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Ünnepélyes keretek 
között, a júniusi soros 
képviselő-testületi ülés 
előtt vette át megbí-
zólevelét Manninger 
Jenő polgármester és 
Bánhegyi Renáta képvi-
selő a városháza dísz-
termében.

Dr. Cseszár Zsuzsanna, a 
Helyi Választási Bizottság 
elnöke adta át a megbí-
zóleveleket. Az időközi 
választáson 1696-an vet-
tek részt. 1510 érvényes 
szavazatot kapott Man-
ninger Jenő. Bánhegyi 
Renáta a 8. választókerü-
letben indult. Az elnök 
elmondta: 351 szavazó-
lapból 340 volt érvényes, 
ebből 258-an voksoltak a 

Fidesz–KDNP jelöltjére. 
Kiemelte: a választásra 
2022. június 26-án került 
sor, az rendben lezajlott, 
váratlan esemény nem 
történt. A választás ered-
ménye ellen jogorvoslati 
kérelem nem érkezett, 
úgyhogy az eredmény 
– úgy a polgármester, 
mint a képviselő eseté-
ben – 2022. június 29-én 
jogerőre emelkedett.

Manninger Jenő polgár-
mester köszönetét fejezte 
ki a Helyi Választási 
Bizottságnak, a választás 
lebonyolítóinak és a sza-
vazóknak. Úgy fogalma-
zott, a bizalommal élni 
fognak és megszolgálják. 
Az ünnepségen a képvise-
lő-testület jelenlévő tagjai 
és a meghívott vendégek 
is gratuláltak az újonnan 
megválasztottaknak.

Válassz húst!
 Omlós tarja 3290 Ft
 Szaftos fél csirke 2890 Ft
 Grill kolbász sertésből 3190 Ft
 Csemege debreceni csirkéből 2890 Ft
 Tépett malac & marha 3490 Ft
 Napi ajánlatunk egyenesen a smokerből 3690 Ft

Válassz salátát!
 Friss, kevert saláta
 Kukoricasaláta
 Red Cabbage Slaw
 Tejfölös uborkasaláta
 Vegyes savanyú
 Inkább kérek még egy köretet!

Válassz köretet!
 Grillezett zöldség
 Párolt rizs
 Hasábburgonya
 Steak burgonya
 Édesburgonya (+490 Ft)
 Négysajtos puliszka

Válassz szószt!
 Házi BBQ szósz
 Titkos majonézes szósz
 Cheddar szósz
 Sweet-smoked chili szósz
 Ketchup / Mustár / Majonéz
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BBQ / Grill tálak Levesek
Papa gulyása marhahúsból, kenyérrel 2290 Ft

Nagyi hideg gyümölcslevese 1790 Ft

Görög gyümölcsleves 1990 Ft

A klasszik balcsis rántott csodák
Harcsa és krumpli – a magyar Fish and Chips 2890 Ft 
rántott harcsa, steak burgonya, szósz

Rántott sajt + köret + szósz  2490 Ft

Rántott karaj + köret + szósz  2790 Ft 
(sajttal töltve +490 Ft)

Rántott csirke + köret + szósz  2790 Ft 
(sajttal töltve +490 Ft)

Snack tál (2 vagy 4 főre)  4590 Ft / 8590 Ft 
a tökéletes harapnivaló pár ital és a hosszú beszélgetések mellé

Hamburger / Hot-Dog
Hamburger – Classic 2590 Ft 
100% Angus marhahús, kézműves buci, bacon, zöldségek, szószok

Hamburger – Sajtos 2690 Ft 
100% Angus marhahús, kézműves buci, bacon, zöldségek, szószok + Cheddar sajt

Hamburger – Gourmet 2790 Ft 
100% Angus marhahús, kézműves buci, rukkola, paradicsom, hagymalekvár, aioli 

Hamburger – Vega / Vegán 2690 Ft 
kézműves buci, grillezett gomolya / Tofu pogácsa, zöldségek, szószok

Forró Kutya – a magyar Hot-Dog 2690 Ft 
baguette, sült cserkészkolbász, párolt káposzta, mustár

Gyros
Gyros pitában 1490 Ft
görög pita, hús, hasábburgonya, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntetek

Gyros tál 2290 Ft 
görög pita, hús, hasábburgonya, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntetek 

Fitness tál 2190 Ft 
hús, párolt rizs, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntetek 

Desszert
Bubble Gofri 2390 Ft 
gofri fagyival töltve, gyümölcsökkel, csokival + öntet

Gyümölcssaláta 1990 Ft

Házi limonádék 500 ml

klasszikus / eper / zöldalma / bodza / málna 1200 Ft

Extra limonádék 500 ml

levendula / rágógumi / grapefruit / uborka-lime 1400 Ft

Üdíto
Coca-Cola / Coca-Cola Zero /                            0,5 L 700 Ft 
Fanta Narancs / Fanta Bodza / Kinley Gyömbér /  
Kinley Tonic / Sprite

Fuzetea – Citrom / Citom Zero / Barack /           0,5 L 700 Ft 
Barack Zero / Zöld Tea / Zöld Tea Zero

Cappy 
alma / ananász / őszibarack / narancs / eper    0,33 L 600 Ft

Frissen facsart narancslé 300 Ft /dl

Burn Classic                                                      250 ml 800 Ft 

Regenera                                                           250 ml 1000 Ft

