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Az Új keszthelyi kerékpáros útvonal bebiciklizése.
Indulás: 15.00 órakor az Elefa Iskola elől. Utvonal; Eletfa iskola —

Vaszary K. utca — Stromfeld A. utca — Georgikon utca — B+R parkoló.
5.30 óra; Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere köszöntője

I 6.00 ora: Keszthelyi Rendőrkapitányság tájékoztató előadása

I 7.00 ora: fixiverseny biciklis ajándékokért

18.00 óra: BringaAkadémia Roadshow
látványos kerékpároibemutató, lélegzetelállító trükkök

Ingyenes légvarak, biciklis ügyessegi akadályp ya,
kerekparos tartozékok vására, szervizpont, KRESZ-toto,

BikeSafe rendőrségi kerekpárregisztraciós program.

Ingyenes 6-FR parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont
forgalomcsillapítása érdekében (TOP-3. I. I - I S-ZA 1-2016-00006)
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Esküvó” nyílt nap
h’esrthelven a Ilelikon Kas(élvba,z

2020. oktÓher ~;. vasánrnp 10.00 — 17.00
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A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2 KÉRDÉSE

~ Az Európai Bíróság határozata szerint jog-

ellenes a bevándorlókat a magyar határon fel

állított tranzitzónában várakoztatni. A dön

tés értelmében járványveszély idején is be kell
engedni a migránsokat az ország területére. Ez

az ítélet egybevág Soros György migrációra vonat

kozó régi tervével, amely szerint Európába minden

áron évi egymillió bevándorlót kell beengedni.
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On egyetert azzal, hogy a kormany tovabb
ra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn
a magyar határ szigorú védelmét?
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Mondja el On is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!

Keszült Magyarország Kormánya megbízásából.

KASILLY!”UZEU!”
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HERÉRPAROS NAP
2020. szeptember 6. (vasarnap)
B-FR parkoló (Georgikon és Pál utca sarka)

III] BALATONI KRÓNIKA 2020. AUGUSZTUS 26. 2020. AUGUSZTUS 26. BALATONI KRONIKA El


