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Tartsanak velünk minden 

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

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

Azaz MIre Vágyik A No?

Egy örök kérdés.

MI VAN?

Műsorunk  
főszereplője  
a női élet és 

minden ehhez 
kapcsolódó 

témakör.

Szent István örökségéről 
és Keszthely jövőjéről is 
beszéltek a szónokok 
a városi ünnepségen, melyet 
a Karmelita bazilikában tartottak.

A szentmisét Mezei András plébános 
celebrálta, majd Nagy Bálint államtit-
kár, országgyűlési képviselő kiemelte: 
Szent István király felismerte, hogy 
Magyarországnak Európához csatla-
kozva van jövője, de 
arra is gondot fordí-
tott, hogy országa ne 
függjön idegen hata-
lomtól. Négy vármegyét 
alapított első közigazga-
tási egységként, köztük 
Zalát (akkori nevén 
Kolon). Hozzáfűzte: 
Keszthely idén 775 
éves. Ez a jubileumi év 
alkalom arra, hogy át-
gondoljuk és értelmez-
zük helyünket az István 
alkotta Magyarország 
több mint 1000 éves múltjában.
Manninger Jenő, Keszthely polgármes-
tere ünnepi beszédében úgy fogalma-
zott: „Ünnepi alkalmakkor szólni kell a 
jövőről is. Határozott jövőképünk van, 
Keszthely város adottságaiból, történel-
méből adódóan, az itt élő emberekkel 

való párbeszéd alapján is alakítjuk ki.”
– Készülünk a területi uniós program-
ra, ennek keretében lehetőség nyílhat 
nagyobb városfejlesztésekre, felújítá-
sokra. A készülő stratégia is jövőké-

pünkön alapszik – mondta. – Keszthely 
balatoni város, kulturális és zöld város 
karaktere kell hogy tovább erősödjön, 
ahogy ezt eddig is elismerték, s beke-
rült egy rangos listán Európa első tíz 
tóparti települése közé. Ennek megfe-
lelően lesz kiépítve a Balaton-part több 

sétánnyal, felújítva a Helikon park.  
A séta, a gyaloglás része a város éle-
tének és a turisztikai vonzerejének is, 
tehát a város identitását ezt megőrizve, 
csakis erre építhetjük. A patinás móló 

környéki összkép nem 
fog változni, mérték-
tartó, háromemeletnyi 
beépítést csak távolabb, 
a sportpálya egy részén 
tervezünk. Keszthely 
karakteréhez, jövőké-
péhez hozzátartozik a 
Festetics-örökség jegyé-
ben a kultúra mellett 
az oktatás, az iskolák is, 
ami most nem az önkor-
mányzat kezében van, 
de mindent megteszünk 
ennek erősítéséért.

 Beszédet mondott Süle 
Katalin, a Zala Megyei Gazdakörök 
Szövetségének elnöke, a Magyarok 
kenyere – 15 millió búzaszem program 
képviselője, majd megáldották és kínál-
ták az új kenyeret. Az ünnepnapot este 
tűzijáték zárta.

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

Múltról és jövőről

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

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!

 

     Két választott   

  felülethez 
      egyet mi 
  adunk ajándékba!

Szent István napján
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Sokak örömére ismét beindították a 
Fowler-féle gőzgépeket és a Hofherr 
traktort a Majorbéli Géptalálkozón.  
Az érdeklődők mindemellett különböző 
mezőgazdasági eszközöket is kipró-
bálhattak a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Georgikon Majortörténeti 
Kiállítóhelyén.
Immáron 16. alkalommal tartották 
meg a géptalálkozót. A Majormúzeum 
minden évben igyekszik újdonságokkal 
is szolgálni az 
érdeklődők-
nek. Horváth 
Zoltán intéz-
ményvezető 
elmondta: a 
hagyományos 
programot el-
kezdték kibő-
víteni, ahogy 
a múzeum 
profilja is a családok irányába nyitott az 
elmúlt időszakban. Több, kisgyermekek 
számára is élményteli programmal ké-
szültek. A Zala Múltja Hagyományőrző 
Egyesület növelte az élményt, a szervezet 

számos darálót, kuko-
ricamorzsolót és olyan 
malmot, régi eszközt vitt 
a Majormúzeumba, amit 
egyszerűen imádtak  
a gyerekek.
– Az elmúlt két év 
rendezvényeit, így a 
géptalálkozót is erősen 

determinálta a Covid-járvány. Idén sze-
rettük volna, hogy ismét egy nagy ívű, 
gazdag programkínálatú géptalálkozót 
szervezzünk, olyan hangulatút, amilyen 
a régmúlt időkben is volt – mondta.  

– Mindezt úgy, hogy ne csak a veterán 
gépszeretőknek, a gépészeknek, hanem a 
családoknak, gyermekeknek is tudjunk 
maradandó élményt szerezni. Hiszen 
nem szabad elfelejtenünk, hogy két éve 
elnyertük a Családbarát Múzeum kitün-
tető címet, így minden rendezvényünk, 
programunk fókuszában a kisgyermekes 
családok kell hogy álljanak. A rendez-
vény minden várakozásunkat felülmúlta. 
Nemcsak arra a közel ezer látogatóra 
gondolok, akik eljöttek hozzánk, hanem 
a célok között megfogalmazott, régmúlt 
időket idéző hangulatra is. 

