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Újabb sportolási  
lehetőség

– pumpapályát avattak

Zöld város  
program 

– megújul a Zeppelin tér

Kulthajóval  
a Balatonon 

– sok résztvevő a rendezvényeken

További friss hírek a Keszthelyi Televízió és a Keszthely Város Önkormányzata Facebook-oldalakon! 
https://www.facebook.com/keszthely.hu • https://www.facebook.com/keszthelyitv

Megújulva nyitott 
         a Helikon Hotel
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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.

Az avatóünnepségen Manninger Jenő, 
Keszthely polgármestere elmondta: 
1971-ben nyílt meg a Helikon Szálló, 
amelyben a szobák fele, százhúsz fűtött 
volt, ami akkoriban még kuriózumnak 
számított. A beruházás néhány évvel 
megelőzte a hévízi hotelek építését, 
így akkoriban a gyógyfürdő vendégei 
is e helyen szálltak meg. 
Hozzátette: a szálloda utolsó éveit jobb 
elfelejteni, hiszen az akkori tulajdono-
sok nem költöttek rá, nem fejlesz- 

tették, emiatt már nem volt vonzó. 
– A kormányzat a Kisfaludy-program-
mal támogatást adott a felújításához, 
amely új korszakot nyithat a város és a 
térség idegenforgalmában, hozzájárul-
va ahhoz, hogy ne csak a mennyiségi, 
hanem a minőségi turizmus is növe-
kedjen Keszthelyen – tette hozzá.
Nagy Bálint, az Építési és Beruházási 
Minisztérium beruházási államtitká-
ra, a térség országgyűlési képviselője 
jelentős és történelmi pillanatnak 

nevezte a Helikon Hotel új-
ranyitását. Hozzáfűzte: ez jól 
illeszkedik a városfejlesztési 
koncepcióhoz, a mintegy 4,5 
kilométeres partszakasz teljes 
megújításához.
– A Helikon Hotellel olyan 
fejlesztés zárul, amely 
nemcsak a város, a térség, 
hanem az egész Balaton-part 
szempontjából kiemelkedő, 
szimbolikus jelentőségű 
– fogalmazott. – A célok 
ugyanazok, mint régen, azaz 
legyen Keszthelynek egy 
olyan jelentős, vízparti szállo-

dája, amely alkalmas arra, hogy egész 
éves szolgáltatást nyújtson, s több száz 
vendéget szolgáljon ki egy időben, 
minőségi módon.

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

A Helikon Hotel hozzájárul a magyar turizmus és a Balaton fejlődéséhez is – hangzott el  
a megújult szálloda avatóünnepségén. Az épületre mintegy tizenegymilliárd forintot  
költöttek, a beruházást a Kisfaludy-program közel négymilliárd forinttal támogatta.

Exkluzív lett 

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!

Nyílt napok a DRV Zrt.-nél
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az 
európai uniós forrásból finanszírozott, 
KEHOP-2.1.7-19-2019-00009 azonosító-
számú, Vízbázisvédelem és tudatos víz-
felhasználás a klímaváltozás korában 
elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan 
nyílt napokat szervez 2022. 09. 19. és 
2022. 10. 18. között. 
A helyszínekről és az időpontokról, továbbá a jelentkezés 
feltételeiről bővebb információ a www.drv.hu oldalon 
található.

KEHOP-2.1.7-19-2019-00009
Vízbázisvédelem és
tudatos vízfelhasználás
a klímaváltozás korában

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Lázár János építési és beruházási 
miniszter avatóbeszédében kijelentet-
te: Balatonfüred és Siófok után most 
Keszthelyen a sor, a következő évek 
erről szólnak majd.
– Több évtizedes problémát old meg 
Keszthely életében ez a beruházás, 
amely visszaadja a város szimbolikus 
épületét a turistáknak, s ezzel helyreáll 
az élet rendje – mondta, hozzátéve: a 
szálló az egész várost szolgálja gaz-
dasági erejével, megtermelt adójával, 
és hozzájárul a magyar turizmus és a 
Balaton fejlődéséhez is.
A miniszter úgy fogalmazott: „Magyar-
országon kiemelt cél a Balaton további 
fejlesztése, a kormány az elmúlt idő-
szakban súlyos tízmilliárdokkal járult 
hozzá a magyar turizmus újjáéleszté-
séhez, a belföldi turizmus megerősíté-
séhez. Alapvető gazdasági érdekünk, 
hogy minden magyar honfitársunk 
eljusson a Balatonra, élvezze, szeresse 
azt, és megvalósuljon az a gondolat, 
hogy a Balaton mindenkié.”