Ásványvíz 
Natur Aqua szénsavas / mentes 500 Ft

Szóda 100 Ft/dl

Kávé 
Kávéinkat kérheted tejjel, laktózmentes tejjel vagy rizstejjel

Espresso 500 Ft

Ristretto 500 Ft

Hosszú kávé 600 Ft

Cappuccino 700 Ft

Latte Macchiato 1000 Ft

Jegeskávé 1500 Ft

Koffeinmentes kávé 700 Ft

Sör és bor 
Csapolt Dreher 500 ml 800 Ft

Csapolt Dreher meggy 500 ml 1500 Ft

D24 alkoholmentes sör 330 ml 1000 Ft

Corona Extra 355 ml 1500 Ft

Bor fehér / vörös / rosé 500 Ft /dl

Koktél 
Mojito 2000 Ft

Aperol Spritz 2000 Ft

Bacardi Cuba Libre 2000 Ft

Hugo 2000 Ft

Sex on the beach 2000 Ft

Long Island Ice Tea 2500 Ft

Tequila Sunrise 2000 Ft

Alkoholmentes koktél
Virgin Mojito 1500 Ft

Safe Sex on the beach 1500 Ft

Gin & Tonic
Bombay Sapphire + Balatonic 2500 Ft 
grapefruit / menta / uborka-lime 

Shots 4cl

Johnny Walker / Ballentine’s whiskey 1000 Ft

Jack Daniel’s 1500 Ft

Finlandia vodka 1000 Ft

Bacardi Carta Blanca / Negra rum 1000 Ft

Tequila Silver / Gold 1000 Ft

Unicum / Unicum Szilva 1000 Ft

Mátyás Keserű Original 1000 Ft

Aperol 1000 Ft

Hús + köret + saláta + szósz

Kiemelt partnerek:

Házhozszállítás

beachboys_keszthely

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

beachboyskeszthely

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

www.beachboys.hu

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

 
a Reischl család előtt

Átvették a megbízólevelet

Főhajtás

A Reischl család előtt tisztelegtek a keszthelyi civil szervezetek. A Szent Miklós temetőben elsőként a 
Reischl család sírboltját keresték fel a megemlékezők. 
Id. Reischl Venczel 33 évig töltött be városbírói szerepet. Erre az időszakra esik a városháza felújítása, 
valamint a főgimnázium és a zárda megépíttetése. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemel-
te, a Reischl család az, akiknek a Festeticsek mellett a legtöbbet köszönheti a város. Reischl Imre 
sírjánál Szántó Éva elevenítette fel a karmelita bazilika építését, a városbíró ugyanis komoly pénzbeli 
támogatást nyújtott a templom létrehozásához. A megemlékezők a temetőből a Balatoni Múzeumba 
sétáltak, ahol Németh Péter igazgató méltatta a Reischl család városbírói munkásságát. 
A Nemzeti Kör szeretne hagyományt teremteni az eseményből.

990 Ft
Bevezetõ áron!
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Ahogy a korábbi években, úgy idén is a sétá-
lóutca adott helyet a Bor összehoz elnevezésű 

rendezvénynek. A program célja nem változott, 
továbbra is az, hogy ne csak a környékbeli, 

hanem az országosan ismert és elismert bo-
rászok is bemutatkozzanak az érdeklődőknek. 
A borházak fehér- és vörösborokat is kínáltak, 

a megszokott fajták mellett különlegességeket 
is kóstolhattak az érdeklődők. Mint kiderült, a 

borosgazdák többsége már a kezdetek óta jelen 
van a programon, de mindig igyekeznek újdon-

ságokat is hozni.

Színes programok a KeszthelyFestena KeszthelyFesten

Huszonegyedszer nyitott meg a bűnmegelőzési 
iroda a Városi strand bejáratánál. Hét héten át 
ötven fiatal segíti a rendőrök munkáját a strando-
kon, közterületeken, parkolókban.

A megnyitón Manninger Jenő, Keszthely polgármestere 
elmondta, hogy a város vezetésének, a helyieknek és a turisták-
nak egyaránt fontos, hogy a közbiztonság jó legyen. A fiatalok 
jelenléte pedig segít a bűnözők elriasztásában.
– Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak – nyilatkozta Tóth 
László, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési 
alosztályvezetője.
– A diákok szórólapokat osztanak, több nyelven informálják az 
érdeklődőket, és figyelmeztetnek – tette hozzá Dákai Gergő, a 
Keszthelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője.

Bűnmegelőzési iroda 
huszonegyedszer

A bor összehoz

Júniusi soros ülését tartotta a keszthelyi  
képviselő-testület a hónap utolsó napján. 
A napirendi pontok előtt 
Manninger Jenő, a város 
megválasztott polgármes-
tere és Bánhegyi Renáta 
képviselő ünnepélyesen 
letették esküjüket. Miu-
tán beszámoló hangzott 
el a strandon kidőlt fával 
kapcsolatosan, a képviselő-
testület többek között dön-
tött az idei költségvetési 
rendelet módosításáról, az 
intézményi térítési díjakról 
szóló rendelet módosítá-
sáról és a parkolás szabá-

lyozásáról. Molnár Tibor 
képviselő interpellációt 
intézett a Sörház utca fel-
újításával és a kerékpárút 
lezárásával kapcsolatban. 
Vozár Péterné válaszában 
kifejtette, a Sörház utca 
munkálatai július 30-ig 
befejeződnek. Dr. Gábor 
Hajnalka jegyző reagált a 
képviselő másik interpellá-
ciójára, mondván: a cég a 
lerakott anyagokat eltávolí-
totta, így a kerékpárút újra 
használható. 