Fowler gőzgéptől a Hofherr traktorig

Összesen hetven 
résztvevő érkezett 
Keszthelyre a Mozdulj! 
Közhasznú Egyesület 
tandemkerékpáros 
túráján. Látássérültek 
és segítőik alkottak 
párokat a bicikliken. 
Az esélyegyenlőségre 
hívták fel a figyelmet a 
Balaton-kerülő túrával.
– Tizenegyedik al-
kalommal kerüljük 
meg most a Balatont 
látássérült barátaink-
kal. Ki nem hagynánk, 
hogy Keszthely főterén egy kis flashmobbal kedveskedjünk a 
lakosságnak, illetve azoknak az embereknek, akik éppen erre 
járnak – nyilatkozta dr. Tálos Marianna, a Mozdulj! Közhasz-
nú Egyesület elnöke. 
Huszonöt segítő vezette a bicikliket, mögöttük egy-egy látás-
sérült tekert. Az összhang, a közös sportélmény felemelő érzés 
volt minden résztvevőnek. 

– Nem annyira könnyű 
olyan vállalkozó szellemű 
bringásokat találni, akik 
hajlandóak tandemet 
vezetni. Ez nyilván egy 
nagyon fontos indok, a 
másik pedig az, hogy na-
gyon jó társaság gyűlik itt 
össze. Lehet új barátokat 
találni, és nagyon klassz a 
Balaton környékén lenni 
– mondta dr. Gombás 
Judit látássérült sportoló.
Manninger Jenő, Keszt-
hely polgármestere a főté-
ri köszöntésre biciklivel 

érkezett. A helyszínen kipróbálta a tandemkerékpárt. Fontos-
nak tartja a kezdeményezést, és örömmel fogadta a városba 
érkező túrázókat.
– Nagyon szépen szimbolizálja, hogy miként lehet segíteni 
egymáson, hiszen hátul ül az, aki nem, vagy nem rendesen 
lát, és azok segítenek rajta, akik elöl mennek. Tulajdonképpen 
mindenkinek jut élmény – nyilatkozta a polgármester.

– Országgyűlési képviselő-
ként is szoros kapcsolatban 
álltam az önkormányzat-
tal, ismertem a várossal 
kapcsolatos fejlesztéseket, 
terveket. S már a hivatalba 
lépésem előtt készültem, 
áttekintettem az előttem, 
előttünk álló feladatokat – 
fogalmazott, hozzáfűzve: a 
munka folyamatos volt, a 
soros és rendkívüli képvi-
selő-testületi üléseken több 
rendeletet is módosítot-
tak. – Napirendre került a 
parkolás, melynek változta-
tásai között fontos szem-
pont volt, hogy a lakosok 
számára megmaradjanak 
a jelentős kedvezmények. 
A költségvetéssel kapcso-
latosan is születtek módo-
sítások. Létrehoztunk egy 
húszmillió forintos keretet, 
úgynevezett megóvási ala-
pot, mely az odafigyelést, adott esetben 
az intézmények, létesítmények állagának 
gyors javítását szolgálja. Rendkívüli 
esetek adódhatnak, említhetem a Libás 
strandon kidőlt fa esetét. Az ország 
egyik legjobb szakértője megállapította, 
hogy erre nem lehetett számítani. A 
VÜZ Kft. megvizsgáltatta a többi fát, 

s kiderült, hogy néhányat még ki kell 
majd vágni. A költségvetésbe bekerült 
egy járdatisztító gép vásárlása is, mivel 
úgy látom, hogy az egyik legfontosabb 
kérdés a köztisztaság.

– Elkészült a Sörház utca...

– Kormányzati támogatást kapott a 
város tavaly a felújításra, abból valósult 
meg a beruházás. A munka közben 
derültek ki a vízelvezető aknákkal 
kapcsolatos problémák, ezért tartott 
kicsit tovább a felújítás, s szükség volt 

a lezárásra. Ezzel kapcsolatosan el kell 
mondanom, hogy javasolni fogom, hogy 
nevezzék újra az utcát Reischl Imre utcá-
nak. Többen felvetették, hogy a Reischl 
család emlékét nem méltóan őrzi a 

város, ezzel egyetértek, így kívánom ezt 
a gondolatot szolgálni.

– Hamarosan a zeneiskolában is befeje-
ződik a munka.

– Szemlét tartottunk az intézményben, s 
jól állnak a kivitelezők, ősszel elindulhat 

az oktatás az iskolában. A pályázati 
pénzből megvalósuló, energiahaté-
konyságot növelő beruházás után 
szeretnénk majd később belső felújí-
tásokkal folytatni az épület szépítését.

– Finisben van a Helikon Szálló fel-
újítása. S bár ez nem városi beruhá-
zás, Keszthely szempontjából nagyon 
sokat jelent a hotel megnyitása.

– Teljes felújítást követően nyitja meg 
kapuit Keszthely ikonikus szállodája, 
mely nemcsak külsőleg lesz a város 
egyik szép épülete, hanem a funkci-
óját tekintve is, jelentős mértékben 
növeli ugyanis a város vonzerejét. 

A turizmus szolgálata mellett rendez-
vényeket, konferenciákat lehet majd 
tartani a hotelben. Ez nagy előrelépés. 
Mindeközben épül az új szálloda a Via 
Hotel helyén.

Tandemen, egymást segítve Takarékosan, fejlesztésekre koncentrálva
A Keszthellyel kapcsolatos fejlesztéseket, ezek között is elsősorban a Balaton-parti beruházást, 
a városüzemeltetést, valamint a válságmenedzselést hirdette meg fő feladatként polgármesteri 
programjában Manninger Jenő, akit az elmúlt közel két hónap aktualitásairól kérdeztünk.

–  A Balaton-parti beruházás évtizedekre meghatározza  
Keszthely arculatát...

