaton-parton várja
a vendégeket

BALATONI KRÓNIKA

Minden

MI VAN?

Azaz MIre Vágyik A No?
Egy örök kérdés.

péntek 19:15
a Keszthelyi Televízióban

Sétány

Műsorunk
főszereplője
a női élet és
minden ehhez
kapcsolódó
témakör.

Csengey Dénes emlékére

Tartsanak velünk minden

szerdán 19:15-től

mindennapi
témák

MÁS

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

Egy esztendeje, tavaly április 8-án, Csengey Dénes halálának 30. évfordulóján egész éves programsorozat
indult Keszthelyen. Az író, rendszerváltó politikus, országgyűlési képviselő 1984 és 1991 között, a tragikusan
bekövetkezett haláláig Keszthelyen élt és alkotott. Keszthely Város Önkormányzata 2008-ban posztumusz
díszpolgári címet adományozott számára.

SZEMSZÖGBŐL

a Keszthelyi Televízió képernyője előtt!

Ez az ajánlat

Önnek

(az Ön vállalkozásának)

szól, ha a
minőséget
meg szokta
fizetni!

asztott
Februártól kétetvmál i adunk
felülethez egyékba!
ajánd
Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság
Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

M
• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl

kedvező árAk!
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Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694

esett a választásunk, amely a Gagarin és a Fodor utcák között, velük
párhuzamosan helyezkedik el. Ennek hivatalos neve már Csengey
Dénes sétány – tette hozzá az elnök,
Sáringer-Kenyeres Marcell képviselő
társaságában, a sétány átnevezése
alkalmából. – A közterület kiválasztásánál fontos tényező volt, hogy
az átnevezés adminisztrációs terhet
ne jelentsen a lakosság számára, de
mégis egy szép és fontos területrésze

legyen a városnak. Csengey Dénes a
közeli lakhelye miatt sokat használta
ezt a kis közt, így kézenfekvő volt a
választásunk. Köszönöm mindenkinek, hogy Keszthely díszpolgárára, a
magyar rendszerváltozás kiemelkedő
alakjára – a járványhelyzet ellenére –
méltó módon tudtunk megemlékezni
az emlékév során. Köszönöm Sáringer
Marcell képviselőtársamnak, hogy
együtt gondolkodhatunk e zöld sziget
jövőbeni fejlesztési lehetőségeiről.

Húsvét Keszthelyen

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833
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Csótár András, az önkormányzat
Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke
elmondta: a rendszerváltozás kiemelkedő alakjának emlékére koncertet,
filmvetítést, vers- és prózamondó
versenyt, kiállítást és kerekasztal-beszélgetést szerveztek a város intézményeivel közösen. Az emlékév utolsó
programpontjának azt tűzték ki, hogy
egy közterületet neveznek el róla
Keszthelyen.
– A Ságvári közként ismert sétányra

Kövessen bennünket
-on is!

Balatoni
Krónika
Információs
Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket,
témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu
e-mail-címre.
Lapunkat digitális formában
olvashatják
a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma
2022. május 6-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Húsvétra ünnepi díszekbe öltözött Keszthely,
köszönhetően a civil szervezeteknek is. A városban egyházi rendezvényekkel és egyéb programokkal várták az érdeklődőket az ünnepen.
A Karmelita Bazilikában keresztutat jártak, de
nem maradt el az ételszentelés sem. Utóbbira
a Magyarok Nagyasszony Plébániatemplomban
is sor került. Lovasbemutatóval, játszóházzal,
kincskereséssel várta a családokat a Helikon
Kastélymúzeum, ahol a négy nap alatt csaknem
hétezren fordultak meg. A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a hagyományokat ápolták
a húsvéti rendezvénnyel. A húsvéti piknikkel
nyitották meg az ötven éves múzeum évadát.

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270-003
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 ezer példányban • ISSN 2415-9131
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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Új utakon és járdákon
Keszthelyen már gyakorlattá
vált, hogy minden évben kiemelt összeget fordít az önkormányzat utak és járdák felújítására. Így lesz ez idén is.
Díszburkolat került a Kossuth Lajos
utca 40. és 42. közötti nagy forgalmú járdaszakaszra Keszthelyen. Az
önkormányzat saját forrásból valósította meg a járdafelújítást és az érintett
területen a csapadékvíz-elvezető
kiépítését. A kivitelezés két hét alatt
készült el. Vozár Péterné alpolgármester tájékoztatásul elmondta, hogy belügyminisztériumi pályázati forrásból
újult meg korábban a Tapolcai út és a
Lovassy utca, a Korona és a Balaton
utca, amihez az önkormányzat jelen-

Gyönyörű madarakkal és színes programokkal nyitott a Madárpark.