Eskütétellel  
kezdődött az ülés

Az ülésen tájékoztató hangzott el a Libás strandon kitört 
fáról. Laczkó Mária, a VÜZ Kft. ügyvezetője elmondta: a 
strand fáinak átvizsgálásakor sem a törzsön, sem a koronán 
nem volt jele betegségnek, nem volt látható törzskorha-
dás, üreg, visszaszáradt ág, lomb, gyökérnyaki odvasodás, 
a fa egészségesnek tűnt. A szakmai tapasztalatok alapján 
az ilyen korú, állapotú, illetve fajú fákra nem jellemző az 
ilyen jellegű kitörés, a szakértők szerint erre mindössze egy 
ezrelék az esély. Hozzátette: hazánkban jogszabály nem írja 
elő, hogy a fákat milyen gyakran kell speciális szakértővel, 
faápoló szakmérnökkel bevizsgáltatni, így mulasztást nem 
követtek el. A fák állapotát jó gazda módjára kezelik a 
strandokon: látható sérülést, ágak visszaszáradását, sebeket, 
rendellenes növekedést figyelnek a fán, ezek alapján folytat-
nak fenntartó metszést. A szóban forgó fán nem volt olyan 
jellegű változás, ami miatt be kellett volna avatkozni, vagy 
faápoló szakmérnökkel bevizsgáltatni. A strandok környe-
zet-, épület-, zöldterület-ellenőrzése napi rendszerességgel 
folyik. Kitörés után, szétdaraboláskor a fát megszemlélve 
látszott, hogy a törzsben üregek nem voltak, a háncsa ép 
volt, az ágak végig éltek, visszaszáradás nélkül. A gyökér-
nyak háncsrésze is ép volt, sérülés, bekorhadás nélkül. A 
kitörési pontnál, belül, 5 centiméteres magasságban a talaj 
felett a törzs belső, körülbelül ötödrésze korhadt volt, kör-
ben ép szövetekkel, kívülről nem látszott. 
Laczkó Mária hangsúlyozta: az idős fa nagy kincs, öko-
lógiai szolgáltatásai fontossá teszik. A zöldterületen és a 
strandokon is az erős sugárzás, a meleg napok miatt az 
utóbbi időben az árnyékos felületek keresettek. Az idős fák 
fenntartása, vizsgálata, kezelése nagy feladat és költség. Az 
elmúlt években országosan és Keszthelyen is politikai vitá-
kat gerjesztettek a fakivágások. A szakemberek által baleset-
veszélyesnek ítélt fák kivágására is nehezen kerülhetett sor, 
mert értetlenség, támadássorozat érte a döntéshozót: miért 
kell kivágni a fát? Különböző fórumokon jelentek meg nem 
a problémás részeket mutató fotók, kommentek, azonban a 
kivágásokkal kapcsolatos szakmai véleményeket e helyeken 
nem lehet megvitatni. Mindez akadályozza a szakértők által 
kijelölt feladatok elvégzését, elkerülhetetlen esetben a faki-
vágást. A Libás strandon történt fakitörés intő jel, felhívja a 
figyelmet az idős fák kezelésének problémáira.

A képviselő-testületi dönté-
sekről tartottak sajtótájékoz-
tatót a Balaton-parton.
Elhangzott, a pandémia utá-
ni gazdasági válság az egész 
országot érinti, emiatt a leg-
több vízparti város kénytelen 
volt emelni a strandbelépők 
árát. 
– Nagyon keveset próbál-
tunk emelni ezen – fo-
galmazott Vozár Péterné 
alpolgármester, hozzátéve: 
a VÜZ Kft. költségei nőttek 
mindenféle szolgáltatásban, 
de a keszthelyieket ezek 
után is előtérbe helyezik. 
A Városi strandra egy éves 
bérlet 4500 forint, amelyért 
korlátlanul lehet látogatni. A 
Libás strandra 1100 forint, 
a Helikon strand pedig a to-
vábbiakban is ingyenes. Egy 
regisztráció szükséges, a díjat 
az önkormányzat vállalja át a 
lakók helyett.
Az ülésen tárgyalták Dékány 
Péter képviselő javaslatát, 
miszerint a Városi strand 

hátsó parkolója legyen fize-
tős. Ezt környezetvédelmi 
szempontból ajánlotta, a tes-
tület azonban nem fogadta el 
az indítványt. A döntést az-
zal indokolták, hogy szükség 
van a helyi lakosoknak egy 
ingyenes strandi parkolóra. 
A belvárosban is változnak a 
díjak, a keszthelyieknek ott is 
lesz kedvezmény.
–Azon vagyunk, hogy a helyi 
lakosok érdekeit figyelembe 
vegyük. Sajnos bizonyos díj-
emelésre szükség van, hiszen 
a költségek itt is emelkednek, 
de ezeket elsősorban a turis-
tákra vonatkoztatjuk. A helyi 
lakosoknak továbbra is ked-
vezményes bérletrendszerük 
lesz – hangsúlyozta Mannin-
ger Jenő polgármester.
Elhangzott: a Hello Keszt-
hely applikáción keresztül 
már igénybe lehet venni az 
egyórás ingyenes parkolást 
többek között a belvárosban, 
a piacnál, az orvosi rendelő-
nél és a postánál is.

Három színpadon vál-
tották egymást a fellé-
pők a KeszthelyFesten. 
Nene, azaz Orsovai 
Reni és zenekara adta 
meg a péntek késő 
délután hangulatát. Az 
Amazon Ház udvarán 
a Parfüm című dalával 

ismertté vált énekes-
nő, Boggie lépett fel. 
Szombaton a jazzdal-
lamoké volt a fősze-
rep az itt felállított 
színpadon. A Fő téren 
a Sugarloaf varázsolt 
fantasztikus han-
gulatot. Az együttes 

2020-ban ünnepelte 
fennállásának 25. év-
fordulóját, most a 25+ 
című turnéjukat hozták 
el Keszthelyre. 
Freddie zárta a kon-
certek sorát az Ama-
zon Ház udvarán. 
Fehérvári Gábor Alfréd 

akusztikus fellépéssel 
örvendeztette meg a 
közönségét. A sétáló-
utca is megtelt élettel, 
az akusztikus színpad 
előtt is sokan hallgat-
ták a dalokat. Vasárnap 
este Zséda lépett fel a 
Keszthely színpadon.