– A tóparthoz hozzátartozik a sétány. A Balaton-part fejlesztésének ez az 
egyik kiemelt része. A pályázatok előkészítésének időszakában vagyunk. 
A Balaton-parti beruházást uniós forrásokból szeretnénk megvalósítani. 
Városfejlesztési célokra 7,7 milliárd forint ráfordításával számos fejlesz-
tést kívánunk indítani, a városszépítéstől kezdve a parkolással kapcsolatos 
beruházásokon át a forgalombiztonsági fejlesztésekig. Ezek részleteit most 
rakjuk össze, dolgozzuk ki, hogy jövőre indíthatók legyenek. A fejlesztések-
kel kapcsolatos munka mellett mindeközben – a rezsiárakat, díjakat figyelve, 
felkészülve az esetleges intézkedésekre – odafigyelünk arra, hogy az önkor-
mányzat takarékosan gazdálkodjon, s rendben, stabilan biztosítani tudja a 
feladatainak ellátását.
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Zalaszántón folyamatosan pályáznak, 
ennek köszönhetően újulhatott meg a 

Szabadság utca, és tudtak vásárolni egy 
elektromos seprőgépet, amivel az utcák és 

terek tisztaságát biztosíthatják.

Nagy Bálint, az Építési és 
Beruházási Minisztéri-
um államtitkára, a térség 
országgyűlési képviselője az 
átadási ünnepségen hang-
súlyozta: egy település fejlő-
dése a lakosság, a közösség 
erejét is mutatja. 
– Zalaszántó jól mintázza, 
hogy miként kell fejleszteni. 
Tudják, hogy nemcsak meg-
építeni kell valamit, hanem 
fenntartani is – fogalmazott, 
hozzátéve: az útátadás mel-
lett úttisztító, karbantartó és 
takarítógépet is beszereztek. 
– Az önkormányzat elköte-

lezett a klímaváltozás 
megfékezésében, 
ezért választotta ezt a 
gépet, hisz napelemes 
rendszerükkel tudják 
biztosítani a feltölté-
sét. A gépet a járdák, 
utak és a vásártéri 
terület karbantartá-
sára fogják használni, ezzel 
is megkímélve az emberi 
erőforrást. Ez nagyon 
előrelátó és környezettuda-
tos beruházás Zalaszántó 
részéről, amely példát is tud 
mutatni a környező telepü-
lések számára. 

Dézsi Attila 
polgármester 
elmondta: a 
Szabadság utca 
a csatornaépí-
tés óta nem 

volt felújítva, így igencsak 
időszerű volt a sok kátyú 
okozta balesetveszélyek 
elhárítása, valamint hogy 
alkalmas legyen a faluban 
átmenő nagyobb forgalom 
biztonságos kiszolgálásához. 
A beruházás teljes költsége 
18,790 millió forint volt, 
ebből a Belügyminisztérium 
15,972 millió, az önkor-
mányzat pedig 2,818 millió 
forintot biztosított. A haté-
kony tisztítási teljesítményű 

utcai elektromos szívó- és 
seprőgép 9,071 millió 
forintba került, az összegből 
a Balaton Fejlesztési Tanács 
pályázatán nyert el 7,018 
millió forintot a település, a 
maradékot önerőből bizto-
sította.
A szalagátvágást követő-
en a beruházásokat közös 
imádság után Tál Zoltán, 
a Magyarok Nagyasszonya 
plébániatemplom plébánosa 
áldotta meg.

Díjlovasok megmérettetése

Két zarándoklatot is tartottak az elmúlt hónapban Keszthelyen és környékén.

Idén tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Magyar Imre-emlékversenyt  
a MATE Georgikon lovardájában. A megmérettetéssel tisztelegnek a Spanyol 
Lovasiskola főidomárja, a hazai díjlovaglás örökös bajnoka előtt. 

Zarándoklatok – béke és emlékezés

A keszthelyi programra az ország több településéről is 
érkeztek lovasok, akik különböző osztályokban versengtek 
egymással. A MATE ezzel is igyekszik ápolni azokat a lovas 
hagyományokat, amelyeket még a Festetics család alapozott 
meg. Ugyanakkor cél a helyi lovassport élénkítése is. Az évek 
során fejlődött az infrastruktúra. 
Keszthely vezetésének is kiemelten fontos a város lovas élete.
– A lovas élet történelmileg mindig hozzátartozott Keszthely-
hez, alapvetően a Festeticsek miatt, és utána ezt a hagyományt 
az egyetem is továbbvitte – fogalmazott Manninger Jenő 
polgármester. 
A Georgikon lovardájában szeretnék revitalizálni a kisbéri 
fajtát, és balneoterápiás lovasközpontot hoznának létre. 

Vonzó program volt a FESTetics Parkfesztivál

Ahogy tavaly, úgy idén újra telt házas koncertet adott a Concerto Budapest Keszthe-
lyen.
A Mozart Planet sorozat keszthelyi koncertjén Keller András Kossuth-díjas karmes-
ter, hegedűművész vezetésével szimfóniát, klarinétversenyt is hallhatott a közönség. 
Ahogy elhangzott, Mozart zenéje mindenkinek boldogságot, örömet szerez, és a leg-
többeket megszólít. A páratlan zenei élmény köszönhető volt többek között Klenyán 
Csaba szólójának, valamint Környei Zsófia és Keller András hegedűművészeknek 
is. A Kis Szent Teréz karmelita bazilikában tartott hangverseny egyik állomása volt 
annak a nyolcnak, melyek balatoni helyszíneken szórakoztatták a nagyérdeműt.

Koncertezett a Concerto Budapest

A békéért ajánlották fel idén az 1Úton nem-
zetközi zarándoknapot, amelyhez a keszthelyi 

katolikus plébániák is csatlakoztak. A hívek 
imádkozva haladtak végig a Mária-út egy szaka-
szán. A Keszthelyről induló csapat a kereszt alatt 
sétált végig Gyenesdiáson át Vonyarcvashegyig. 