tős összeggel járult hozzá. Utóbbinál
az E.ON és a DRV együttműködésével
közműcsere is volt. A lakosságnak
jogos igénye, hogy ne csak a belvárosban legyen a gyalogoshelyeken
díszburkolat. A Kossuth
utcában a posta épületéig
folytatódik a díszburkolat
lerakása a közeljövőben.
Nagy Bálint polgármestertől megtudtuk: tavaly év
végére elkészült a Balaton
utca felújítása, valamint
megvalósult a Lovassy utca
484 méter hosszú szakaszának felújítása is. Keszthely
város stabil költségvetésének köszönhetően megkezdődik a Sörház utca és a
járdaburkolat felújítása. Az
útfelújítás több változást is

okoz a közlekedésben. A Volánbusz
Zrt. helyi és helyközi járatai a Sörház
utca helyett a Deák Ferenc utca 53.
szám elé áthelyezésre kerülő ideiglenes megállóban biztosítják az utasok
fel- és leszállását. A közúti forgalom
várhatóan a munkavégzés minden
fázisában biztosított lesz. Az érintett
üzletek, intézmények és lakossági
magánbejáratok a korlátozás alatt is
használhatók maradnak, amennyiben korlátozás szükséges, úgy arról a
kivitelező az érintetteket tájékoztatja.
A volt kertmozi területén lévő parkoló
az építés idejére a Deák utca felől
közelíthető meg, elhagyása a Sörház
utca irányába lehetséges. A Sörház
utca 9. szám alatti parkoló Deák utcai
bejárata ideiglenesen kétirányúvá
válik. A kivitelezés tervezett befejezése
várhatóan három hét.

A katyni áldozatokra emlékeztek
A katyni áldozatokra emlékeztek Keszthelyen. Elhangzott: az
1940-es mészárlás a lengyelség egyik legnagyobb XX. századi
tragédiája.
A II. világháborúban, Lengyelország szovjet lerohanásakor több
mint húszezer lengyel tisztet fogtak el. Sztálin parancsára a hadifogolytáborokban raboskodó katonákat kivégezték. Az áldozatok
száma a különböző becslések szerint akár huszonkétezer fő is
lehet. Mind a gyilkosságokat, mind az áldozatok eltüntetését nagy
titokban végezték, de a németek már 1943-ban felfedezték az első
tömegsírokat Katyn erdeiben.
Csendes gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek az áldozatokra a keszthelyi katyni relief előtt. Cséby Géza tiszteletbeli
lengyel konzul elmondta, a lengyel parlament 2007-ben döntött
arról, hogy április 13. az áldozatok emléknapja. Keszthely polgármestere is megemlékezett a katyni vérengzés áldozatainak emléknapján. Nagy Bálint Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati
képviselővel koszorúzott a tragikus eseményeknek méltó emléket
állító reliefnél.
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Újranyitott a Madárpark
A Madárpark decemberi bezárása
óta folyamatosan építették fel újra az
üzemelést. Az elveszett madárfajokat
pótolták, és újak is kerültek Magyarországról, Hollandiából és Németországból Keszthelyre. Az 52 faj 180
madara között több is újdonságnak
számít, a különleges szárnyasok
között van egy-két kuriózum is. Rigó
Gábor múzeumi menedzser számolt
be az újdonságokról. Ezek közé tartozik a koronás daru, a szemüveges
réce (rézréce), és a világ legkisebb
bukórécéit is sikerült megszerezni. A
fehérfejű kerceréce, a pávák, a fekete
hattyúk mellett kínai selyemtyúkok,
fácánok, foglyok, ludak látványa
nyújt élményt a látogatóknak. Totó,
a sztárhattyú is visszatért a parkba. A
madarakat kerítéssel és hálókkal védik,
de továbbra is lehet őket etetni a park
által összeállított csemegével.
Az újranyitás napjaiban, április 9-10-én
a Helikon Kastélymúzeum Madárparkjában nyuszisimogató is várta a kicsi-

ket. Bekerített helyen ismerkedhettek
a tapsifülesekkel, és mikor elfáradtak,
egy kellemes limonádé után várta őket
a szalmavár és a pónilovaglás. Nagy
érdeklődés mellett idomított ragadozó
madarakkal tartottak bemutatót a solymászok. Így ismerhették meg a részt-

vevők a vörösszárnyú Harris-héját és a
rendkívül komoly fegyverzettel rendelkező éjjeli ragadozót, a baglyot is.
Egy szomorú történet után újra élettel és
számos látnivalóval várja a Madárpark
a látogatókat a Helikon Kastélymúzeum
nyitvatartási idejében.

Óriáskerék idén is
Az elmúlt két év már egyértelműen bebizonyította,
hogy a keszthelyi óriáskerék
komoly turisztikai vonzerővel
bír, és a Balaton-part népszerű látványosságává vált.

A Keszthelyre látogató turisták, a rendezvényekre érkező érdeklődők és a térségben élők számára is jó
programot és szép élményeket nyújt a létesítmény. Így idén is lesz óriáskerék a városban, a megszokott
helyen a húsvéti hétvégén már bárki kipróbálhatta a szerkezetet, megcsodálva az arról nyíló csodálatos panorámát. Az ország egyik legnagyobb óriáskereke ezután is folyamatosan várja az érdeklődőket.
Keszthelyi lakcímkártya felmutatásával a lakosok számára továbbra is él a tízszázalékos kedvezmény.
2022. Április 22.
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Helikoni Ünnepségek újra
A pandémia miatt utoljára 2018-ban rendezhette meg Keszthely városa a Dunántúl
legnagyobb kulturális versenyét, a Helikoni Ünnepségeket.
Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek a 14 és 18 év közötti korosztály programja.

