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Sok kérdés,  
kevés résztvevő

– közmeghallgatást  
tartottak

A Georgikon működni  
és fejlődni fog 

– beruházások  
a campuson

Programok  
és látogatók  
– eredményes év  

a kastélymúzeumban

További friss hírek a Keszthelyi Televízió és a Keszthely Város Önkormányzata Facebook-oldalakon! 
https://www.facebook.com/keszthely.hu • https://www.facebook.com/keszthelyitv
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Volt egy pillanat az egyetemes történelemben, amikor Magyarország erkölcsi és politikai példát mutatott  
a világnak. Ez volt az évszázad legfényesebb pillanata: 1956. október 23-a, a magyar forradalom kezdete, 
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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!

A hónap legszerencsésebb 
időszaka, összesen  

90 millió forint pénznyereménnyel!

LEGYEN NEKED IS MALACOD! NOVEMBER 4-12.
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Részletek a lottózókban  
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

#maradjonjáték
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Pénzadománnyal segítettek
A Pelso Társaság október elsején rendezte meg  
a hagyományos Festetics jótékonysági bált a Helikon 
Kastélymúzeumban. Az estnek ismét az volt a célja,  
hogy rászorulókat támogassanak.

A rendezvény során több mint egymillió forint gyűlt össze, amit  
a Zöldmező Utcai Iskola keretein belül működő Értelmi Fogyaté-
kos Gyermekekért Alapítványnak adtak át. Az adományt Krasznai 
Tamásné, az intézmény igazgatója vette át, köszönetében kiemel-
ve: „Az alapítvány célja, hogy az intézmény programjait, sporttevé-
kenységeit, kulturális tevékenységeit, a mindennapok szabadidős 
programjait támogassa. Emellett a tehetséggondozás támogatá-
sát is felvállalta, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jó helyre és 
nagyon sok feladatra tudjuk majd használni.”

A Fehér ember szobornál 
Nagy Bálint beruházási 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő azt mondta, „min-
den nép életében vannak 
kitüntetett történelmi pillana-
tok: a kivívott, megtapasztalt 
szabadság mámorító napjai. 
Kiemelte: „1956 októbere 
megmutatta, hogy egy ország, 
ha talpra áll önmaga védel-
mében, ha közösnek érzi a 
haza ügyét, képes felülemel-
kedni minden megosztó 
érdeken, nemzetté válik, és 
példát tud mutatni az egész 
világnak. Ahogy 1956-ban, 
úgy 2022-ben is felismertük, 
hogy a mi békénkhez, éle-

tünkhöz szuverenitásra van 
szükségünk, nem mondhatja 
meg helyettünk más, hogyan 
és kikkel éljünk, mit tegyünk 
és mit gondoljunk” – mondta.
Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere beszédében 
1956 helyi történéseit idézte 
hangsúlyozva: a városban 
fiatalok, munkások, egyetemi 
oktatók vették ki a részüket a 
forradalomból. 1956 októ-
bere a hősök ideje volt, akik 
Magyarországot világszerte 
elismertté, a szabadságért 
való küzdelem szimbólumává 
tették. Az ’56-osok mind a 
szabadságért harcoltak, ami 
akkor nem az önmegvaló-

sítást, az egyén korlátlan 
szabadságát jelentette, hanem 
a nemzetét és a közösségét.
Takaró Mihály irodalom-
történész, a megemlékezés 
szónoka úgy fogalmazott: 
1956. október 23-a a magyar 
nép eddigi utolsó, heroikus 
küzdelmének ünnepe. A for-
radalom lemosta nemzetünk-
ről a csatlós nép bélyegét. 
Szimpátiatüntetések jelezték 
világszerte a magyarokkal 
történő szolidaritást.
– Az egész világ nem téved-
hetett. Ítéletük egyhangú volt, 
amelynek a legfőbb tanulsága, 
hogy rövid távon győzhet 
ugyan a hazugság, ám az 

igazságra ráhordott minden 
szennyet, tagadó szándékot 
elsöpri az igaz ítélet viha-
ra – tette hozzá. – 2010 óta 
újra szabadságharcot vívunk, 
ám nem vérrel és puskával 
a kezünkben, hanem emelt 
fővel, érvekkel, igazságunk 
fegyvereivel, hiszen ahogyan 
több mint ezer éve, úgy ma 
sem akarunk rab nemzet és 
gyarmat lenni. És aki így gon-
dolja, az méltó egyedül 1956 
örökségére – zárta beszédét 
az irodalomtörténész.
A megemlékezés végén a Vaj-
da János Gimnázium tanulói 
idézték meg 1956-ot ünnepi 
műsorukkal.