a Hotel Helikon
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Elmondta: az önkormányzat 
célja, hogy az önkormány-
zati lakásokat folyamatosan 
felújítsa és a Keszthelyen 
lakók rendelkezésére bo-
csássa. Jelentős lépés, hogy 
a közelmúltbeli kettő után 
újabb hat lakást tudnak fel-
újítani. Beszélt a polgármes-
ter arról, hogy a Goldmark 
Károly Művelődési Központ 
és a Fejér György Városi 
Könyvtár összevonásáról 
határozott a testület. Lénye-
gében ugyanúgy működnek 
tovább, mint eddig, létszám-
leépítés nem lesz, a szervezé-
si feladatok esetében viszont 
előnyt jelent az átalakítás. 
Hangsúlyozta: lakossági kez-
deményezésre, szakértői vé-
lemény alapján több helyen 
is forgalmirend-változás 
lesz a városban. A Vaszary 
Kolos utcában megszűnik 
a jobbkéz-szabály. Egy-
irányú lesz a Rákóczi utca 

egy szakasza, a Kazinczy 
utca és a Petőfi utca között, 
a Petőfi utca irányába. A 
lakosság kérésére megszűnik 
a sebességcsökkentő borda 
a Római utcában, viszont 
ilyen jellegű forgalomlassí-
tót helyeznek ki a Madách 
utcában. Manninger Jenő 
kiemelte: a képviselő-testü-
let elfogadta a kezdeménye-
zését, miszerint a Sörház 
utcát a Keszthelyt jelentősen 
fejlesztő Reischl Imréről 
nevezik el.
Elmondta: a szociális rende-
letben felemelte a képviselő-
testület az összeghatárokat, 
hogy a megemelt nyugdí-
jakkal is tudjanak szociális 
támogatásért folyamodni az 
önkormányzathoz. Kiemel-
te, különösen fontos ez, 
amikor a közüzemi díjak 
emelkednek. Így szeretne 
az önkormányzat segíteni a 
rászorulókon.

A szeptemberi döntésekről

Az autósok néhány hete már közlekedhetnek a felújított Sörház  
utcán, melynek a hivatalos átadására szeptember 23-án került sor.  
A beruházás összegéhez 17 millió forint önerőt biztosított a keszt-
helyi önkormányzat, a Belügyminisztérium 24 millió forint állami 
támogatást adott.

A felújítás nem az 
eredeti határidőre 
készült el, mert 
egy útalámosás 
miatt a Kossuth 
utcánál lévő sza-
kasz beszakadt. 
Ennek kijavítá-
sára plusz anyagi 
forrást kellett 
előteremteni. A 
felújított útsza-
kasz 150 méter 
hosszú.
– Olyan progra-
mot örököltem képviselő úrtól, melynek 
keretében szisztematikusan újítják fel 
az utcákat. Több korábbi utca után a 
Sörház utca is elkészült. Reméljük, hogy 
a BM-támogatás is megmarad, és a kö-
vetkező időszakban is fel tudjuk újítani 
a városnak egy-egy szakaszát – mondta 
Manninger Jenő polgármester.
A korábbi években is nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy megújítsák azokat 
az utcákat, utakat, járdákat, amelyek 

Keszthelyen kevésbé voltak jó álla-
potban. Ebben a munkában figyelmet 
fordítottak arra, hogy ne csak a mosta-
nihoz hasonló nagyon forgalmas utcák 
tudjanak megújulni, hanem akár a 
kevésbé frekventált helyen lévők is.
Nagy Bálint államtitkár kiemelte, 
nagy hangsúlyt szeretnének fektetni 
arra, hogy a szisztematikus útfelújítási 
munkálatok a jövőben is folytatódni 
tudjanak.

Átadták a Sörház utcát

A szeptemberi soros képviselő-testületi ülésen 
hozott döntésekről tartott sajtótájékoztatót 
Manninger Jenő, Keszthely polgármestere.

A rakétaezredre emlékeztek
Huszonöt esztendeje szűnt meg a Bethlen Gábor laktanya és a 7. Légvédelmi Rakétaezred Keszthelyen,  
a Bethlen Gábor Nyugdíjasklub közössége emlékezett. A rendezvényen Szirmai János nyugalmazott alezredes  
és Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere leplezte le a Vadászati Múzeum parkjában felállított kopjafát.