A helyieknek sok 
kedvezmény jár
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Emlékezni  
és emlékeztetni

A keszthelyi képzés mellett 19-
en Székelyudvarhelyen folytatták 
tanulmányaikat. Felsőoktatási, alap- 
és mesterszakon, valamint osztatlan 
és szakirányú továbbképzéseken 
szereztek oklevelet. Mozgalmas 
évek állnak a Georgikon és a végzett 
hallgatók mögött – hangsúlyozta 
dr. Rózsa László campus-főigazgató 
a Balaton Színházban rendezett 
diplomaosztó ünnepségen, hiszen 
az egyetemi struktúraváltás és a ko-
ronavírus okozta nehézségek mellett 
teljesítették a képzési követelmé-

nyeket a hallgatók. Jordán László, a 
Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkör-
nyezet-védelmi Igazgatóság igazga-
tója szerint a Georgikonon végzett 
gazdászok nem szakmát vagy 
munkát, hanem hivatást választot-
tak, mégpedig azt, hogy élelmiszert 
állítanak elő. A város nevében kö-
szöntötte a megjelenteket Sáringer-
Kenyeres Marcell önkormányzati 
képviselő is.
Az ünnepségen számos díjjal 
ismerték el a kampusz dolgozóit, 
hallgatóit. 

Száznegyven hallgató végzett a Georgikon 2021-22-es tanévének 
nyári záróvizsga-időszakában. 

Diplomák, melyek garanciát 
jelentenek

Hazánkban 1992-től július 1-jén ünnepeljük a magyar 
egészségügy napját. A Keszthelyi Kórház az Amazon Láto-
gatóközpontban tartotta ünnepségét, melyen dr. Kató Csaba 
főigazgató mondott köszönetet a közel ötszáz dolgozót érintő 
kórházban végzett munkáért. Az ünnepségen Manninger 
Jenő, Keszthely polgármestere köszönte meg a szép, de nagyon 
nehéz feladatban végzett munkát. Beszélt a kórház város mű-

ködésében betöltött szerepéről is, mondván: „Annak érdeké-
ben, hogy egy város hosszú távon létezhessen, természetesen 
kell a kórház, és ez nem is vitás. Viták legfeljebb arról vannak, 
hogy milyen kórház kell. De a Keszthelyi Kórház jövője biz-
tosítva van. Azon dolgozunk, hogy minél jobb körülmények 
között működjön az intézmény” – fogalmazott.
A tudományos szekciót követően elismeréseket adtak át.

A Keszthelyről 
elhurcolt zsidók-
ra emlékeztek a 
zsinagógában. 
Nemcsak azok 
előtt hajtottak fejet, 
akik nem élték túl 
a koncentrációs 
tábort, hanem azok 
előtt is tisztelegtek, 
akik hazatértek 
Auschwitzból.

Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére emlé-
keztek a Keszthelyi Kórház dolgozói, az ünnepségen 
elismeréseket is átadtak.

Semmelweis- 
napon ünnepeltek

A program résztvevőit Keszthely 
polgármestere, Manninger Jenő 
köszöntötte, mondván: a Nem-
zeti Ifjúsági Tanács első alka-
lommal ülésezik Keszthelyen, és 
önmagában már jó, ha ide tudjuk 
vonzani az ifjúsági szervezete-
ket. Kiemelte, érdekes témáról 
tanácskoznak, ifjúság és kommu-
nikáció a tartalom. 
A rendezvényen a fiatalok lehe-
tőségeiről beszélt Nagy-Vargha 
Zsófia helyettes államtitkár. 
– Bármelyik élethelyzetet nézem, 
két kifejezés jut eszembe. Az 
egyik a – már említett – végtelen 
lehetőségek, a másik pedig a ki-
számíthatatlan jövő. Szüleinknek 
és nagyszüleinknek nem volt sok 
lehetősége, ezzel szemben most a 
fiataloknak igen.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács 
Keszthelyen tartotta hete-
dik szabadegyetemét.  
A Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem Georgi-
kon Campusa adott otthont 
a programnak. 

Ifjúság  
és kommunikáció

A pozsonyi csatára 
emlékeztek

907. július 4-én kezdő-
dött a pozsonyi csata, 
ahol a honfoglaló ma-
gyarok döntő győzelmet 
arattak Liutpold bajor 
őrgróf seregei felett, aki 
Pannónia visszaszerzése 
miatt tört a törzsszö-
vetség területére. Az 
ütközetben aratott diadal 
után a Dunántúlon is 
megszilárdult magyar 
uralom; ezután több 
mint 120 évig nem lépett 
ellenséges katona hazánk 
földjére. Szász Péter 
történész írásban küldte 
el gondolatait Keszthely-

re, melyben kiemelte: a 
magyarok a hódítások 
után saját területüket 
védték, ez a csata tehát 
sorsdöntő, túlnő őseink 
bátor diadalán. Szász 
Péter történész szerint 
erős érvek szólnak amel-
lett, hogy a csata nem 
Pozsony, hanem Zalavár 
közelében zajlott. A 
történelem maga az, ami 
minden felnövő generá-
ciónak világnézetet ad és 
meghatározza, honnan 
jöttünk és hová tartunk. 
A megemlékezés koszo-
rúzással zárult.

A pozsonyi csatára emlékeztek Keszthe-
lyen. A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége Keszthelyi Csoportja és a Keszthelyi 
Nemzeti Kör tagjai elevenítették fel a 
magyarok első honvédő ütközetét.