Ministránsok zarándokoltak kerékpárral 
Szigligetre. A program Bódi Mária Magdolna 

születésének 101. évfordulójához kapcsolódott. 
A mártírhalált halt szigligeti munkáslányért 

mondtak misét szülőfalujában.

A Helikon Kastélymúzeum az elmúlt évben indította el azt 
a koncepcióját, hogy kivitték a kastély parkjába a progra-
mokat. A kezdeményezés olyan jónak bizonyult, hogy 
az idén megrendezték a FESTetics Parkfesztivált.  Négy 
napon át színes programok, szakmai előadások, hangu-
latos koncertek várták a látogatókat. A fesztiválnapokon 
fellépett Szolnoki Péter & a Budapest Jazz Orchestra, 
valamint opera- és operettkoncert volt a MusicArt Clas-
sic Koncertiroda művészeinek előadásában. A Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes a történelmi falak között mutatta 
be Drakula történetét, amelyet az erdélyi népzene és tánc 
csodálatos világa tett feledhetetlen élménnyé. A több ezer 
látogatót vonzó fesztivál a Kvártélyház Szabadtéri Szín-
ház Padlás című musicalelőadásával zárult.

Útfelújítás és seprőgép
   Nagy Bálint: egy település fejlődése a közösség erejét is mutatja

A képviselő-testület döntött a Heli-
kon park Zöld város projekt kereté-
ben történő felújításának pályázata 
ügyében. A Közbeszerzési Döntő-
bizottság döntése és a közbeszerzési 
szakhatóság véleménye alapján 
érvényesnek tekinthető ajánlatte-
vővel kötnek szerződést, tekintettel 
arra, hogy a projekt megvalósítását, 
a Helikon park felújítását a jövő év 
június végéig kell elvégezni.
A képviselő-testület a szakértői véle-
mények alapján döntött arról, hogy 
a Kísérleti utcai óvoda fejlesztéséről 
és bővítéséről szóló pályázatát nem 
valósítja meg. A szakértői vélemény 
egyértelműen megállapította, hogy 
az eddigi építkezést szakszerűtlenül 
végezték, az önkormányzat jogi 
intézkedéseket tesz a felelősség 
megállapítására és az anyagi károk 
megtérítésére is.

Zöld városról,  
óvodáról
Rendkívüli ülésen több témát  
tárgyalt Keszthely önkormányzata.
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A Festetics-kastély tükörtermét eredetileg is 
díszebédlőnek építették és kétszáz éven át e 
célra használta a család. Berzsenyi Dánielt, 
a walesi herceget, Ferenc Ferdinándot és 
Horthy Miklóst is vendégül látták ebben a 
teremben. Korabeli leltárak és archív fotók 
segítségével rendezték be a helyiséget. A 
Magyar Állam vásárolta meg a műtárgy-
piacon felbukkant, Festetics I. Györgyhöz 
köthető aranyozott ezüsttányérokat és 
kupákat. A kastély eredeti berendezéséből 
származnak az asztalközepek és kínálók. 
Francia kristálypohárkészlet és ezüst evőesz-
közök láthatóak még az asztalon. Tizenkét 
darab 18. századi rokokó nádazott széket is 
vásároltak, melyek megegyeznek a korabeli 
fotókon látható darabokkal.  2020-ban és 
2021-ben restaurálták a termet. Minden 

felületet helyreállítottak: az intarziás parket-
tát, a stukkós mennyezetet és falakat, de az 
ablakok és ajtók is megújultak. Négy resta-
urált meisseni váza is itt kapott helyet. Újra 
korhű pompájában látható a kandallókészlet. 
A főúri enteriőrkiállítás keretében tekinthető 
meg a terem.
Az idei évben is megnyílt a ruhaszobor-kiál-
lítás a kastély előkertjében. A Magyar Képző-
művészek és Iparművészek Szövetsége jóvol-
tából 25 darab három méternél is magasabb 
alkotást sorakoztattak fel Keszthelyen. A 
tavalyi tárlatot csaknem százezer ember látta, 
így nem volt kérdés a folytatás. A művészeket 
arra kérték, hogy a magyar hagyományból 
merítve készítsék el alkotásaikat.
A szabadtéri kiállítás augusztus 28-ig látható.

Lezárult az Összefogás Keszthelyért Egyesület „Összefogás Keszthelyért – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés Keszthely városában a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” elnevezésű, 
TOP-7.1.1-16-2017-00122 azonosítószámú pályázata.

A projekt á�ogó célja volt a városi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a városi együműködések erősödésével 
a helyi civil szektor ak�vitásának és ismertségének növelése, valamint a város kulturális és közösségi életének megújítása. 
A megvalósításban az egyesüleel együműködö a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások 
és Keszthely Város Önkormányzata.

Ennek keretében elkészült egy integrált, közösségfejlesztést és helyi iden�tástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és 
közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégia, mellyel az Összefogás Keszthelyért Egyesület 
hozzájárult a közösségi szinten irányíto városi helyi fejlesztések megvalósításához. 

A projekt a Széchenyi 2020 keretében valósult meg, a pályázat lebonyolítására, a stratégia kidolgozására, 
a helyi pályáza� rendszer működtetésére az Összefogás Keszthelyért Egyesület csaknem 60 millió 
forint európai uniós támogatást nyert. 

Keszthely területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, szociális 
szövetkezetek, a helyi önkormányzat és költségvetési szervei pályázhaak összesen 340 
millió forint vissza nem térítendő támogatásra. Ennek keretében a városban található 
nyilvános játszóterek újultak meg, közösségi terek jöek létre 
és rendezvények valósultak meg.