Siszler Katalin, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány Kuratóriumának elnöke számolt be arról,
hogy a két évvel ezelőttre tervezett nagyszabású programot előkészítették, megtörténtek a nevezések, kategóriaés helyszínleosztások, azonban a koronavírus-járvány
kirobbanása mindent „áthúzott”. Nagy öröm azonban,
hogy 2022-ben újra megrendezésre kerül a gróf Festetics György által 1817-ben indított verseny. A Goldmark
Károly Művelődési Központ igazgatóhelyettese, Osvald
Bálint hozzátette, mivel minden kéznél volt 2020-ról, kicsit
könnyebb volt a szervezés, azonban akadtak nehézségek
is. Kevés a térségben a szálláshely. 2100 középiskolás diák
és 400 felkészítő érkezik április 23-án Keszthelyre. Nagy
szervezést igényelt a környékbeli településekre, a szállásokra való utaztatás és az étkeztetés. Utóbbi a város iskoláiban
van megoldva.
A kategóriahelyszínekben is történt változás: a Festeticszeneiskola átépítése miatt a Csány–Szendrey ÁMK Deák
utcai intézménye és az evangélikus templom az új helyszín.
Húsz művészeti kategóriában (ebből 17 színpadi), hat
helyszínen, szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat a
versenyzők április 21. és 23. között. A zsűri tagjaiban is van
változás. A háromnapos rendezvényt számos kísérőprogram színesíti. A Fő téren, a keszthelyi piacon, a Várkertben
koncertek, kreatív produkciók várják az érdeklődőket. A
Balatoni Múzeumnál a rendezvényen részt vevő valamen�nyi kórus az idén is együtt énekli majd Kodály–Berzsenyi
„Magyarokhoz” című kórusművét.
A 2022. évi Helikoni Ünnepségek komolyzenei gálahangversenyére a Helikon Kastélymúzeum nagy báltermében
április 23-án, szombaton 11 órától, a fődíjasok gálájára a
Csány–Szendrey ÁMK sportcsarnokában 15 órától kerül
sor, ahol átadják a kategóriánkénti egy-egy fődíjat a különdíjakkal, és a legsikeresebb iskolának járó vándorserleggel
együtt.
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Digitalizáció
az építőiparban
A projekt címe: A digitalizálás és technológiai innováció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattételig 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 képzési anyag fő célja a megrendelők és a szolgáltatók
közötti kommunikációhoz kapcsolódó digitális megoldások, valamint a megrendelők felé tett ajánlattételek minőségi, másrészt az alvállalkozókkal való
digitális kommunikáció fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2022. 05. 31.

Nyitott

Helikon

2022. ÁPRILIS 21-23. KESZTHELY

ÁPRILIS 21. (CSÜTÖRTÖK)
8.00- Kategóriahelyszíneken
HELIKONI VERSENYKATEGÓRIÁK
BEMUTATÓI
a kategóriahelyszíneken
a verseny 17 színpadi
kategóriájában
10.45 Helikon Kastélymúzeum parkja:
GRÓF FESTETICS GYÖRGY
SZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA
11.00 Helikon Kastélymúzeum –
Fő tér – Helikon park
HELIKONI FELVONULÁS
11.30 Helikon park
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
és a helikoni láng meggyújtása
15.00 Fejér György Városi Könyvtár
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Tóth Levente operatőrrel
16.30 Fő tér
FÚJHATOD!
a HELIKON óriás betűk megfestése
17.00 Csány-Szendrey Ált. Isk.
Belvárosi Tagintézménye
ÉVFORDULÓS ZENESZERZŐK
NYOMÁBAN
vidám humoros, filmvetítéssel
és élőzenével egybekötött előadás
17.30 Fő tér, Helikon színpad
BOOMBATUCADA
DOBEGYÜTTES
18.00 Fő tér, Várkert
SLAM POETRY
vers és zene kicsit másképp
19.00 Fő tér, Helikon színpad
KÁVÉSZÜNET ZENEKAR
20.00 Fő tér
FÉNYFESTÉS
20.00 Fő tér, Várkert
FEGYVERNEKY LEVENTE
#ilovetriphop (live act)
21.00 Fő tér, Helikon színpad
BOHEMIAN BETYARS

ÁPRILIS 22. (PÉNTEK)
8.00- Kategóriahelyszíneken
HELIKONI VERSENYKATEGÓRIÁK
BEMUTATÓI
a kategóriahelyszíneken a verseny
17 színpadi kategóriájában
14.00 Fő tér
LIVE GRAFFITI
graffiti bemutató
17.00 Fő tér
FÚJHATOD!
közös képzőművészeti alkotás
17.00 Fő tér, Várkert
„TÉTOVA ÓDA…”
Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni
emlékezete
17.30 Balatoni Múzeum kertje
HELIKONI ÖSSZKAR
a helikoni kórusok közös éneklése
18.30 Fő tér, Helikon színpad
BEATBOX AND BREAKDANCE
19.00 Balaton Színház, színházterem
MOMENTÁN TÁRSULAT: RÖGVEST
improvizációs színházi előadás
19.30 Fő tér, Helikon színpad
BAND OF STREETS
20.00 Fő tér
FÉNYFESTÉS ÉS ÓRIÁS HOLD
20.00 Magyarok Nagyasszonya
plébániatemplom
KÓRUSHANGVERSENY
díjnyertes helikoni kórusokkal
HELIKONI ÉNEK
ősbemutató keszthelyi kórusokkal
20.30 Keszthelyi Piac, Pajti terasz
RETRO BULI
Szervező: Közösségi Értékekért
Egyesület
21.00 Fő tér
LOBBANÁSPONT
TŰZZSONGLŐR CSAPAT
21.30 Fő tér, Helikon színpad
SZALONNA ÉS BANDÁJA