1944-ben 829 
zsidót hurcoltak 
el Keszthelyről a 
lágerekbe vagy 
vittek munkaszol-
gálatra. A megem-
lékezésen Szarka 
Lajos, az Immánu-
el Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság 
elnöke elevenítette 
fel a keszthelyi 
hitközség törté-

netét. A történész 
arról beszélt, 
sokakban életük 
végéig megma-
radtak a traumák. 
Nagyon fontos, 
hogy emlékezzünk 
és emlékeztessünk, 
hogy a holokauszt 
ne történhessen 
meg még egy-
szer. A szertartást 
Kovács Gergely, 

a Maimonidész 
Zsidó Gimnázium 
tanára végezte. 
A megemlékezés 
végén a zsinagóga 
udvarán felállított 
emlékoszlop előtt 
hajtottak fejet. A 
résztvevők köveket 
helyeztek el az 
emlékműnél az 
elhunytak tiszte-
letére.      
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„Családszeretet, összetartás,  
szakmai elhivatottság”

Az Ünnepi Könyvhéttel összekapcsolva 
került megrendezésre az idei író-olvasó 
találkozó a Fejér György Városi Könyv-
tár nagytermében. Az esemény vendége 
Grecsó Krisztián, a kortárs irodalom 
legkiemelkedőbb alakja volt. A ren-
dezvény elején Kurusta Sára – az idei 
Helikoni Ünnepségek vers- és prózamon-
dás kategóriájának fődíjasa – egy Grecsó 
Krisztián-novellarészlettel köszöntötte az 
írót. A beszélgetés során Grecsó Krisz-
tián részletesen mesélt gyermekkoráról, 
családjáról, egyetemi éveiről és természe-
tesen a költészetről, irodalmi műveiről is.

A 2020-ban elindított Legendás Kon-
certek koncertfilmvetítő sorozat keretén 
belül június 22-én a „Cseh Tamás: Portré 
– Ének szemtől szemben” című filmet lát-
hatták az érdeklődők. Az est sztárvendége 
Cseh Tamás egykori szerzőtársa, Beremé-
nyi Géza volt, aki a vetítés előtt röviden 
bemutatta a két évvel ezelőtt megjelent 
Magyar Copperfield című önéletrajzi 
regényét, valamint elárult pár részletet 
annak folytatásáról is, melyen jelenleg is 
dolgozik.
Az eseményeken a beszélgetőtárs és a 
moderátor Sáringer Marcell volt.

Harmincöt éves 
a Helikon Kórus

Június 8-án Grecsó Krisztián a Fejér György Városi Könyvtár, június 22-én a Legendás Koncertek című 
koncertfilmvetítő sorozat vetítésén Bereményi Géza a Balaton Színház vendége volt.

Dr. Bakonyi Károly e mondatát a híres szőlőnemesítő 
emlékszobájának avatásán idézték, mondván: ez egy na-
gyon mély, tömör mondat. Benne van a családszeretet, az 
összetartás és a szakma iránti elhivatottság. A Georgikon 
Majortörténeti Kiállítóhelyen emlékszoba nyílt dr. Bakonyi 
Károly szőlőnemesítő tiszteletére.
Horváth Zoltán igazgató köszöntőjében hangsúlyozta: a 
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyet a Georgikon ala-
pításának 175. évfordulójára építtették. Az elmúlt évtize-
dek alatt folyamatosan fejlesztették, hogy minél szélesebb 
körben mutathassa be az érdeklődőknek a mezőgazdasági 
életet.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum büszke filiájára – fo-
galmazott köszöntőjében dr. Estók János. A főigazgató 
elmondta, a jövőben is lesznek fejlesztések Keszthelyen. 
Olyan látványtárakat nyitnak meg, amelyek a látogatók elől 
eddig el voltak zárva. Nagyon szeretnék, hogy az élmény-
gazdaságban a hagyományos technikákat is bemutassák a 
paraszti gazdálkodás különböző vonatkozásai mentén. Dr. 
Bakonyi Károly munkásságát idézték a jubileumi ünnep-

ségen. Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a MATE Budai Cam-
pusának főigazgatója kiemelte: a szőlőnemesítő nemcsak 
Magyarországon, de nemzetközi körökben is ismert és 
elismert szakember. Egész életét meghatározta a szőlő iránti 
szeretet. A több mint öt évtizedes szőlőnemesítő és -szapo-
rító munkája mellett oktatott is a keszthelyi egyetemen. V. 
Németh Zsolt magyar életmódot védő miniszterelnöki biz-
tos hangsúlyozta: a Cserszegi fűszeres atyjának nemcsak a 
helyiek köszönhetnek nagyon sokat, hanem az egész világ. 
Példamutatásának, jókedvének és a szakma iránti alázatá-
nak is köszönhető, hogy munkássága bekerült a kiemelke-
dő nemzeti értékek közé. Az ő életműve kétségtelenül ilyen.
Az ünnepségen adták át a Bakonyi családnak azt a doku-
mentumot, mely bizonyítja, hogy dr. Bakonyi Károly mun-
kássága a kiemelkedő nemzeti értékek közé tartozik.
Az emlékszobában a szőlőnemesítő családi emlékeit, elis-
meréseit és kedvenc tárgyait is megtekinthetik a látogatók. 
A jubileum kapcsán nyílt meg a „Vagyon szép szőlőhe-
gyünk… Szőlőtermesztés és borászat a Balaton környékén 
1797-től 1945-ig” című kiállítás is.

„Büszke vagyok szüleimre, de még inkább büszke vagyok unokáimra.  
Nem cserélném még a Cserszegi fűszeresre sem.” 

Hetedszerre is Dalünnep

Két év kényszerszünet után rendezhet-
ték meg ismét a Keszthelyi Dalünnepet. 

A magas művészi színvonalat képviselő keszthelyi 
vegyeskar, a Helikon Kórus fellépéseivel és széles 
zenetárával immár három és fél évtizede gazdagítja 
a helyi zenekultúrát, de nemzetközi kapcsolataival 
külföldön is öregbíti a város hírnevét.
A Keszthelyi Értéktárban szereplő, Pro Cultura Keszt-
hely és KÓTA-díjas Helikon Kórus tagjai elmondták: 
a szakmai elismerések mellett a neves muzsikusokkal 
folytatott közös munkára is büszkék. Ránki György és 
Karai József is írt művet a karnak, de Tillay Auréllal 
is megismerkedhettek, a kórusban pedig ma is tíz 
alapító tag énekel. A közelmúltban a Festetics-kas-
télyban tartott csodálatos jubileumi hangverseny 
egyúttal méltó búcsúztatása volt a leköszönő alapító 
karnagynak is. Kendeh Gusztávné tájékoztatott, a 
vezetői tisztséget az együttesben éneklő Haga Kálmán 
veszi át tőle.   