Díszebédlő és ruhaszobrok
Restaurálás után 

visszakapta 
eredeti funkció-

ját a tükörterem, 
melyben hazánk-

ban egyedülálló 
fűúri ebédlőt 

rendeztek be.  
A kastélypark-

ban pedig idén is 
kiállítást ren-

dezett a Magyar 
Képzőművészek 

és Iparművészek 
Szövetsége.
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Polgárőrtáborokat tartottak a Balatonnál. Két héten át képezték a fiatalokat szakemberek, 
hogy minden járásban felkészült polgárőrök teljesíthessenek szolgálatot.

Polgárőröket képeztek

Az első turnusban nyolcvanegy, 18 
és 30 év közötti polgárőr sajátíthat-
ta el rendvédelemmel kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 
Cél, hogy a generációk közötti kü-
lönbségeket is feloldják. El kívánják 
érni, hogy vonzó legyen az ifjú 

érdeklődők számára polgárőrség. 
Nagyon fontos cél az egészségmeg-
őrzés, az egészséges életmódra ne-
velés, valamint önvédelmi fogások 
elsajátítása is. Az elméleti felkészí-
tés során a modern rendvédelem 
kihívásaival ismerkedtek meg a 

jelenlévők. Fontos, hogy megfe-
lelő partnere legyen a polgárőr 
annak a rendőrnek, akivel közös 
járőrszolgálatot lát el. A máso-
dik turnus klasszikusan az ifjú 
polgárőrökről szólt. Egyrészt a 
sportra helyezték a hangsúlyt: na-
ponta kétszer tartottak számukra 
edzést, reggel erőnléti tréning 
volt, délután pedig önvédelem. 
Olyan technikákat tanultak, hogy 
adott esetben a mindennapi éle-
tükben hogyan tudják elkerülni 
a verekedéseket, hogyan tudják 
megvédeni magukat. 
Berndt László instruktor, a 
Game of Wolves Egyesület 

vezetőhelyettese elmondta:
– Idén negyedik alkalommal 
veszünk részt közösen az OPIT tá-
borban, ahol a fiataloknak tartunk 
bűnmegelőzési oktatást, amit min-
den délután Systema edzés követ. 
Ezzel foglalkozik az egyesületünk is.

A fafaragás és nemezelés 
csínját-bínját sajátították 
el. A tapasztaltabb alkotók 
bővíthették ismereteiket, 
tanulhattak egymás techni-
káiból, faragtak, csiszoltak, 
véstek. Az idei ötnapos alko-
tótáborban egy totemoszlop 
is készült felkérésre, amivel 
az egykori VII. Légvédelmi 

Rakétaezrednek állítanak 
emléket. A hagyományos 
táborba az ország egészéből 
érkeztek, hogy a magyar nép-
művészet egyik leglátványo-
sabb kézművességét tanulják, 
gyakorolják Keszthelyen. 
Olyan fafaragók is eljöttek, 
akik gyermekkoruk óta 
dolgoznak fával. A korábbi 

évekhez hasonlóan a táborla-
kók szakavatott kezek segít-
ségével dolgoztak. Bereczky 
Csaba fafaragó népművész, 
az Örökség a Nyugat-Du-
nántúlon táborvezetője és a 
keszthelyi Fafaragó Szakkör 
tagjai aktívan részt vettek 
a kezdők tanításában. Az 
alkotóház egyik kis termé-

ben nemezelést tanultak az 
érdeklődők. Új technikát, 
motívumokat sajátítottak el 
Dancsecs Diána népi ipar-
művész, nemezelő, bőrműves 
segítségével. Az alkotótá-
bornak otthont adó öreg ház 
művészi ihletésű hangulata, 
kisugárzása segített a táboro-
zóknak. Szívesen nyúltak új 
motívumokhoz, ismeretlen 
fához, gyapjúhoz. Az alkotás 
örömét fokozta a napról 
napra látható eredmény. 

Közösségben tanulni, alkotni…
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A produkciós vezető,  
Manninger Beáta, a Keszthelyi 
Televízió programigazgatója 
elmondta: nyolc műsorvezető, 
három sztárvendég (Zoltán 
Erika, Éliás Gyula és az AD 
Stúdió frontembere, Auguszt Bárió), 
valamint további tíz vendég vesz részt 
a rendezvényen.
– A második élő műsoron három 
hónapja dolgozik több mint tizenöt 
ember. Ez lesz az első olyan produkció, 
melyet „nagytelevíziós” szakember, 
jelesül Szurdoki Erika rendez – fo-
galmazott, hozzáfűzve: a Keszthelyi 
Televízió munkatársai ebben a műsor-
ban ugyanolyan színvonalon teljesíte-
nek, mintha egy országos nézettségű 

televízióról beszélnénk. Nem túlzás, 
hogy közülük többen éjt nappallá téve 
dolgoznak a műsor sikeréért. – Az ő 
munkájuk mellett köszönet a Festetics-
kastély vezetésének, munkatársainak, 
valamint a HIR-SAT Kft.-nek, mely a 
technika terén nyújtott nélkülözhetet-
len segítséget.
Az élő műsor produkciós vezetője 
Manninger Beáta, a produkciós vezető 
főmunkatársa Németh Sándor, felelős 
szerkesztője Regman Karola. A nyolc 
műsorvezető közül három Budapestről 

érkezik. Kalapos István Rácz Zsuzsival 
(Echo TV, Pesti TV), Hegedűs Éva 
DJ Dominikkal (Retro Rádió), illetve 
Joshi Barath-tal (Life TV) vezet egy-
egy órát. Lendvai Bianka Gyergyai 
Krisztina stílustanácsadó részvételével 
irányítja az „Átváltoztatjuk” rovatot, 
melynek keretében két civil hölgy kül-
seje újul meg teljes mértékben stylist, 
fodrász és kozmetikus segítségével. 
Hársfalvi Ákos Garamvölgyi Krisztián 
mixer világbajnok közreműködésével a 
koktélok világába kalauzolja a nézőket.