Közel húsz napirendi pontot tárgyalt soros szeptem-
beri ülésén Keszthely képviselő-testülete.
Elfogadták az önkormányzat idei költségvetésének, 
szervezeti és működési szabályzatának, valamint 
szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítását, 
és határoztak az intézményi térítési díjakról. Tájékoz-
tatót hallgatott meg a képviselő-testület a HUSZ Kft., 
a Keszthelyi Televízió, a VÜZ Kft. első félévi gazdálko-
dásáról, tárgyalt a KETÉH Kft. és a Keszthelyi Város-
fejlesztő Kft. ügyeiről. Döntöttek arról, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázaton ismét részt vesz a város, támogatva ezzel a 
hallgatókat. Dékány Péter képviselő a kiskastély és a 

Reischl-sörház állapotával kapcsolatosan interpellált, 
ezekkel kapcsolatosan Manninger Jenő polgármester 
elmondta: mindkettő esetében számos munkálat tör-
tént. Folyamatosan figyelemmel kísérik az ingatlanok 
állapotát, rendszeresen egyeztetnek a tulajdonossal.
Az egyéb ügyek keretében a Volánbusz beszámoló-
járól, illetve a helyi építési szabályzat módosításáról, 
valamint a Goldmark Károly Művelődési Központ és a 
Fejér György Városi Könyvtár integrációjáról döntöttek 
a képviselők.

A „Keszthely zöld város” című 
pályázatnak köszönhetően 
szeptember közepén megkez-
dődött a Zeppelin tér felújítása.

A projekt keretében a tér teljes felújítá-
sa megvalósul. A meglévő, rossz álla-
potú fákat újakra cserélik, a parkolókat 
térkőburkolattal látják el. Megszünte-
tik a tér alsó részén található kör-
forgalmat, növelik a zöldterületeket. 
Kiépítenek egy sétányt a biztonságos 
gyalogos közlekedés érdekében. 
Elvégzik az ivóvízvezeték, valamint a 
csapadékvíz-elvezető rendszer teljes 
rekonstrukcióját. A könyvtár épülete 
mellett pihenőkertet alakítanak ki. A 
kivitelezést a Terra Épker Hungária 
Kft. végzi, várhatóan három hónapot 
vesznek igénybe a munkálatok.

A modern közösségi téren folytatólagos körpályán halad-
hatnak a gyermekek, hullámok, kanyarok, ugratók teszik 
izgalmassá a játékot. Az élménydús, de biztonságos haszná-
latot a pálya kialakítása biztosítja. Rollerrel, görkorcsolyá-

val, gördeszkával, kerékpárral mehetnek rajta a 
legfiatalabbak. Pumpáló mozgással a használó tekerés vagy hajtás nélkül képes a lendület megszerzésére és 
megtartására.
Manninger Jenő polgármester elmondta, hogy egy újabb színfolttal gazdagodott Keszthely, ennek nagyon örül 
a város vezetése. Tovább folytatják a környéken, és ezen a területen is a fejlesztéseket. Nagy Bálint államtitkár 
emlékeztetett, hogy a városnak emblematikus része a pumpapálya. Hangsúlyozta, azt a célt tűzték ki néhány 
évvel ezelőtt maguknak, hogy azzal is támogassák a keszthelyi, és a Keszthely térségében élő családokat, hogy 
olyan közösségi terek, játszóterek legyenek, amik a mai kor kihívásainak megfelelnek és biztonságosak is. Ezt 
a munkát a jövőben is folytatni kell – tette hozzá.
A fejlesztés kormányzati támogatással, az Aktív Magyarország Program részeként valósult meg. A 16,6 millió 
forintos költségvetési támogatás mellé ugyanakkora összeget biztosított a város.Pu
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Élet költözött a keszthelyi KRESZ-parkba, gyermek-
zsivajtól volt hangos a nemrég kialakított pumpapálya, 
melyet az ünnepélyes átadáson avattak fel a diákok.

Beszámolóktól a Bursa Hungaricáig

Megújul  
a Zeppelin tér



A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis 
megegyezik a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel 
súlyozott számtani átlagával, ami a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására 
az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi 
kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz 
Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek 
kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek 
megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

az els
kamatperiódusra*
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Az előszűrésen Németh 
Péter, a Balatoni Múzeum 
igazgatója, Kovács Sza-
bolcs és Szálinger Balázs 
József Attila-díjas költő tíz 
pályamunkát választott ki. 
Színvonalas képzőművészeti 

alkotásokkal és irodalmi 
művekkel pályáztak a ne-
vezők. A város iskolái által 
delegált fiatalokból álló di-
ákzsűri dr. Cséby Géza iro-
dalomtörténész segítségével 
választotta ki a két nyertest. 

Mohácsi Balázs prózával ne-
vezett, Schuller Mária pedig 
textilmunkáival kápráztatta 
el a döntéshozókat.
A két győztes művész 
november elején érkezik 
Keszthelyre, egy hónapon 

át dolgoznak a városban, a 
kulturális életet gazdagítva. 
A pályázatot a Veszprém–
Balaton 2023 Európa Kul-
turális Fővárosa program 
támogatásával tudják 
megvalósítani.