ÁPRILIS 23. (SZOMBAT)
11.00 Helikon Kastélymúzeum,
Nagy bálterem
KOMOLYZENEI
GÁLAHANGVERSENY
14.00 Fő tér
CSALÁDI HELIKON
játszópark, gyermekkoncert
15.00 Csány-Szendrey ÁMK sportcsarnok
HELIKONI FŐDÍJASOK GÁLÁJA
17.00 Fő tér, Helikon nagyszínpad
VAGABOND TRIÓ
19.00 Fő tér, Helikon nagyszínpad
MAJSAI GÁBOR ÉS
A STÚDIÓ11 ENSEMBLE
TOVÁBBI PROGRAMOK
Április 21-22. (csütörtök - péntek) 14.00
Fő tér:
MIÉNK ITT A TÉR!
közösségi tér színpadokkal, sátorral
TIÉD A SZÍNPAD!
versenyen kívüli fellépések
FÓKUSZ GARDEN
előadások, beszélgetések
KREATÍV KUCKÓ
foglalkozások, játékok
Április 21-23. (csütörtök - szombat)
Fő tér
KESZTHELYI ÉRTÉKEK
szabadtéri tárlat
Április 21-22. (csütörtök - péntek)
Balaton Színház
VIZUÁLIS ALKOTÓMŰVÉSZET
kategória kiállítása
Április 21-22. (csütörtök - péntek)
városszerte
VESZÍTS EL EGY KÖNYVET!
A programokra a belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
További információ:
www.helikoniunepsegek.hu
Fő támogatóink:
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Tudásának, munkájának

mindig a legjavát adja másoknak
A keszthelyi Georgikon Campus egyetemi docense, dr. Szabó Zoltán Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést kapott március 15. alkalmából a turizmus területén folytatott több évtizedes oktatói, kutatói és értékteremtő tudományszervezői munkája, valamint a tudományos és szakmai közéletben vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.
Az állami kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök adományozta.

Az egyetemi docens szerteágazó tevékenysége,
kutatásai, szakmai munkája példaértékű. Évtizedek óta szerényen végzi a munkáját.
Dr. Szabó Zoltán a keszthelyi VSZK-ban vendéglátóként, majd Győrben a Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképző Vállalatnál felsőfokú áruforgalmi vendéglátóként végzett. Közgazdászként, vendéglátó és szálloda szakirányon
végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán,
majd ugyanitt közgazdász-tanár lett vendéglátó
és szálloda szakirányon. A Budapesti Gazdasági
Egyetemen okleveles közgazdász-tanári diplomát
szerzett turizmus-vendéglátás szakirányon jeles
eredménnyel. A gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorává summa cum laude minősítéssel avatták Kaposváron. Közigazgatási alapvizsgát,
közigazgatási szakvizsgát, pályázati technikák az
EU támogatási rendszeréhez vizsgát, vizsgabizottsági tagi vizsgát, vizsgabizottsági elnöki vizsgát
és képzők képzése vizsgát tett, valamint angol és
német nyelvből szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával rendelkezik.
– A szakmát Hévízen a versenyszférában kezdtem. Több egészségturisztikai pályázati projekt
sikeres megvalósításában vettem részt. Több
évtizedes oktatói tevékenységem is Hévízen, a
középfokú oktatásban indult – mondta. – Később
ezt a felsőoktatásban folytattam, Veszprémben,
a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Turizmus Tanszékén és annak kihelyezett képzési
helyén, Tapolcán. Oktattam Győrben, a NyugatMagyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Kar Turizmus Tanszékén, Gyulán, a Szent István
Egyetem egészségturisztikai képzésén, Zalaegerszegen, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, Keszthelyen, a Pannon Egyetem
Távoktatási Intézetében, a Pannon Egyetem
Georgikon Kar Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékén és a Szent István Egyetem
Georgikon Kar Gazdaságmódszertani Tanszékén.
Jelenleg a MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék
egyetemi docenseként dolgozom a Georgikon
Campuson. Vendégoktatóként oktattam a Szent
István Egyetemen, az ELTE-n és az Eszterházy
Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Turizmus Tanszékén, Egerben. Oktatói tevékenységem mellett szakmai vizsgaelnöki
tevékenységet látok el a felsőoktatásban.
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Dr. Szabó Zoltán tudományos kutatói, diszciplínafejlesztő
tevékenysége kiemelkedő, melyek a gazdálkodás- és szervezéstudományok és a regionális tudományok területeihez
kapcsolódnak: turizmus, egészségturizmus, gyógyturizmus,
wellnessturizmus, fürdőturizmus társadalmi-gazdasági
vizsgálatai, a turizmus regionális és településfejlesztésének
társadalmi-gazdasági környezete. Kutatásainak eredményeit
számos hazai és nemzetközi idegen nyelvű folyóiratban és
tudományos konferencián tette közzé. Hazai és nemzetközi
tudományszervezői tevékenysége hiánypótló és értékteremtő. Alapítója a rendszeresen megrendezésre kerülő Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferenciáinak és elnöke
azok szervezőbizottságának, valamint alapító-főszerkesztője
a Science Papers of the Spa Towns angol nyelvű nemzetközi
tudományos könyvsorozatnak, és alapító-főszerkesztője az
MFVSZ tudományos könyvsorozatnak. Nemzetközi tudományszervezői tevékenysége kiterjed az Újvidéki Egyetemmel való együttműködésre, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia segítésére, valamint az egészségturizmus szekció
állandó elnöke a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara
és a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság által szervezett Leisure Konferenciáknak. A tudományos közéletben való
elhivatott részvétele meghatározó. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság köztestületének, a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori
Iskolájának témavezetője. Alapító intézetvezetője, tudományos tanácsadója a Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézetének. Tagja a Comitatus Társadalomkutató Intézetnek és
a RECREATION tudományos folyóirat szerkesztő-bizottságának.
Ügyvezető elnöke a Magyar Fürdővárosok Országos Szövetségének. Tizenöt évig főtitkára volt a Hévízi Tóvédő Egyesületnek.