A Keszthelyi Televízió 
eddigi legnagyobb 

volumenű produkció-
jára készül: augusztus 

28-án 17 órától  
háromórás élő műsort 

sugároz a Festetics-
kastély parkjából.

Keszthelyi Televízió Keszthelyi Televízió – élőben a kastélyparkból– élőben a kastélyparkból

A Keszthelyi Népművészeti Alkotóházban táboroztak az Örökség a Nyugat-
Dunántúlon nevű kézműves tábor, valamint a Házfelújító tábor résztvevői. 

Táncosok tábora
Tánctábort tartott a Divas Dance Tánciskola Németh 
Veronika táncművész vezetésével az Amazon Ház Lá-
togatóközpontban. A zárónapi gálaműsoron nemcsak 
nagycsoportban, hanem szólóban, duóban és trióban 
is megmutatták tánctudásukat a fiatalok. Az ország 
több pontjáról érkezett táborozók mellé Oroszország-
ból, Ausztriából, Angliából és Spanyolországból is 
csatlakoztak táncos lábú gyermekek.

 

A DDRF projektzenekarként 
működik, évente kétszer állnak 
színpadra. Az évek során folya-
matosan bővült a létszám, ma már 
több mint százan vannak.  
Az együttesben profik és amatőrök 

zenélnek együtt. Repertoárjuk-
ban nemcsak klasszikus darabok, 
hanem indulók, film- és könnyű-
zenék is szerepelnek. A szervezők 
elmondták: fontosnak tartják a tá-
borok motivációs és nevelő-oktató 
hatásait. Az intenzív próbahetek 
a szokásosnál gyorsabb tanulási 
tempót kívánnak, ez a koncentrált 
tanulási folyamat pedig felér egy 
szakmai továbbképzéssel.

Klasszikustól a filmzenéig

Keszthelyen tartotta táborzá-
ró koncertjét a Dél-Dunántúli 

Regionális Fúvószenekar. 

Lemezbörzét szervezett  
egy nemrégiben Keszthelyre  
költözött gyűjtő. 
A Balaton Színházban megrende-
zett vásárra legtöbben Budapestről 
érkeztek az eladók, de az ország 
már tájairól is hoztak ritkaságokat. 
Az első „Balatoni lemezbörze” 
sikerét jól jelzi, hogy már a meg-
hirdetett kezdési időpont előtt 
megérkeztek az első vásárlók.
A börzére érkezett csaknem húsz 
árustól a hagyományos lemezek 
mellett CD-ket, kisebb számban 
kazettákat is lehetett vásárolni. 
Közel tízezer darab bakelitlemezt 
hoztak az eladók, akik egymás 
kínálatát is megnézték. A szervező, 
Melis László hiánypótlásként tekint 
a börzére, mivel Keszthely körze-
tében nincs hasonló kezdeménye-
zés. Tervei szerint ősszel is lesz 
lemezbörze a városban.

Balatoni  
lemezbörze
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Javaslatkérés „Pro Cultura 
Keszthely” kitüntető címre

Augusztus 1-jétől látogatható a frissen restaurált terem a gazdagon megteríte asztallal: Festetics I. György aranyozo 

ezüsányérjaival és -kelyheivel, és a kastély eredeti berendezéséhez tartozó aranyozo bronz asztalközéppel és 

kínálókkal. A Festetics-eredetű tárgyakat – többek közö – a francia Saint-Louis gyár arany díszítésű kristály-

pohárkészlete és Josef Carl Klinkosch bécsi ezüstműves ezüst evőeszközkészlete egészíti ki.

A Festetics család a termet kétszáz éven át ebédlőként használta. Falai közö vendégelték

meg többek közö a költő Berzsenyi Dánielt 1817-ben; a wales-i herceget (a későbbi

VII. Edward angol királyt) 1888-ban; Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar

Monarchia trónörökösét feleségével együ 1907-ben; vagy éppen Horthy Miklóst,

Magyarország kormányzóját 1921-ben.

Újra régi fényében tündököl a Festetics család
egykori díszebédlője

AA  tteerreemm  ffeellúújjííttáássaa  ééss  bbeerreennddeezzééssee  aa  GGIINNOOPP  77  ..11..11--1155--22001166--0000001199  ––

„„AA  kkeesszztthheellyyii  FFeesstteettiiccss--kkaassttééllyy  ttuurriisszzttiikkaaii  ccééllúú  ffeejjlleesszzttééssee””

ppáállyyáázzaattbbóóll  vvaallóóssuulltt  mmeegg..

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
„Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet adományoz-
hat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, 
gazdasági társaság számára, aki/amely Keszthely város 
kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különö-
sen kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos 
tevékenységével emelte a város kulturális színvonalát, 
esetleg adománnyal, hagyatékkal gyarapította Keszthely 
kulturális értékeit, kincseit.

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény 
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a 
javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján (https://
www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó kezdemé-
nyezéseket részletes indokolással 2022. szeptember 30. 
napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármestere 
címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdemé-
nyezés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-

testülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető 
Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/
ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-es-
igazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Manninger Jenő polgármester
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VÉRADÁSOK SZEPTEMBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója szeptemberben is várja 
a véradókat. 5-én (13–15 óráig), 6-án (15–18), 12-én 
(13–16), 19-én (13–16) és 26-án (13–16) a Vérellátó-
ban lesz véradás. Szeptember 8-án (11.30–14.00) Hé-
vízen, a Szent András Kórházban, 15-én (15–18) Re-
ziben, a Laky Demeter Turistaházban, 29-én (16–18) 

Zalaszántón, a Pethő-kúriában várják a véradókat. 
A Légimentő Szolgálattal közös véradást szerveznek 

szeptember 23-án (13–18) a Festetics-kastélyban. 