Keszthely város 
művészei 

A könyvbemutatón Vozár Péterné, 
Keszthely alpolgármestere elmond-
ta: az “Arcok és történetek” igazából 
egy szép, ugyanakkor szomorú 
aktualitású útikönyv. A Közel-Kelet 
egyik legnagyobb humanitárius 
válsága mellett a keresztényüldözés 
mindennapos tragédiáját villantja 
fel, nemcsak szöveggel, hanem sok 
fotóval is. A kiadvány bemutatása 
egy előadás-sorozat első állomása 
Keszthelyen. 
Szilvay Gergely társszerző úgy nyi-
latkozott, hogy hús-vér történeteket 
hallottak, amelyek nemcsak megha-
tóak voltak, de egyben megdöbben-
tőek is. Szeretnék közelebb hozni 

az olvasóhoz ezeket, illetve meg-
mutatni, hogy milyen sok üldözött 
keresztény van a világon.
A könyvben a kereszténység tragédi-
áival kapcsolatos képek szerepelnek, 
melyeket fotósok, újságírók fényké-
peztek.
– Fokozza a tragédiát, hogy a 
nyugati világban és a nemzetközi 
szervezetekben nem akarnak erről 
tudomást venni. Magyarország azt 
az utat választotta, hogy fellépünk 
az érdekükben – mondta Azbej 
Tristan, az üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps 
Program megvalósításáért felelős 
államtitkár.

Félmillió üldözött keresztényről szól az „Arcok és történetek – ma-
gyar segítség a kereszténység bölcsőjében” című kötet. Keresztény 
közösségeket ismerhet meg az olvasó a magyar mentőprogramról 
szóló könyvből, melyet Jordániában, Szíriában, Libanonban és Irakban 
készült profi fotókkal illusztráltak. 

Üldözött keresztényekről  
szóló könyvet mutattak be Keszthelyen 

Sodrásban 
 – alkotás keresztény  
szellemben 

A t’ARS Keresztény Képző-
művészeti Műhely Sodrásban 
címmel szervezett kiállítást a 
Balaton Színházban. 
A keresztényi módon gondol-
kodó, élő, hasonló értékrendet 
képviselő képzőművészek 
jórészt a fővároshoz kötőd-
nek, de keszthelyi tagjuk is 
van. Greguskáné Pál Patrícia 
javasolta helyszínnek a Bala-
ton Színházat. Patrícia mo-
zaikművészettel foglalkozik, 
a böhönyei templomot és a 
Keszthelyi Kórház kápolnáját 
díszítik alkotásai. Fontosnak 
tartja, hogy beleszője az imád-
ság szavait a képzőművészeti 
alkotásba. A Sodrásban című 
tárlattal az Ars Sacra Feszti-

válhoz csatlakoztak. A kiállításmegnyitón 
egyházi témájú műveket adott elő Pálné 
Szelencsik Klára vezetésével a Kis Szent 
Teréz Kórus, illetve Greguska Tamás és Töttő 
Vilmos. A tárlat október 22-ig látható a Bala-
ton Színház nyitvatartási idejében.

A „Keszthely Város Művésze” felhívásra  
negyven pályamunka érkezett. A szakmai 

zsűri a város fiataljait is bevonta a döntésbe.  
A két nyertes hamarosan megkezdheti  

egyhónapos munkáját a településen. 
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A Magyarországi Légimentésért Alapítvány a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft.-vel második alkalommal 
rendezte meg a közösségi véradást az ország hét települé-
sén. Keszthelyen ismét a Helikon Kastélymúzeum adott 
otthont a rendezvénynek. A helyszínre érkezett a sármelléki 
bázisról a mentőhelikopter is, melyre sokan voltak kíván-
csiak. A légimentők rendhagyó egészségtanórát tartottak 
a premontreis diákoknak, az érdeklődők figyelmét pedig 

felhívták a véradás fontosságára. A kastély márványtermébe 
várták a véradókat. Sikerült a tavalyi számokat felülmúlni, 
hiszen míg tavaly hatvanheten adtak vért a napon, addig 
idén hetvennyolcan jöttek el. A hét helyszínre összesen 
482-en látogattak el. 2021 óta minden mentőhelikopter tud 
szállítani két egység 0 negatív vért, amivel a súlyosan sérül-
tek túlélési esélyeit tudják növelni. Az elmúlt két évben már 
több mint 160 esetben kellett használniuk a vérkészítményt.