1956„           októbere bevilágította a XX. századot”„           októbere bevilágította a XX. századot”

A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 

azonnali  
   kezdéssel
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Mint elmondta, úgy döntöttek, 
hogy az önkormányzati lakások 
díját jövő év májusáig nem eme-
lik, ezzel is segítve a rászorulókat, 
akiket a magas rezsi érint. Az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
üzlethelyiségek továbbra is kapják 
a harmincszázalékos bérletidíj-
kedvezményt jövő év április végéig. 
Hozzátette: döntöttek több pro-
jektről is, így arról, hogy Keszthely 
Zámor városrészében csapadékvíz-
elvezető beruházást valósítanak 
meg, ahogy a belvárosban is sor 
kerül hasonló fejlesztésre. Végleges-
sé vált a döntés, miszerint a Sörház 
utca ezentúl Reischl Imre nevét 
viseli majd. Ezt több szervezet is 
kezdeményezte, hogy méltó módon 
tisztelegjenek az egykori város-
bíró előtt. Megjegyezte: ellenzéki 
képviselők nem szavazták meg a 
korábban Makarenkó, majd Sörház 
utca névváltoztatását.

Díjkedvezményekkel 
segítenek

A múltra támaszkodva  
a jövőbe néznek

A képviselő-testület ülésén 
történtekről, annak döntései-
ről tartott sajtótájékoztatót 
Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere.

Energiatakarékos intézkedésekkel
Az energiatakarékosság és a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében átfogó intézkedési tervet dolgozott ki, 
vezetett be a keszthelyi önkormányzat. A részletekről Manninger Jenő polgármester tartott sajtótájékoztatót.
Eszerint a városházán november 7-étől hétfőtől csütörtökig lehet ügyeket intézni, péntekenként csak temperáló fű-
tés lesz az épületben. A munkát térben és időben is egyesítik. A Balaton Színház december 15-től várhatóan márci-
us közepéig zárva tart. Az uszoda esetében nem jár a gázártámogatás, zajlanak a tárgyalások, hogy állami segítsé-
get kapjanak a létesítmény üzemeltetésére. Ennek hiányában a téli szezonra közel százmillió forint többletköltséget 
jelentene az önkormányzatnak a nyitvatartás. A sajtótájékoztatót követő napokban Manninger Jenő közölte: „Nagy 
Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő úr közreműködésével tárgyaltunk a Sportért Felelős Államtitkársággal. 
Ennek eredményeképpen hozzá tudunk járulni az idei többletköltségekhez, ami nem fedezi az összes többletköltsé-
get, de így már biztosítani tudjuk a város költségvetéséből a további pluszköltségeket. Ez esetben év végéig (kará-
csonyig) gyakorlatilag biztosítani tudjuk az uszoda nyitvatartását a sportolók és lakosok számára egyaránt.”
A polgármester hangsúlyozta: a szociális és az egészségügyi ellátás továbbra is biztosítva lesz a városban a megfe-
lelő intézkedések mellett. A Csokonai-sportcsarnok működik tovább, erre az évre az önkormányzat vállalja a plusz-
költségeket. A tankerülettel zajlanak a tárgyalások, hogy miként tudnák tovább közösen üzemeltetni. A polgármes-
ter kiemelte, szerényebb körülmények között, de lesz Keszthelyen adventi vásár és díszkivilágítás. A Balaton-parton 
a korcsolyapálya is üzemel majd, előreláthatólag csak a téli szünetben.