FELHÍVÁS
a 2022. évi népszámlálásban közremű-
ködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
számlálóbiztosok jelentkezését várja  
a 2022. október-november hónapokban 
bonyolítandó országos népszámláláshoz.
A számlálóbiztos feladata a körzet be-
járása, a körzethez tartozó, internetes 
önkitöltési időszakban le nem zárt címek 
felkeresése, az adatfelvétel lebonyo-
lítása, a címek pontosítása, esetleges 
új címek felvétele. A számlálóbiztosok 
munkájukért megbízási díjban részesül-
nek.  

További információ:  
https://www.ksh.hu/
szamlalobiztostoborzas,  
https://www.keszthely.hu/
nepszamlalas/nepszamlalas-2022

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



A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a családi házban élők részére házhoz menő lomtalanítási akciót szervez, melynek 
időpontja városrészektől függően

2022. szeptember 12. és 2022. november 9. között lesz.
A lomtalanítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott regisztrációs időszakban kell  
bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel!  
Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási előfizetéssel, és nem lehet díjtartozásuk.  
A lomhulladékokat az időpont-egyeztetéssel meghatározott átvételi napon, reggel 6:00 óráig kell kihelyezni úgy, 
hogy az a közlekedést ne akadályozza, a közterületet ne szennyezze.

Fontos! A társasházak lomtalanítása külön időpontban történik, erről minden esetben a közös képviselőkkel 
egyeztetünk, és ők fogják a lakók között kihirdetni az időpontokat.

Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek  
a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni!
A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat 
szállítja el:

•  bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, edények,  
vödrök stb.),

•  kertibútor-garnitúra,
•  nagyobb játék,
•  lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó, vagy motorkerékpár gumiabroncs,  

felnimentes állapotban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak,  
ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:

•  vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 
•  ruha, textília (zsákolt állapotban sem)
•  szelektív hulladékgyűjtés keretében átvételre kerülő, újrahasznosítható hulladékok  

(műanyag-, papír-, fém-, üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.)
•  fásszárú és lágyszárú növényi, zöld hulladékok pl. fű, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),
•  építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók, ablakkeret, 

redőny, ablaküveg, ajtó, szigetelőanyag, burkolatok, padlószőnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsatorna stb.),
•  veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulá-

tor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradtolaj stb.), valamint járműalkatrészek, járművek 
bontásából származó hulladék,

•  elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó 
hulladékok,

•  tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncs felnivel,  
illetve a meghirdetett mennyiség felett,

•  továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meghaladó, 
üzletszerűen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetőségéről 
tájékozódjon honlapunkon (www.keszthelyhusz.hu) vagy a hulladékudvar 83/510-363-as telefonszámán.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy lomhulladék, elektronikai hulladék és veszélyes hulladékok éven-
te egy alkalommal díjmentesen leadhatók a hulladékudvarban.

FONTOS! A regisztrációs időszak nem egyezik meg a lomtalanítás időpontjával! Pontos időpontot regisztrációkor 
adnak kollégáink. A lomtalanítási igényeket a 83/777-478-as telefonszámon lehet bejelenteni az alábbiak szerint:
 

Időpontok: 

I.-ES LOMTALANÍTÁSI KÖRZET: 
Regisztrációs időszak: 2022. 09. 01. – 2022. 09. 09.

Akácfa u., Árnyas köz, Árnyas út, Árvácska köz, Balassa Bálint u., Bástya u., Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., 
Csabagyöngye u., Csák György u., Diófa köz, Diófa u., Felső Majori út, Goldmark Károly u., Gyöngyvirág köz,  
Gyöngyvirág u. , Hajnal köz, Hajnal u. , Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Károly Gyula u., Keringő u. ,  
Kilátó u., Korona u., Liliom u., Lovasmajor, Magvető köz, Magvető u., Mandula u., Mély út, Napfény köz, Napfény sor, 
Napfürdő u. , Nyár u. , Pál u., Patkó köz, Patkó u. , Pipáskert u., Rigó u., Sopron u., Szegfű u., Szent József u.,  
Tavasz u., Tipegő köz, Tipegő út, Tomaji sor, Tompa Mihály u. , Tulipán u. , Vadaskerti u., Verébhegyi út, Viola u.

II.-ES LOMTALANÍTÁSI KÖRZET:
Regisztrációs időszak: 2022. 09. 12. – 2022. 09. 21.

Balogh Ferenc u., Bercsényi M. u., Béri Balogh Ádám utca, Damjanich u., Egry J. u., Fodor u., Gagarin u., György bíró 
u., Györök Gy. u., Hermann O. u., Klempa Károly köz, Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lipp Vil-
mos köz, Nagyváthy J. u., Pacsirta u, Pammer I. u., Pethe F. u., Pipacs u., Rózsa u., Sági J. u., Sebessy Kálmán köz, 
Stromfeld A. u., Szendreytelepi u., Szerecz Imre köz, Transzformátor u., Úsztatómajor, Vak Bottyán u.,Vaszary K. u.

III.-AS LOMTALANÍTÁSI KÖRZET:
Regisztrációs időszak: 2022. 09. 22. – 2022. 09. 30.