Hamarosan az Országgyűlés elé kerül a beruházási 
törvényjavaslat, amelynek célja, hogy növelje az 
állami építési beruházások hatékonyságát, erősítse 
a stabilitást és a kiszámíthatóságot a megvalósí-
tásoknál – fogalmazott Nagy Bálint, az Építési és 
Beruházási Minisztérium beruházási államtitkára, 
aki a kormány infrastruktúra-fejlesztési programjá-
ról és eredményeiről tartott sajtótájékoztatót.

A vidék és a 
vidéki ember 
nem lehet vesztes

Hangsúlyozta: a közutak megfelelő 
műszaki állapota fontos a magyar 
emberek, a vállalkozások és a gaz-
daság számára: az elmúlt tíz év 
alatt hazánkban bővült az EU-ban 
a harmadik legnagyobb ütemben a 
gyorsforgalmi útszakaszok hossza. A 
kistelepülések sem maradhatnak ki az 
úthálózat korszerűsítéséből, az elmúlt 
évtized alatt több mint hatezer kilo-
méteren újultak meg utak a Magyar 
Falu Útfelújítási Program keretében. 

Ehhez csak az idén 
országszerte már 
több mint 16,5 
milliárd forintos 
támogatást adott a 
kormány.
– Nem csak útjaink 
megújulását tartja 
lényegesnek a 
kormány. Alap-
jaiban kívánjuk 
korszerűsíteni, 
racionalizálni a be-
ruházásokat, út- és 
egyéb fejlesztéseket 
– fogalmazott. – A 
racionalizálást szol-

gálja a hamarosan az Országgyűlés 
elé kerülő beruházási törvényjavaslat 
is, amelynek célja, hogy növelje az 
állami építési beruházások haté-
konyságát, erősítse a stabilitást és a 
kiszámíthatóságot a megvalósítások-
nál. A kormány célja, hogy hazánk a 
sikeres állami beruházások területén 
2030-ra Európa élmezőnyébe kerül-
jön. Fontos, hogy csökkenjen a ma-
gyar építőipar külföldi függősége és 

erősödjön a hazai, helyi vállalkozások 
működése. A kormány támogatni kí-
vánja a nemzeti építőanyag-előállítást 
és a nemzeti szakképzési rendszert. 
Az állami építési beruházás rendjéről 
szóló törvény alapelve, hogy minden 
olyan tevékenységet, amit lehet, az 
állami intézményrendszeren belül 
kell ellátni, de cél az átláthatóság 
növelése is. Adj vért a légimentőkkel

Egy hét családból álló baráti társaság döntött úgy, hogy szervezett formá-
ban működnek tovább. Azóta folyamatosan bővülnek, évente átlagosan 
7-8 családdal, jelenleg 120 tagcsaládjuk van. Rendszeresen találkoznak 
a közösség tagjai. Így tettek szeptember 24-én is, a hagyományos családi 
napjukon, melyet a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen rendeztek 
meg. A családi nap mellett túrákat és egyhetes tábort is szerveznek, de 
a városi ünnepségeken is ott vannak. A keszthelyi közösség nyitott és 
befogadó. Fontos céljuk a család és házasság értékének megőrzése, az élet 
és az anyaság tiszteletére nevelés. A tagok úgy vélik, nemcsak közösségre, 
hanem támaszra is lelnek egymásban. Bíznak abban, hogy harminc év 
múlva gyermekeik ülnek majd a vezetőségben és dolgoznak a nagycsalá-
dosokért. 

Nagycsaládosok
       harminc éve

Nagy Bálint kiemelte: a Magyar 
Falu Program a meghirdetése óta a 
valós fejlesztési igényekre reagál.
– Nem mondunk le a vidékről, a 
kormánynak kellenek a fejlett 
nagyvárosok, de a kistelepülések, 
falvak is. A vidék, a vidéki ember 
nem lehet a vesztese a következő 
időszak nehézségeinek. A kor-
mány bízik benne, ha a mostani, 
háborús inflációval is terhelt 
pénzügyi-gazdasági helyzet vé-
get ér, öt-hat év múlva egy még 
erősebb, szilárdabb, geopolitikai 
feszültségektől mentes talpon 
álló, szuverén Magyarországon 
élhetünk. Cél, hogy hazánk 
válságálló állapotban vészelje 
át ezt a nehéz időszakot.

Véget ért a Kulthajó elnevezésű rendezvénysorozat, mely a Balatonon, a Helka motoros fedélzetén négy alkalommal kínált 
programokat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A vendégeket a zárónapon Manninger Jenő, Keszthely polgármeste-
re köszöntötte. Megtudtuk, az önkormányzat és a Bahart Zrt. azért indította útjára a rendezvényt, hogy jobban bevonják a 
lakosságot és a vendégeket a hajózásba, s egyben olyan programokat kínáljanak, melyek bemutatják a város gazdag kulturális 
kínálatát.