Eljárt az idő a 3G-internetet

használó mobilkészülékek felett
Korábban csak telefonálásra és sms-ezésre használtuk a mobilkészülékeinket, mára azonban
a felhasználók többségénél a mobilinterneté lett a főszerep. Ez viszont hamarosan működésképtelenné
válik azokon az eszközökön, amelyek 3G- mobilinternetet használnak. A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) támogatási programmal segíti az elavult készülékek korszerűbbre cserélését.

A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, hogy idén fokozatosan megszüntetik a
3G-hálózataikat, hogy kapacitásaikat teljes
egészében a gyorsabb és jobb minőségű
internetelérést biztosító 4G- és 5G-hálózatok építésére fordítsák. A Magyar Telekom
az év második felére az egész országban
megszünteti a 3G-t, a Yettel pedig 2022 júniusában szintén elindítja az első nagyobb
lekapcsolási hullámot.
A szolgáltatók célja, hogy a lakosság mindebből semmit ne érzékeljen. Ugyanakkor
fontos változás, hogy ezután a régi típusú
készülékek nem fognak tudni csatlakozni a
mobilinternet-hálózathoz. Aki csak telefonálásra és sms-ezésre használja 3G-képes
mobilját, annak nem szükséges készüléket
cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetőek lesznek. Akik viszont a
3G-készülékeken mobilinternetes adatforgalmat is használnak, azoknak érdemes
váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvitelt
nyújtó 4G- és 5G-képes mobiltelefonra.
Enélkül ugyanis – otthoni wifi hiányában
vagy az utcára kilépve – elérhetetlenné válnak az internetes böngészők, az üzenetküldő appok vagy például a GPS-alapú navigáció is.
Kik jogosultak a támogatásra?
Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes
személy, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne
korszerű, 4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. és december 31. között legalább egyszer
sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy
sms-t küldött.
Honnan tudhatjuk, hogy készülékünk milyen hálózaton
működik?
Kérhetjük a hazai szolgáltatók és kereskedők segítségét is
valamennyi, a programban résztvevő szaküzletben, az üzletek mindegyikében egyúttal igénybe is vehető a támogatás

az új készülék megvásárlásához. Ha azonban előzetesen szeretnénk megbizonyosodni a készülékünk képességeiről, mi
magunk is megtehetjük telefonunk beállításai között. Ehhez
részletes segítség és pontról pontra követhető útmutató a
www.netrefel.hu weboldalon található.
Ha készülékünk 3G-hálózaton működik, akkor
érdemes készüléket váltanunk, amelyhez most
bruttó 20 000 forintos támogatást nyújt az
NMHH készülékcsere-támogatási programja.
Ráadásul előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy
kereskedő további kedvezményt is ad az árból,
vagy kedvező részletfizetési konstrukciót kínál,
így erre is érdemes rákérdezni vásárláskor.

A támogatást a hazai szolgáltatók és kereskedők üzleteiben
veheti igénybe. A program részleteiről bővebben a www.
netrefel.hu weboldalon olvashat.
2022. Április 22.
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A költészet

napját ünnepelték
Verspályázattal, közösségi versmondással és
verses-zenés esttel ünnepelték a költészet napját,
melyet közösségi élménnyé tették a szervezők
a Balaton Színházban.

Az est házigazdája, Csányi Zoltán arra kérte az irodalomkedvelőket, hogy vigyék magukkal kedvenc versüket.
Sokan mondtak József Attila-verset, hiszen az ő születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját már 1964
óta. Rajta kívül Petőfi Sándor, Romhányi József és Lackfi
János strófái is elhangzottak. A Fejér György Városi

Könyvtárban a költészet napján hirdették ki a „Helikon,
helikoni életérzés” verspályázat eredményét. Számos költemény érkezett, de csak 11 felelt meg a kiírásnak. Szálinger
Balázs József Attila-díjas költő zsűrizte a pályaműveket. A
közönség és a könyvtár dolgozói is szavaztak. A helikoni
verspályázat művei megtalálhatóak a Fejér György Városi
Könyvtár honlapján. A bibliotékában verses-zenés estet is
tartottak. Bardócz L. Csaba, Nagy Antal Róbert és SzabóSiklódi Lia most debütált. Jórészt saját szerzeményeiket
adták elő.

Jubileumi diákszínjátszó találkozó
Jubileumi, 20. diákszínjátszó találkozót rendeztek a Balaton Színházban. A színházi világnaphoz
kapcsolódó rendezvényen keszthelyi, valamint
bősárkányi középiskolások mutatták be tudásukat.