Bakacs u., Balaton u., Baross G. u., Báthory u., Berzsenyi D. u., Buzogány u., Csárda u., Csók I. u., Csókakő u., 
Dankó P. u., Deák F. u., Fő tér, Fülemüle u., Eötvös u., Festetics u., Georgikon u., Hanczók u., Helikon köz, Helikon u., 
Honvéd u., Hunyadi u., Iskola u., Kazinczy u., Kodály Z. u., Kossuth L. u., Liszt F. u., Madách u., Mártírok útja, Munká-
csy M. u., Múzeum u., Nádor u., Napsugár u., Park u., Pethő u., Római u., Sajka u., Sirály u., Sörház u., Széchenyi u., 
Szendrey J. u., Szigony u., Városház u., Zeppelin tér, Zrínyi M. u.

IV.-ES LOMTALANÍTÁSI KÖRZET:
Regisztrációs időszak: 2022. 10. 03. – 2022. 10. 12. 

Ady. E. u., Arany János u., Asbóth u., Batsányi u., Bem J. u., Cholnoky J. u., Csány L. u., Csokonai M. u., Darnay K. u., 
Dózsa Gy. u., Erkel F. u., Erzsébet királyné útja, Fejér Gy. u., Galamb u., Jókai u., Kacsóh Pongrác u.,  
Kisfaludy u., Lovassy S. u., Malom u., Móricz Zs. U., Petőfi u., Rákóczi F. u., Skála köz, Szalasztó u., Tessedik S. u., 
Unterberger u., Vörösmarty u.

V.-ÖS LOMTALANÍTÁSI KÖRZET:
Regisztrációs időszak: 2022. 10. 13. – 2022. 10. 21.

Apát u., Bajcsy-Zs. u., Bessenyei u., Fáy A. u., Füvészkert u., Hajnóczy u., Jegenye u., Kinizsi P. u., Laczkovics u., 
Lóczy L. u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra F. u., Nádas köz, Nyárfa u., Pázmány P. u., Rezgő u., 
Ruszek J. u., Táncsics M. u., Tapolcai út, Toldi M. u., Vitorlás sétány, Zámor u., Zöldmező u.

VI.-OS LOMTALANÍTÁSI KÖRZET:
Regisztrációs időszak: 2022. 10. 24. – 2022. 11. 02.

Árpád u., Bólyai u., Csapás út, Csendes köz, Cserszeg u., Csizmadia u., Dériné u., Dobó I. u., Epreskert u., Esze T. u., 
Fecske u., Felsőmajori út, Fenyves u., Fuvaros u., Gelencsér u., Gyöpi u., Hóvirág u., József A. u., Kárpát u., Kastély 
u., Katona J. u., Kísérleti u., Külső-Zsidi u., Lehel u., Lőtéri út, Magyar u., Schwarz D. u., Munkás u., Nagy Imre u., 
Nagy Lajos k. u., Öv u., Rákóczi tér, Vásár tér, Zsidi út

VII.-ES LOMTALANÍTÁSI KÖRZET:
Regisztrációs időszak: 2022. 09. 12. – 2022. 09. 19.

Fenékpuszta városrész
KÖZREMŰKÖDÉSÜKET ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Tel.: 83/777-478   •   E-mail: ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu   •   www.keszthelyhusz.hu

Keszthelyi lomtalanítás 2022.
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A hirdet썗sben megjelen썿tett aut쎣k illusztr쌴ci쎣k. A Kia Niro Hybrid 쏗zemanyag-fogyaszt쌴sa (vegyes): 4,4-4,7 l/100 km; CO2-kibocs쌴t쌴sa (vegyes): 100-107 g/km, a Kia Niro Plug-in Hybrid 
쏗zemanyag-fogyaszt쌴sa (vegyes): 4,6-5,1 l/100 km; CO2-kibocs쌴t쌴sa (vegyes): 104-115 g/km; a Kia Niro EV elektromosenergia-fogyaszt쌴sa: 16,2 kWh/100 km. A megadott fogyaszt쌴si 썗s 
k쌴rosanyag-kibocs쌴t쌴si 썗rt썗kek az aktu쌴lis jogszab쌴lyok 쌴ltal meghat쌴rozott m썗r썗si elj쌴r쌴s ((EU) 2017/1153) szerinti m썗r썗sekb쎮l sz쌴rmaznak. A fenti 썗rt썗kek meghat쌴roz쌴sa az RDE (val쎣s 
vezet썗si felt썗telek melletti kibocs쌴t쌴s) vizsg쌴lattal kieg썗sz썿tett 쏒j WLTP (k쎨nny쏤g썗pj쌴rm쏤vekre vonatkoz쎣, vil쌴gszinten harmoniz쌴lt vizsg쌴lati elj쌴r쌴s szerinti m썗r썗si ciklussal t쎨rt썗nt.
Az adatok t쌴j썗koztat쎣 jelleg쏤ek, egyes konkr썗t m썗r썗si eredm썗nyek ezekt쎮l elt썗rhetnek, k쏗l쎨nbs썗geket mutathatnak.

V쌴lassz b쌴rmilyen utat, 
mindenre van megold쌴sunk.
Az 쏒j Kia Niro csal쌴d.

Gadácsi-Autóház Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) 
Tel.: 83 511 040 | www.kiagadacsi.hu |info@gadacsi.hu

PÉCSI BALETT
DUDA ÉVA TÁRSULAT 
LAKATOS JÁNOS
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

FELLÉPŐK:

2022. 
SZEPTEMBER
8–11.

HELYSZÍN:

JEGYPÉNZTÁR: 

(06-83) 515 232

www.goldmarkmk.hu

Balaton Kongresszusi 
Központ és Színház

Keszthely, Fő tér 3.
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