KulthajóKulthajó
Népszerű voltNépszerű volt

aa

A Nagycsaládosok  
Keszthelyi Egyesületét  
harminc esztendeje,  
1992-ben alapították. 
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Egy modern, műanyag borítású pályát létesítettek a korábbi 
elhanyagolt, leamortizálódott aszfaltos placc helyére. Az 
ünnepélyes átadáson Sloboda Judit, a Zala Megyei Kézi-
labda Szövetség elnöke elmondta: büszke arra, hogy ilyen 
komoly szakmai munka folyik kézilabda terén a városban. 
Bízik abban, hogy még több ilyen intézményt építenek, 
akár az Egry-iskolában.
Nagy Bálint államtitkár hangsúlyozta, hogy nagyon fontos 
közösségerősítő a sport. A Balaton-parton nagyon nagysza-

bású, de átgondolt, mértéktartó fejlesztéseket valósítottak 
meg. A fejlesztés a Balaton-parthoz is kapcsolódik, hiszen 
olyan programokat indítottak el, amelyeknek az a célja, 
hogy a teljes KRESZ-parkot a mai kor kihívásainak megfe-
lelően közösségi funkciókkal tudják megtölteni. Manninger 
Jenő polgármester leszögezte: ez a beruházás része annak a 
tervnek, ami a környék újratervezését és hasznosítását cé-
lozta meg. Folytatják a programot, vannak még a városban 
területek, ahol szintén érdemes sportpályát fejleszteni.

Amatőröket és profi sportolókat is várnak a szabadtéri kézilabdapályára, melyet teljesen térítésmen-
tesen lehet használni. A sportlétesítmény a Magyar Kézilabda Szövetség infrastruktúra-fejlesztési 
programja keretében épült, a teljes beruházási összeget a szövetség állta. A fenntartásról Keszthely 
városának kell gondoskodnia.

Kézilabdapálya  
a KRESZ-parkban

 

A keszthelyi iskolák csapatai a 
sport- és ügyességi feladatok 
mellett a helyben  működő oktatá-
si, egészségügyi, rendfenntartó és 
szociális intézmények munkájával 
is megismerkedhettek. Kitelepül-
tek többek között a Pedagógiai 

Szakszolgálat, a Matthias Corvinus 
Collegium, az Egészségfejlesztési 
Iroda és a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányság szakemberei. A Keszthelyi 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontnak a jövőre is vannak tervei. 
Októberben a generációk közti 

kapcsolatokra hívják fel a figyel-
met egy konferencián. Emellett az 
„Indulj el, hogy még jobban légy” 
nevű egész éves program is meg-
valósul, ahol a legaktívabb diákok 
akár nyári táborozási lehetőséget is 
nyerhetnek.

Családi napot tartottak

A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ másodszorra 
szervezte meg a Fő téren a családi és egészségnapot.



Idén újra népszámlálás, ahol mindannyiunk válasza számít.
Az online kitöltésre október 1. és 16. között van lehetősége.

Töltse ki
a kérdőívet

online!

nepszamlalas2022.hu

Készült a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából.
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ÕszÕszi színkavalkádi színkavalkád
– milyen színeket viseljünk õsszel?

Stílusmagazin uraknak 
rovatunkban olyan tippe-

ket, segítő praktikákat 
szeretnénk megosz-
tani, amelyek segítik azon 
férfiakat is, akiknek nem a külső-
ségek a legfontosabbak, mégis szeretnek 
igényesen öltözködni, megjelenni.
Bár a férfiak többsége azt gondolja, hogy az ősz a fekete 
és a szürke időszaka, ez közel sincsen így.   Ugyanúgy, aho-

gyan a hölgyek, az urak is beletartoznak egy-egy színtípusba. 
Attól függően, hogy egy férfinak milyen a hajszíne, szemszíne, 

bőrszíne, arcszőrzete, bizonyos árnyalatú ruhadarabok sokkal 
előnyösebbek számára, míg más tónusok kifejezetten öregíthetik, 

nyúzottá tehetik a megjelenését. 
Ma már az urak is bátran nyúlhatnak színes ruhadarabok, ingek, 
pulóverek után, de a színes cipők is trendinek számítanak. Nem 
mindegy azonban, hogy milyen színt választ alapdarabnak, hiszen a 
természetes arcszínéhez harmonizáló színek fogják fiatalossá, frissé 
tenni megjelenését. Ha karakteres, sötétebb színű az arcszőrzete, 
hajszíne, akkor nyugodtan viselhet erősebb, élénkebb pulóvert, ha 
viszont inkább homogén egységet képez az arcszőrzete a bőrszí-
nével, akkor érdemes próbálkozni lágyabb, tompább színekkel. 