A színházi világnaphoz igazodva rendezte meg a közgazdasági
szakközépiskola a diákszínjátszó találkozót. Olyan fiatalok léptek a
pódiumra, akik érdeklődnek a színjátszás iránt. A cél az volt, hogy
az érdeklődő tehetségeket kiemeljék.
Béres Tibor, a házigazda iskola igazgatóhelyettese elmondta: ebben
az évben Peter Sellars amerikai filmrendező gondolatait választották
mottónak arról, hogy egy változó világban, történelmi pillanatban
élünk, és nagyon sok mindent újra kell gondolni az emberiségnek.
Azt fejtette ki, hogy a színház ebben milyen módon segítheti az
embereket, és hogyan hidalhatjuk át ezeket a nehézségeket.
A találkozó ötletét több mint két évtizeddel ezelőtt felvető Horváth Péter, a közgazdasági szakközépiskola technikai dolgozója oklevelet kapott a rendezvényen.

Biennálét is terveznek
Nagy sikere volt a február elejétől két hónapig látogatható „Az Andrássy úttól a Múzeum utcáig” című
kiállításnak. A Magyar Képzőművészeti Egyetem
már végzett keszthelyi fiataljainak közös tárlata a
Balatoni Múzeumban volt látható.

Nemcsak festmények, hanem szobrok, installációk is szerepeltek a kiállított művek között. A fiatal alkotók egyfajta bemutatkozási lehetőségként tekintettek a kiállításra. Nagyon
pozitív visszajelzések érkeztek a látogatóktól.
A Balatoni Múzeum nyitott arra, hogy lehetőséget biztosítson minden ilyen kezdeményezésre. Németh Péter
igazgató azt mondta: „Már a kollégákkal, meg egyes művészekkel beszélgettünk, hogy valamilyen módon folytatni kell ezt a kezdeményezést, hiszen nagyon jó hangulata volt a kiállításnak.”
A tervek szerint két év múlva egy biennálét is szerveznek a pályakezdő művészek számára.
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Összkarba szerveződtek
a vajdás diákok
A Helikoni Ünnepségek ikonikus
dalát, a Forr a világ kezdetű éneket
szólaltatták meg a vajdás diákok. A
tanulók a pedagógusokkal együtt
dolgoztak azon, hogy az osztályok a
250-es formába szerveződjenek az

iskola előtt. A flashmobbal nemcsak
a közelgő összművészeti fesztiválra
szeretnék ráirányítani a figyelmet,
hanem az iskola 250 éves jubileuma előtt is tisztelegtek a diákok és
a tanárok. A gimnázium életében

jelentős mérföldkő a negyed évezredes jubileum. A múlt lehetőséget
teremt arra, hogy a feladatokat
újrafogalmazzák és bátran vállalják
azokat a kihívásokat, amiket a jövő
tartogat.

Koncertekkel a menekültekért
A nagyhét ünnepélyes megnyitásán,
virágvasárnap az
evangélikus templomban énekeltek
a Helikon Kórus
tagjai. Március
elején kezdték el a
próbákat a hagyományos húsvét előtti
koncertre. Akkor
már tudták, hogy
segíteni szeretnének
a városban tartózkodó ukrán menekült
családokon. A templomban adománykosarat helyeztek el.
A Helikon Kórus jótékonysági koncertjén 120 ezer forint gyűlt össze. A
kórus a Katolikus Karitász segítségével
hideg élelmet juttat el a Keszthelyen
tartózkodó ukrán menekülteknek.

Jótékonysági hangversenyt rendeztek
a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban is: C. Tóth Zoltán Stabat
Mater című szerzeményét adták elő.
A kórusmű arról szól, hogy Mária áll

a kereszt alatt, és
ugyanúgy szenved,
mint egyszülött fia.
A szervezők úgy
gondolták, hogy
a háború miatt a
kárpátaljaiak is
szenvednek, ezért
az ő javukra gyűjtöttek. Az est egyben lelki gyakorlat
is volt a hallgatóságnak a nagyböjti
készületben. A
Salve Regina kórus
mellett szólisták,
zenetanárok és egy
szavaló lépett a közönség elé. A hangversenyt – melynek
fővédnöke Nagy Bálint polgármester
volt – a Salve Regina Kulturális Egyesület és a KÉSZ keszthelyi csoportja
szervezte.
2022. Április 22.
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A húsmarhatenyésztés
támogatásáról

Betekintés
a médiába
A Keszthelyi Televíziónál tett látogatást az Asbóth
Technikum rendészeti osztálya.
Az iskola részéről érkezett a megkeresés, hogy
szívesen megnéznék a stúdiókat, bepillantanának a
kulisszák mögé. A televíziós műsorkészítés rejtelmei
mellett a műszaki háttér történéseibe is beleshettek
a látogatók. A 2000-es években született fiatalok nagy
része már nem néz televíziót, így nekik még nagyobb
kihívás érdekessé tenni a média világát. Nekik már
mást jelent, mint a korábbi generációknak – mondta
el Manninger Beáta. A programigazgatótól a diákok
továbbtanulási tippeket is kértek, amennyiben
a média világában helyezkednének el.