Az idei találkozóra mintegy negyven kórus érkezett 
az ország minden területéről. Ebben az esztendő-
ben három kategóriában, egyházi, világi és népzenei 
számban is énekeltek az amatőr együttesek az ország 
egyik legnagyobb kórustalálkozóján. Két helyszínen, 
a Balatoni Múzeumban és a Magyarok Nagyasszonya 
plébániatemplomban léptek fel az énekesek. Ebben 
az évben is rangos zsűri hallgatta meg és értékelte a 
produkciókat. Sokan azért is szeretik ezt az eseményt, 
mert lehetőség nyílik minősítés megszerzésére. Az 
alaprendszerben bronz, ezüst és arany minősítést 
lehetett kapni. A Keszthelyi Dalünnep idén fáklyás fel-
vonulással csatlakozott a Georgikon 225 jubileumhoz 
is. A szervező Salve Regina kórus arany-dicsérettel 
szerzett minősítést.

Kortárs magyar irodalom Keszthelyen
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Mesék ihlette kiállítás nyílt a Balatoni Múzeumban „Igaz vót ám… egy vállusi summás-
asszony mesevilága” címmel. 

„Igaz vót ám...”

A tárlat dr. Petánovics Katalin 
1970-es években gyűjtött népme-
secsokrán alapul. Az összeállítás a 
Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával a Magyar Géniusz Pá-
lyázaton belül jött létre. A tárlat 
megnyitóján köszönetet mondtak 
az NKA-nak, hogy támogatta a 
kiállítást. A keszthelyi az első ösz-
szeállítás, ami a Magyar Géniusz 
Programon belül valósult meg a 
Kárpát-medencében. A Balatoni 

Múzeum helyi és környékbeli alkotókat kért fel, hogy 
a folklóremlékeket készítsék el. A pályázaton 25 millió 
forintot nyert a múzeum a megvalósításra. Az időszaki 
kiállítást 2024 januárjáig van lehetőség megnézni.

10

Az érdekképviseletet is ellátó civil szervezet tagsá-
gának célja, hogy pozitív irányba terelje a vendég-
látós szakképzést. A szakoktatók a jelen struktúra 
javításáról fogalmaztak meg javaslatokat, például az 
élelmiszerismeret és az iskolai tematikus gyakor-
lati foglalkozások terén. A 2014-es alapítás óta az 
egyesület tagsága 60 és 100 fő között mozog. Minden 
évben díjakkal ismerik el a legjobb kollégákat. Stroh 
Péter életműdíjat vehetett át, Kiss Györgyöt, a VSZK 
munkatársát pedig Kiváló Vendéglátó Szakoktató 
díjjal ismerték el. Fisli István iskolaigazgató szerint 
a VSZK kiváló szakoktatói gárdával rendelkezik, akik 
minden évben megfelelően fel tudják készíteni a 
tanulókat a szakmai megmérettetésekre, és ez az 
eredményekben is megmutatkozik. 

Minőségi szakképzés, 
jól képzett szakoktató
A Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesülete  
a keszthelyi VSZK-ban tartotta szakmai napját. 
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A Kultúrbarangolás Héví-
zen című pályázat részeként 
készült el a kálvária. Az 
Árpád-kori templomig vezető 
tizennégy stáció Turi Török 
Tibor Podmaniczky-díjas 
keszthelyi szobrászművész 
alkotása, aki örömmel vállalta 
és végezte a nemes feladatot. 
Tizennégy stációt ölel fel, 
mintegy 300 méter hosszan, 
a szintkülönbség 23,5 méter. 
Kepli József János, Hévíz 
alpolgármestere elmondta: a 
fejlesztéseknek köszönhetően 
Egregy bekapcsolódott a vá-
ros turisztikai vérkeringésébe, 
de a 2017-ben megálmodott 
keresztút még hiányzott.
Az avatáson Nagy Bálint ál-
lamtitkár, országgyűlési kép-
viselő úgy fogalmazott: Hévíz 
az ország egyik legfontosabb 
idegenforgalmi desztinációja, 
amely mostantól nemcsak 
a gyógyulást szolgálja, s a 
gasztronómia iránt érdek-
lődőket csábítja, hanem a 
vallási turizmusban is jelen-
tős lépést tett. A vendégsze-
rető város mindig tisztelettel 
fogadta a különböző vallású 
embereket, a kálvária átadása 
pedig mérföldkő Hévíz és a 
térség életében egyaránt. 
Dr. Udvardy György veszp-
rémi érsek így fogalmazott: 
„Megköszönjük mindazt a 
szellemet, ami az alkotást 
vezérli, megköszönjük az 
alkotók tudását, fáradságát, 
személyi elköteleződését, 
a megszületett látványt, de 
valójában tekintetünk és az 
áldásunk a jövőre irányul. 
Mert abban hiszünk, azt 
reméljük, hogy az Úr áldása, 
ami összekapcsol múltat és 
jövőt, az valójában az Istentől 
embernek kívánt jövőt építi.”

A vallási turizmust is szolgálva
Ünnepélyesen felszentelték az 
egregyi hegyen kialakított kálvá-
riát, s ezzel Hévíz a jelentős törté-
nelmi múltja és minden más értéke 
mellett most a vallási turizmus felé 
is fontos lépést tett. 
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Alapításának 225. évét ünnepli a Georgikon. A jubileum alkalmából gazdásztalálkozóra várták 
mindazokat, akik a felsőoktatási intézményben szereztek diplomát. 