Amikor beköszönt az ősz, hullanak az aranysárga falevelek, 
az üzletek kirakatait ellepik a dísztökök. 

Narancs-, sütőtök- és bronzszínbe borul a környezetünk.
Mindannyian megkívánjuk ezeket a gyönyörű, meleg árnyalatokat. 

Azok a hölgyek, akik szemszínük, bőrszínük és természetes hajszínük tónusai 
alapján őszi színtípusba tartoznak, öltözékükben is bátran viselhetik a kör-

nyezet ihlette árnyalatokat. Őket fiatalossá, üdévé varázsolják az őszi termé-
szet tört színei, mint a téglavörös, rókavörös, a bordó mély árnyalatai, 
a borvörös, áfonyaszín és a konyakszín. Csodásan állnak rajtuk a meleg 

zöldek, mint bársonyzöld, dohányzöld – szép gesztenyebarna vagy 
hennavörös hajszínhez –, megkoronázva bronz vagy óarany 

fémékszerekkel. De bármennyire is varázslatosak ezek a harmóniák, 
ne hagyjuk magunkat befolyásolni a külvilág által!

Ne kezdjük el ősszel mindenáron ezen harmóniákat viselni csak 
azért, mert ősz van! Hiszen nem mindenki tartozik meleg színtípusba, 

sőt: a legtöbb hölgy nem tartozik meleg színtípusba. Sokan kevert típusok, 
és vannak kifejezetten hideg színtípusú emberek is, akiket különösen 

sápasztanak, öregítenek az őszi színárnyalatok.
Mindig a saját színtípusunknak megfelelő tónust viseljük, és a nekünk 

előnyös palettából válasszuk ki őszi pulóverünket, kabátunkat. 
Olyan árnyalatot válasszunk, amely a természetes színeinkkel 

harmonizál, amely passzol a szemünk színéhez, bőrünk tónusához.
Ha egy hölgy hideg színtípusba tartozik, akkor kerülje a meleg színeket, és 

helyette válasszon csokibarnát, gránátalmapirosat, mustvöröset, türkizt. Ezek 
az árnyalatok is megidézik az ősz hangulatát, 

és frissé, élettelivé teszik a hideg színtípusú hölgyek 
megjelenését.



TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

2022. októberi  
ügyfélfogadási rendjéről

Keszthely város jegyzője a 2022. évi munkaszü-
neti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. 
(VI. 1.) ITM-rendeletben foglaltak figyelembevé-
telével tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2022. 
november 1-je (mindenszentek napja) körüli 

ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

2022. október 14. (péntek)  
munkanap, ügyfélfogadás  

8.00 órától 12.00 óráig,
2022. október 15. (szombat)  

munkanap, ügyfélfogadás  
8.00 órától 12.00 óráig,

2022. október 31. (hétfő)  
pihenőnap,  

az ügyfélfogadás szünetel,
2022. november 1. (kedd)  

munkaszüneti nap,  
az ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

MEGHÍVÓ
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 97. § 
alapján Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete

2022. október 26-án (szerdán) 16.00 órai
kezdettel

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
udvari tárgyalója (8360 Keszthely, Fő tér 1.)
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a koronavírus-járvány-
ra tekintettel a közösségi terjedés megakadályozása érdeké-
ben az önkormányzat a közmeghallgatás időpontjáig esetleg 
hatályba lépő jogszabályi változásokra is figyelemmel korláto-
zó (távolságtartás, maszk stb.) intézkedéseket írhat elő.

Horváth Jánosné sk. elnök
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Meghívó
Értesítem a lakosságot, hogy Keszthely Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. októ-
ber 27-én tartandó közmeghallgatására 
lehetőség van a keszthelyi lakosok számára a helyi 
közügyeket érintő kérdések, javaslatok eljuttatására 
elektronikus úton a szervezes@keszthely.hu e-mail 
címre történő megküldéssel, vagy a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) 
portáján lévő ládába történő elhelyezéssel is.

A közmeghallgatás célja a város polgárai vélemé-
nyének megismerése a közösséget érintő önkor-
mányzati rendeletalkotással, illetve a mindennapi 
életben felmerült problémákkal kapcsolatban. 
A közmeghallgatás célja az is, hogy a város polgá-
rai közérdekű kérdést intézzenek, vagy javaslatot 
tegyenek a képviselő-testület felé. 

Az ily módon előre feltett kérdésekre az érintettek 
a közmeghallgatáson, illetve elektronikus/postai 
úton is választ kapnak. Ennek érdekében kérem, 
hogy a kérdező/javaslattevő nevét és pontos címét, 
elektronikus elérhetőségét szíveskedjenek feltün-
tetni.