Közel húsz napirendi pont került 
a keszthelyi képviselő-testület 

elé az októberi soros ülésen.

Lakásokról, helyiségbérletekrőlLakásokról, helyiségbérletekről

Manninger Jenő polgármes-
ter az önkormányzati ener-
getikai takarékossággal kap-
csolatosan adott tájékoztatót. 
Módosították egyebek között 
az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatát, 
illetve a város tulajdonában 
álló lakások bérletéről szóló 
rendeletet, valamint megha-
tározták a jövő évre szóló he-
lyiségbérleti díjakat. Tájékoz-
tató hangzott el a második 
negyedévi belső ellenőrzési 
terv teljesítéséről, illetve a 
jövő évi belső ellenőrzési 

munkatervről. 
Jóváhagyta 
a képvise-
lő-testület a 
2022/2023. 
évi téli 
hószolgálati 
és síkosság-
mentesítési 
operatív 
tervet, majd 
pályázatot 
írtak ki a Keszthelyi Televízió 
ügyvezetői teendőinek ellátá-
sára. Tárgyaltak a Keszthelyi 
Városfejlesztő Kft. ügyeiről, 

és döntöttek a Sörház utca 
átnevezéséről is. Szóba került 
a 2022. évi közbeszerzési terv 
módosítása is. Zárt ülésen a 

Pro Cultura Keszthely kitün-
tető cím adományozásáról, 
valamint egyedi lakásügyek-
ről tárgyaltak a képviselők.

Köszöntőjében dr. Gyuricza Csaba,  
a MATE rektora elöljáróban hang-
súlyozta: a jubileumát ünneplő, idén 
225 éve alapított Georgikon Campus 
működni és fejlődni fog a jövőben is, a 
megvalósított integrációval pedig még 
jobban, eredményesebben ki tudják 
használni a lehetőségeket. A keszthelyi 
kampusznak elsősorban a növénytan 
adja az erejét, e területen is kiválóan 
tudja segíteni az agráriumban zajló 
változásokat, a magyar mezőgazdaság 
versenyképességét. Ezt szolgálja a bur-
gonyakutatás, a klímaváltozás-kutatás 
egyaránt. Nagy Bálint országgyűlési 
képviselő, beruházási államtitkár úgy 
fogalmazott, hogy a fejlesztések az 
egész térség számára fontosak. A Geor-
gikonnak szerepe van abban, hogy a 
kutatások mellett kiváló felkészültségű 

szakembereket képezzen. Dr. 
Polgár Zsolt, a Burgonyaku-
tató Állomás központvezetője 
elmondta: régi vágyuk teljesült 
azzal, hogy elkészült a 760 
négyzetméter alapterületű, 
ezer tonna tárolókapacitású, 
automatizált burgonyaraktár.
Átadták az újonnan felépí-
tett klímaházat is, melyben 
a klímaváltozás növényekre gyakorolt 
hatását kutathatják a szakemberek. 
Erről dr. Tóth Zoltán egyetemi do-
cens és dr. Taller János egyetemi tanár 
beszélt, mondván: a múltra támaszkod-
nak, de a jövőbe néznek. A tudás- és 
szolgáltatóközpont nagyban segíti azt a 
munkát, mellyel az időjárás változásai-
nak hatásait modellezni tudják.
A rendezvény végén felavatták a MATE 

Georgikon Campus felújított sportpá-
lyáját, valamint testnevelési és sport-
központját, melyre 56 millió forintot 
(ebből 48 millió forint TAO-támogatás) 
költöttek. Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere örömét fejezte ki, hogy 
a Georgikon fejlődik, s a létesítmény 
megújult. Az MLSZ-szabványnak meg-
felelő pályát a Keszthelyi Haladás SC is 
használja majd.