A Georgikon az évszázadok során számos felsőoktatási 
reformot ért meg, de ma is az egyik legnépszerűbb képzési 
helye az agrárszakembereknek. A statisztikák azt mutatják, 
hogy az ország különböző gazdászképzéseire jelentkezők 
mintegy tíz százalékát tudják minden tanévben beiskoláz-
ni, ezért is fontos szerepet tölt be a keszthelyi intézmény. 
A Georgikonon azonban nemcsak az oktatásnak, hanem 

a kutatásnak is kiemelt szerepe van. Hazai és nemzetközi 
projektekben vesznek részt. 
A gazdásznapon részt vevők és az egyetem dolgozói a 
Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom kriptájában 
tisztelegtek gróf Festetics György előtt. A campus vezeté-
se koszorút és virágokat helyezett el az alapító sírjánál. A 
templomban hálaadó szentmisét is bemutattak.

Jubilál a Georgikon

 

A Fő téren Tál Zoltán, a Magyarok 
Nagyasszonya plébánia plébánosa 
áldotta meg a motorosokat. A trike-
osok útja a Fő térről a Festetics-kas-
télyba vezetett. A múzeum látogatói 
nagy érdeklődéssel fogadták a moto-
rosokat, különösen nagy népszerű-

ségnek örvendtek a gyerekek köré-
ben. A találkozó alkalmat teremtett 
arra, hogy új barátságok köttessenek, 
vagy a régi barátok találkozhassanak 
egymással. Ugyanakkor a résztvevők 
megmutathatták, hogy mi is az a 
trike életérzés. A program szervezője, 

Szabó Gábor elmondta, egy nyaralás 
során vetődött fel az ötlet, hogy éven-
te egyszer összehívják a háromkerekű 
motoros közösséget Keszthelyre.
A programnak része volt egy látvá-
nyos kaszkadőr show is a Lovassy 
utca alsó szakaszán. 

 

Rekordot döntött idén 
a minősítésre jelentke-
zők száma: negyvenöt 
balatoni strand vállalta 
a megmérettetést. 
A szervező Balatoni 
Szövetség mellett a Nők a Balato-
nért Egyesület, a Balatoni Turizmus 
Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség munkatársai 
járták be a strandokat. A díjakat 
Révfülöpön adták át.
Több díjat is elnyertek a keszthelyi 
strandok. A Városi strand ötcsillagos 
minősítést szerzett, illetve megkapta 

a Zala Megyei Közgyűlés és a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság különdíját a zöld szemlélete 
miatt. Ötcsillagos zászlóval lett gaz-
dagabb a Libás strand, négy csillagot 
adtak a Helikon Strandnak.
A Magyar Turisztikai Szövetség 
célja, hogy 2030-ig megújuljanak a 
strandok. Eddig négy ütemben 8,8 
milliárd forintot költöttek erre. A 

strandfejlesztéseknél az ötödik etapra 
még 1,6 milliárd forintot szánnak.
– Öt éve, 2017-ben találtuk ki, hogy 
a hazai strandokat, a természetes vi-
zeink mellett lévő fürdőhelyeket meg 
kell újítani, hiszen nagyon sokan 
igénybe veszik ezeket, szükség van a 
fejlesztésekre – mondta Juhász Sza-
bolcs, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség turizmusszakmai igazgatója.

Sok-sok csillag a strandoknak

Hatvanhat trike-os vett részt a 
II. Nemzetközi Trike Találkozón 
Keszthelyen. A programra az 
ország minden pontjáról és kül-
földről is érkeztek résztvevők. 

Trike-osok Keszthelyen

 

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

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

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 

 

 

Ismét jól sze-
repeltek a Kék 
Hullám Zászló 

strandminősíté-
sen a keszthelyi 

fürdőhelyek.
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HINTŐPOR
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A
GONDOLAT

FOLYTATÁSA

A TÁVOLIAK
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BŐSZÜLT
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SZÜLŐJE
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SZÍNÉSZ
(ERIK)

ESEDÉKES

EZER
KÖBGYÖKE
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ÍTÉL!

PAPÍRRA
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ÉSZAK

JEGYEZTET

KÉN
VEGYJELE

TESTRÉSZ É

A tolvajok kedvenc nyá-
ri vadászterülete a strandok, 
uszodák környéke. A hatalmas 
tömegben senkinek sem tűnik 
fel, ha valaki felemel egy táskát 
a földről és a kijárat felé indul 
vele. A strandok szarkái nem 
nézik, hogy mit visznek, lehet 
az strandpapucs, úszószem-
üveg vagy napolaj, de ese-
tenként komolyabb dolgok is, 
mint például mobiltelefon, iPod, 
AirPods, autó- és lakáskulcs, 
vagy éppen pénztárca.   

A strandi lopások a tényleges 
kár mellett nem kis bosszúságot 
is okoznak a meglopottaknak. 
Ezek a bosszantó esetek köny-
nyedén elkerülhetők lennének 
egy kis odafigyeléssel. 

•  Ha strandra megyünk, hasz-
náljuk az értékmegőrzőt!

•  A csomagokra, táskákra fel-
váltva vigyázzunk!

•  A parkoló autókban ne hagy-
junk látható helyen táskát, 
értéket! 

•  Az autóban hagyott pogy-
gyászt inkább a csomagtartó-
ban helyezzük el!

•  A strandoláshoz nem feltétle-
nül szükséges, feltűnő és érté-
kes használati tárgyakat pedig 
egyszerűen hagyjuk otthon!

A legjobb védekezés a megelő-
zés!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– „A törölköző nem értékmegőrző!”

Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

aljegyzői 
munkakörének betöltésére

A pályázati kiírás teljes terjedelemben  
megtalálható Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. július 31.