A közmeghallgatáson először az írásban érkezett 
kérdések kerülnek megválaszolásra.
Kérem, hogy a kérdéseiket, javaslataikat leg-
később 2022. október 21. (péntek) 12:00 óráig 
szíveskedjenek a fent jelzett módok valamelyikén 
eljuttatni.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a közmeghall-
gatás helyszíne a Balaton Színház, Simándy-terme 
(8360 Keszthely, Fő tér 3.). 
A terem befogadóképessége – a szociális távolság 
(1,5 - 2 m) betartásával – 45 fő, a helyek elfoglalása 
érkezési sorrendben történik.

Együttműködésüket és megértésüket előre is 
köszönöm.

Manninger Jenő polgármester

Rendőrségi Hírek – Elf Bar
A hazai illegális piacon is megjelent egy többféle ízben 
elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal elő-
re feltöltött, akkumulátoros, eldobható eszköz. Környék-
beli iskolákból tavasszal kaptunk jelzést felbukkanásáról. 
Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített, akár magas niko-
tintartalmú és az egészségre súlyosan ártalmas, illegális 
termékek egyik legnagyobb veszélye, hogy gyakran 
általános iskolás gyerekeknek értékesítik. A gyártók lep-
lezetlenül a fiatalokat, nem ritkán a 10-14 éves gyerme-
keket célozzák meg ezzel a dohánytermékkel, média-
felületeket is használva (Facebook, TikTok, Instagram). 
A termékcsoport legnagyobb veszélye épp az a téves 
látszat, hogy nem veszélyes és nem okoz függőséget.

Miért veszélyes ez a termék?
A pontos összetevői ismeretlenek, ellenőrizetlenek, 
egészségügyi hatósági be-
vizsgálásukra nem került sor. 
A termékben a szívás hatásá-
ra nikotinsóval átitatott vatta 
hevül, majd ez a nikotinos pára 
különböző ízesítéssel vegyül. 
Veszélyessége éppen abban áll, 
hogy nagyon kevés a hiteles 
információ a termék összetevőit 
illetően, és hogy a belélegzett, 
különböző kémiai folyama-
tok során keletkező párának 
mik az élettani hatásai. Még a 

legkisebb, 800 szívásra elegendő töltéssel rendelkező 
termék nikotintartalma is 3-4 doboz hagyományos 
cigarettának felel meg, ezért a használata könnyen 
nikotintúladagoláshoz vezethet.

Miért illegális az Elf Bar termékek forgalmazása?
Alapvetően az elektronikus cigaretták és a dohány-
zást imitáló elektronikus eszközök forgalmazása nem 
illegális, ha az ízesítés nélküli, és a forgalmazó dohány-
termék-kiskereskedelmi jogosultsággal és a Szabályo-
zott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiadott 
dohánytermék-kiskereskedelmi engedéllyel rendelke-
zik (azaz e termékkategória kizárólag dohányboltban 
forgalmazható). Viszont a termékkört az ízesített jellege 
beszűkíti, amelyek forgalmazása tilos Magyarországon.

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Aki Elf Bar terméket hirdet, vagy forgalmaz:  
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig 
terjedő bírsággal sújthatja.

Aki Elf Bar terméket birtokol: a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki.

Mit tegyen, ha Elf Bar termék árusításával 
találkozik? Az ingyenesen hívható 1828-as 
számon bárki szabadon bejelentheti  
az illegális tevékenységet.

Polgárőröket keresnek  
Keszthelyre
A Polgárőr Egyesület Alsópáhok Keszthely városában 
polgárőr csoportot hoz létre. Tisztelettel kérik a lakossá-
got, hogy aki szeretne csatlakozni a civil szervezethez, a 
pahokpolgaror@gmail.com e-mail-címen jelentkezzen!
Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség nyolcvanezer forinttal támogatta a Polgárőr  
Egyesület Alsópáhok munkáját. Az összeget működési,  
fenntartási költségekre, műszaki eszközök és polgárőr 
formaruhák beszerzésére költhették el.

VÉRADÁSOK OKTÓBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szerve-
zete és a Keszthelyi Kórház Vérellátója 
októberben is várja a véradókat. A hó-

napban 17-én (13–16) és 24-én (13–16) 
a Vérellátóban lesz véradás. Október 

10-én (11.30–14.00) Keszthelyen, a VSZK-
ban, 13-án (12.00–14.30) Hévízen, a BM Szanatóri-
umban, 20-án (15–18) Alsópáhokon, a művelődési 
házban, 27-én (13–17) Keszthelyen, a Georgikon 

Kar D épületében várják a véradókat.
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2022. október 16.

vasárnap 10:00 – 16:00

Esküvői nyílt nap

Keszthelyen a Helikon Kastélyban