Manninger Jenő, Keszthely pol-
gármestere az aktuális ügyekről 
adott tájékoztatást. Többek között 
elmondta, elindult a Zöld Város 
projekt, amelynek keretében meg-
újul a Zeppelin tér és a Helikon 
park is. Kiírták a közbeszerzési 
pályázatot a Kertváros és a Zámor 
csapadékvíz-elvezetésére. Újabb 
fejlesztések is várhatók. Ha az EU-
val megkötik a szerződést, össze-
sen hétmilliárd forintot fordíthat-
nak majd Keszthelyre. Az összeg 
kiemelt projektje a Balaton-part 
és a belváros lesz, de a pályázati 
pénz minden városrészt szolgál 
majd infrastruktúra-fejlesztések, 
valamint a közlekedésbiztonság 
javítása terén. A polgármester 
mindezen túl beszélt fák vizsgála-
táról és a takarékossági intézke-
désekről, a város tisztaságát célzó 
intézkedésekről és a Rákóczi téri 
óra javításáról is.
A kérdések között szóba került a 
sörház és a Kísérleti utcai óvoda 

beruházásának ügye is, de arra 
vonatkozóan is érdeklődtek, hogy 
az önkormányzat milyen adóeme-
léseket tervez. Manninger Jenő 
elmondta, a sörház beruházását 
átvette az egyház. Az óvodával 
kapcsolatban részletes vizsgálat 
zajlik, folyamatban van a bünte-
tőeljárás, ezért arról a hatóságok 
nem adnak információkat. A kárté-
rítés előkészítésével foglalkozik az 
önkormányzat. Elmondta: jelentős 
adóemeléseket nem terveznek jö-
vőre, cél, hogy azok a helyi lakoso-
kat legkevésbé érintsék. Téma volt 
még a vadgesztenyefák helyzete, 
ezzel kapcsolatban elhangzott, 
hogy az injektálás nagyon drága, az 
éves permetezések módjáról majd 
egyeztetnek. Többen kérdeztek rá 
helyi vízelvezetési problémákra, 
melyekkel kapcsolatban ígéretet 
kaptak, hogy a város azokat meg-
vizsgálja, ahogy a Balaton szálló 
felújítással kapcsolatos jövőjét is 
figyelemmel kísérik.

Sok kérdés, kevés résztvevő
Sok kérdés, szerteágazó témák, kevés résztvevő – ez jellemezte 
az idei keszthelyi közmeghallgatást, melyet a Balaton Színház-
ban tartottak a város képviselő-testülete tagjainak részvételé-
vel. Az érdeklődők előzetesen, online is küldhettek kérdéseket.

Közel egymilliárd forint értékben 
valósultak meg beruházások a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Georgikon Campusán. Az új burgonya- 
raktárt, a klímaházat és a felújított sport-
pályát, valamint a testnevelési és sport-
központot múlt héten avatták fel.



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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Szaletli épül az      Erzsébet-ligetben

Bringakörúttól  
az útfelújításokig

Elmondta: az elmúlt években jelentősen megnövekedett  
a kerékpározást mint aktív turisztikai formát választók  
száma, ezért a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában megvalósuló kerékpáros fejlesztések kiemelt 
jelentőséggel bírnak. A 205 kilométeres Bringakör komplex fej-
lesztése 2019 áprilisában kezdődött a NIF Zrt. beruházásában. 
Az idei szezon végére, ősztől már 114 kilométeren haladhatnak 
korszerűbb úton, kényelmesebben a bringások a Balaton körül. 
A fejlesztések értéke meghaladta a bruttó hatmilliárd forintot,  
a beruházások uniós, illetve hazai forrásból valósultak meg.

A Balatoni Bringakörút felújításáról tartott sajtótá-
jékoztatót Nagy Bálint, a Beruházási Minisztérium 
beruházási államtitkára Balatonkenesén. 