Vozár Péterné alpolgármester

A legújabb eszközökkel és kutatási technológiákkal ismerkedhettek 
a burgonya-fajtabemutató résztvevői. A tanácskozást 20. alkalommal 
szervezte meg a keszthelyi Burgonyakutató Állomás. 
A konferencián elhangzott: az agráriumban folyamatos a fejlődés, újabb 
technológiák és fajták kerülnek piacra. Ez utóbbiakra a megváltozott 
időjárási körülmények miatt kiemelten szükség van. A keszthelyi intézet 
részt vesz egy nemzetközi kutatásban, ahol biogazdálkodásra alkalmas, 
rezisztens burgonyákat fejlesztenek. Polgár Zsolt igazgató elmondta: a 
burgonyatermesztésben kimondottan rezisztens fajtákra van szükség 
ahhoz, hogy bio termesztési körülmények között ne kelljen olyan vegy-
szereket használni, amiket egyébként a hagyományos termesztésben 
igenis kell. Ehhez rezisztens fajták kellenek, s náluk vannak is ilyenek. 
A pályázaton 64 fajtát hasonlítanak össze, jelenleg a szlovén és a lengyel 
mellett a hazai vetőburgonya bizonyul a legjobbnak. Örülhetnek a hazai 
gazdák is, hiszen a Georgikonon idén erős, jó termést várnak. Ugyan 
az elmúlt hetekben tapasztalt szárazság nem tesz jót a növénynek, de 
tavasszal elegendő csapadékot kaptak ahhoz, hogy fejlődjenek. 

Rezisztens fajták kellenek

A legjobbak közé került a Helikon Kastélymúzeum 
kétszáz éves páfrányfenyője. Az Év fája megméret-
tetés döntőjébe idén tizenkét növény jutott be. A 
voksokat októberig lehet leadni. 
A Helikon Kastélymúzeum déli szárnyánál található a 
döntős páfrányfenyő, más néven Ginkgo biloba, me-
lyet évszázadok óta csodálhatnak meg a vendégek. 
Bár nagyjából kétszáz éves a növény, fajtáját tekintve 
mégis fiatalnak számít, ez az egyed ugyanis képes 
akár ezer évig is fennmaradni. A gyógyászatban is 
előszeretettel használják a növényt. Levelei többek 
között flavonoidokat és terpenoidokat tartalmaznak. 
Agyi vérellátás serkentésére, gyulladáscsökkentésre 
és migrén ellen is használják. Európába 1758-ban 
került ez a faj, a Festeticsekhez Kitaibel Pál bota-
nikus hozta el a növényt. Festetics György annyira 
fontosnak tartotta a páfrányfenyőt, hogy még a név-
jegykártyáján is látható a Phoenix gálya és a kastély 
könyvtárszárnya mellett. Maga a fa több érdekes 
eseménynek lehetett tanúja azt elmúlt évszázadok-
ban, ezért is kapta a „nagy idők tanúja” jelzőt.

Páfrányfenyő  
az Év fája díjért

Felhívás
a 2022. évi népszámlálásban közreműködő  
számlálóbiztosok jelentkezésére

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok  
jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.
A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem  
zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele.  
A számlálóbiztosok munkájukért megbízási díjban részesülnek. 
További információ: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas, www.keszthely.hu/nepszamlalas2022
A jelentkezéseket telefonon a 83/505-538-as telefonszámon vagy a jegyzo@keszthely.hu e-mail-címen várjuk. 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző helyi népszámlálási felelős

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR  
BŐVÍTÉSÉRE 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 
felhívást tesz közzé városunk rejtett érté-
keinek felkutatására, a keszthelyi értékeket 
tartalmazó „kincseskamra” bővítésére, 
melyre a közvélemény bevonásával a leg-
szélesebb körből várja a javaslatokat egy 
különleges, valóban városunkra jellemző, 
színes értéktár kialakításában.
A magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok értéktárba való felvételéről 
és az értéktár bizottságok munkájának sza-
bályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a 
felvételre javasolt érték települési értéktár-
ba történő felvételét a Hungarikum Bizott-
ság hivatalos honlapján közzétett nyomtat-
vány elektronikus vagy postai úton történő 
benyújtásával kezdeményezheti, amely a 
felvett keszthelyi értékeket is tartalmazó 
Keszthely város honlapjáról letölthető:
https://www.keszthely.hu/kozelet/
keszthelyi-ertekek/telepulesi-ertektar
A kezdeményezéseket a szükséges nyom-
tatványon a mellékletekkel együtt elekt-
ronikusan vagy postai úton lehet eljuttatni 
a Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 
címére (polgarmester@keszthely.hu, 8360 
Keszthely, Fő tér 1.).
A javaslattételi felhívás teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

Csótár András bizottsági elnök
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SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett 
Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

Ibiza műfű   
konfekcionált  
100x200 cm: 19 499 Ft/darab, 
133x400 cm: 48 999 Ft/darab 
Tekercsben is kapható,  
2 – 4 m szélességben   
8 399 Ft/m2
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Loft 8mm Savoy laminált padló   
(kopásállóság:32-lakossági/közületi)  
6 499 Ft / m2

Mirage blue szőnyeg  
kül-és beltéri használatra is!  
10 990 Ft-tól/darab 

Africa fehér fényáteresztő 
készfüggöny  
140x250 cm-es méretben:  
7 990 Ft / darab, 300x270 cm-es 
méretben: 14 990 Ft/darab 

Camelia padlizsán  
sötétítő készfüggöny,   
140x270 cm-es méretben 
kapható 13 990 Ft/darab 
Folyóméterben is kapható! 
300 cm magas tekercsben 
13.497 Ft/fm

Exclusive  Exclusive  
függönyök ingyenes  függönyök ingyenes  

varrása!varrása!