A húsmarhatenyésztés ágazatának szakemberei számára szerveztek tanácskozást Keszthelyen. Az őket érintő várható változásokról,
támogatásokról hallhattak tájékoztatást a
rendezvény résztvevői.
A húsmarhatenyésztés állami szerepvállalás
nélkül nem lehet nyereséges. Valamennyi
magyar gazdálkodó, húsmarhatartó számára a
fejlődés és az előrelépés lehetőségét biztosítani
tudják – mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár a kormányzat stratégiai
tervében lévő támogatáspolitikai eszközökről
vélekedve.
Az egyesületek számára biztató a támogatási
prognózis. Mihalecz András, a Brit Húsmarhafajtákat Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője így látja: „Azt nagyon fájlaljuk, hogy
27 százalékos áfa terheli a fogyasztói árat. Ha
ennek a mértékét csökkentik, akkor az már
egy kompromisszum a kormányzat részéről.”
A 2023-tól bevezetni tervezett új támogatási
rendszerről, valamint a Magyar Állattenyésztők Szövetsége által szorgalmazott gyepfelmérésről is részletes tájékoztatás hangzott el.

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK!
JELENTKEZZ
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLATRA!
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig.
A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi,
pszichológiai és fizikai alkalmasság.

JÁRANDÓSÁGOK

Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj,

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, ruházati
ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek

VÁRUNK KESZTHELY ÚJ HELYEN AZ EGYKORI HEMO ÉPÜLETÉBEN!
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 69.

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom Keszthely város Választópolgárait, hogy Keszthely város Helyi Választási Bizottsága a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. §-a alapján
•4
 /2022. (IV.13.) számú határozatával Keszthely város 8. számú egyéni választókerületében
2022. június 26. (vasárnap) napjára időközi helyi önkormányzati képviselő választást tűzött ki.
•5
 /2022. (IV.13.) számú határozatával Keszthely városban
2022. június 26. (vasárnap) napjára időközi polgármester választást tűzött ki.
A Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Gábor Hajnalka (tel.: 83/505-538, jegyzo@keszthely.hu)
A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
8360 Keszthely, Fő tér 1. E-mail cím: jegyzo@keszthely.hu
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:
telefon: 83/505-510
e-mail: jegyzo@keszthely.hu
A Helyi Választási Bizottság és döntései, továbbá a Helyi Választási Iroda elérhetőségei és határozatai közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége:
https://www.keszthely.hu/onkormanyzat/valasztasi-iroda
Az időközi választások értesítőjét a választópolgárok a Nemzeti Választási Irodától 2022. május 6-ig
kapják meg. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.
Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be
kell jelenteni a Helyi Választási Bizottsághoz. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul,
de legkorábban 2022. május 7-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség, kivéve, ha a választópolgár lakóhelye és
tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van.
A szavazóhelyiségek 2022. június 26-án vasárnap 6:00 órától 19:00 óráig tartanak nyitva.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága miatt gátolt választópolgár A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. június 22-én 16.00
óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. június 24-én 16.00 óráig vagy
ac) 2
 022. június 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. június
26-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. június 26-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Dr. Gábor Hajnalka
HVI vezető

92/312-365 - zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00
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KÖZLEMÉNY
Fotó: csodalatosbalaton.hu

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadásával kapcsolatban

Elindult a viharjelzés

Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely város lakosságát, hogy a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatalban 2022. április
11. (hétfő) napjától ismét lehetőség van
személyes ügyintézésre a megszokott
ügyfélfogadási rendben:

A viharjelző rendszert a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működteti, a jelzés
kiadásáért az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki
Viharjelző Obszervatóriuma felel.

hétfő:
8.00–12.00 óráig,
szerda: 	 8.00–12.00,
13.00–17.00 óráig,
péntek: 8.00–12.00 óráig.

Április 1-jén kezdődött és október 31-éig tart a tavi viharjelzési
időszak. A Balatonnál ez már a 88. szezon. A tó három medencére
osztott: a Keszthelytől Badacsonyig tartó nyugati, a Badacsonytól
Tihanyig tartó középső és a tihanyi szorostól keletre lévő keleti
medencére. A meteorológiai szolgálat viharjelző obszervatóriuma
folyamatosan figyeli a tavak aktuális és várható időjárását, szükség
esetén pedig viharjelzést ad ki. A Balaton időjárási információi
elérhetőek webes felületeken és mobiltelefonos alkalmazásokon is.

Személyes ügyintézés esetén kérem,
vegyék figyelembe, hogy:
• a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében javasoljuk a telefonon történő
időpontegyeztetést,
• az irodában egyszerre csak annyi ügyfél
tartózkodhat, ahány ügyintéző van, várakozni az iroda előtt lehetséges,
• az ügyfélszolgálati térben kötelező a 1,5
méteres védőtávolság betartása,
• kérjük a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát,
• s amennyiben megoldható egyedül,
kísérő nélkül érkezzenek.

HIRDETMÉNY

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 19/2022. (III. 29.) sz. határozatában foglaltak szerint a
2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a Keszthelyi Életfa Óvodába történő beíratás időpontja:
2022. május 9. (hétfő) 7.00–12.00 óráig,
2022. május 10. (kedd) 13.00–17.00 óráig.
A beíratás helye: Keszthelyi Életfa Óvoda és tagóvodái.
Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése vonatkozásában további
részletek megtalálhatók az önkormányzat honlapján:
https://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatasi-intezmenyek/
ovodak/letoltheto-dokumentumok

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre figyelemmel kérem, hogy lehetőség
szerint az ügyeiket továbbra is elsősorban
telefonon, ügyfélkapun keresztül, postai
vagy elektronikus úton szíveskedjenek
intézni.
Szíves megértésüket és türelmüket az
elmúlt időszak tekintetében ezúton is
köszönöm.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Rendőrségi Hírek

A bűnmegelőzés napja
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011.
április 12-én alakította meg. Ezt a napot 2019 óta a
bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. Ebből az alkalomból országszerte megmozdulnak a bűnmegelőzés
képviselői, hogy bemutassák a közvetlen környezetükben folyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre
irányítsák a figyelmet.
A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat emelte a
kiemelten fontos feladatok sorába. A stratégia végrehajtásával a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanácsot bízta meg, amely a területen tevékenykedő
kormányzati és civil szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik a cél megvalósításán.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013–2023)
kiemelt beavatkozási területei:
• a településbiztonság fokozása,
• a gyermek- és ifjúságvédelem,
• az áldozattá válás megelőzése és az áldozatok
segítése,
• a bűnismétlés megelőzése, az elkövetők
reintegrálása,
A stratégia támogatja a gyakorlatcentrikusságot, a
reflektivitást, az innovatív kezdeményezéseket. A településbiztonság fokozása érdekében pl. az „építészeti

A GONDOLAT
2. RÉSZE
ÜRES KAS!

HOGYNE!
ANGOL NEM
VARRÓ
DÁNIEL
HEGEDŰGONDOLATA
MŰVÉSZ
(ZOLTÁN)

VÉRADÁSOK MÁJUSBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a
Keszthelyi Kórház Vérellátója májusban is várja a
véradókat. 2-án (13–16 óráig), 3-án (15–18), 9-én
(13–16), 16-án (13–16), 23-án (13–16) és 30-án
(13–16) a Vérellátóban lesz véradás. Május 5-én
(16–18) Várvölgyön, a művelődési házban, 12-én
(16–18) Zalaváron, a művelődési házban, 19-én
(16–18) Zalaszántón, a Pethő-kúriában, 26-án
(15–18) Reziben, a faluházban lesz véradás.
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pályázati referens
munkakörének betöltésére.

SZABADHARCOS
GALLIUM
OSZTRÁK
TARTOMÁNY

LEFELÉ
MESTERSÉGES
NYELV

SLAMBUC
ÖSZTÖNÖZ

KOPOLTYÚS
ÁLLAT

KÖHINTÉS
RÉSZE!
ANTIK

J
CIKORNYA

BEFŰZ

HABKÖNNYŰ

ALATTOMOS

SAJNÁL

JOULE

BUKTA
TÖLTELÉKE

SZAGGATÓ
KORALLZÁTONY
SZENNYEZETT
LEVEGŐ

ÜGYFÉL
KRIPTON
VEGYJELE

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

NANTES
FOLYÓJA

IFJÚSÁGI
MAGAZIN

Á

A GONDOLAT
3. RÉSZE

LEVÉLEN
AJÁNLOTT

SEMMIKOR
SEM

HORDALÉK
ÁLLATI
FEKHELY
VÉRCSOPORT

REPÜLŐGÉP
TÍPUS
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
VILÁGCÉG

KARÁM
UGYANAZ
A VÉGE!
RAGADOZÓ
HALFAJ

BECÉZETT
FÉRFI NÉV

ÉGTÁJ

GERMÁNIUM
KARCSÚ
VADÁSZKUTYA
TOVÁBBÁ

AMERIKAI
BÖLÉNY

HEGYHÁT

RAVIOLI
SZÉLEI!

HEVESEN
ÉRVEL

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján:
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

ZIRC
HATÁRAI!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

A

PASCAL

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

OZMIUM
VEGYJELE

bűnmegelőzés” tanácsokat ad olyan környezet kialakítására – a belátható és változatos területhasználat,
a megfelelő megvilágítás, bejárati-kijárati pontok
elhelyezése, vandálbiztos közterületi elemek használata, a növényzet metszése/rejtekhelyek kialakulásának megakadályozása –, amely a bűnalkalmakat
csökkenti, az elkövetőket visszatartja. Új csatornákon
(Facebook, Instagram, TikTok) próbálunk meg minél
több fiatalt felvilágosítani a rájuk leselkedő internetes
veszélyekről. Változatos programokat, vetélkedőket
szervezünk az életkori, fizikai, mentális sajátosságaik
miatt az átlagnál sérülékenyebb, kiszolgáltatottabb
időskorúak részére. Számtalan módon próbáljuk
felhívni a figyelmet arra, hogy a bűnmegelőzés közös
erőfeszítés. Minden segítségünk, ajánlásunk, tanácsaink annyit érnek, amennyit megfogadnak belőle. A
saját értékei, tulajdona megvédéséért mindenki saját
maga teheti a legtöbbet.
• Ne engedjen be idegeneket!
• Értékeit ne hagyja őrizetlenül!
• Óvakodjon a telefonos és internetes csalóktól!
Azért dolgozunk, hogy mindannyian egy biztonságosabb holnapra ébredjünk!

.. IPSO,
ÖNMAGÁTÓL
AZONOS
HANGOK
A HÁZBAN
LITER

!
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ÚJ HIBRID MEGHAJTÁSSAL
A hibrid rendszerrel szerelt Suzuki Vitara felszereltségtől és a lítiumion-akkumulátor töltöttségi szintjétől függő üzemanyag-fogyasztása (l/100 km) és CO2-kibocsátása (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.

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
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