A Keszthely és Várvölgy közti útfelújítás kapcsán az útbe-
ruházásokról adott tájékoztatást Nagy Bálint beruházási 
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, hangsúlyoz-
va: 2010 után az útépítések területén a kabinet azt vállalta, 
hogy az országot minden irányban autópályával köti össze a 
szomszédos államokkal, illetve 2025-ig valamennyi megyei 
jogú város kapcsolódni fog a gyorsforgalmi 
úthálózathoz. Hozzátette: a beruházások az 
emberek életminőségét javítják, erősítik a 
helyi gazdaságot, s a térségben a turizmus 
szempontjából is jelentősek. Az elmúlt évti-
zedben mintegy 7500 kilométernyi út épült, 
újult meg, több mint ezermilliárd forintból. 
Emellett a Magyar Közútnak a fejlesztéshez 
szükséges gépjárműparkja is bővült, korsze-
rűsödött. Idén 960 kilométernyi út újul meg, 
amire 182 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Az elmúlt időszakban újabb 31,6 milliárd 
forintot kapott a társaság, amelyből 160 
kilométernyi utat korszerűsítenek. Elmond-
ta: a Keszthelyt Várvölggyel összekötő úton 
korábban már több szakaszt felújítottak. 
Jelenleg új technológiával dolgoznak.

Átadták a munkaterü-
letet, szaletlit építe-
nek az Erzsébet-li-
getben, a létesítmény 
közösségi célokat 
szolgál majd. A Heli-
kon Liget Egyesület 
célja, hogy a vasút és 
a Balaton-part között 
lévő park családok, 
baráti társaságok ked-
velt helyszíne legyen.
A park Helikon strand felőli ol-
dalán készül majd el az az épít-
mény, ahol az egyesület tagjai, a 

keszthelyiek, valamint a városba 
érkező vendégek is találkozhatnak 
egymással. A tervek szerint tűzra-
kó helyet is kialakítanak a terüle-

ten. A szaletlit pályázati 
forrásból valósítják meg. 
A Helikon Liget Egyesü-
let elnöke, dr. Boldizsár 
Erzsébet elmondta: 60-70 
ember befogadására 
alkalmas kültéri építmény 
lesz, ami eső előli védel-
met nyújt. Bárki megpi-
henhet benne, legyen az 
gyalogos vagy kerékpáros, 
de találkozóhelyként is 

működik majd a létesítmény.  
Az építmény mintegy 13 millió fo-
rintos beruházásból valósul meg.
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A múzeum parkjában tábla jelzi, hogy csatlakoztak a prog-
ramhoz. Egy évvel ezelőtt döntöttek a kert megújításáról és 
a cím megszerzéséről. Németh Péter, a múzeum igazgatója 
elmondta, hogy a cél megvalósítása érdekében egy csoma-
got vásároltak a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettől, amelyben madárodú és az ellátáshoz szükséges 
eszközök voltak. A park egyik fáján helyezték el az odút, és 
a már meglévő etetőket is feltöltötték madáreleséggel. Az 
ellátást az egész téli szezonban biztosítják a madarak számá-
ra. Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati képviselő is 
ellátogatott a Balatoni Múzeumba, és hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzat minden tenni akaró családnak, intézmény-
nek, lakóközösségnek szakmai útmutatást, segítséget biztosít 
a „Madárbarát kert” programba való bekapcsolódáshoz. 
Hozzátette: növelni kívánják a kertben a bokrok és a cserjék 
számát, ami majd egy későbbi projekt lesz. 

Madárbarát kertként is

Élő festmények,  
játék a festészettel

Keszthely is klímabarát város, ahol 
gondozzák a zöldterületeket, a Fő tér 
virágosítása folyamatos egész évben, 
mindig az évszaknak megfelelő virá-
gokat ültetik el.
– Keszthely egy Balaton-parti és 
kulturált város, ezért is fontos, hogy 
a zöldfelületekről gondoskodjunk, 
egyébként is híresek vagyunk a zöld-

felületeinkről, és az utóbbi időben is 
jelentős fejlődést értünk el. Ez persze 
sok munkával járt – mondta Man-
ninger Jenő polgármester.
Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka, a 
Virágos Magyarország nemzeti ko-
ordinátora elmondta: a hangsúlyokat 
mindig a pályázati program szabja 
meg a települések tekintetében. Van, 

ahol szökőkutak kerülnek köztérre, 
máshol a burkolat kap hangsúlyt, de 
arra is volt példa, hogy a háromszin-
tes növényállományt fejlesztették. 
A tanácskozáson beszéltek az adaptív 
gyepgazdálkodási lehetőségekről, a 
zöldfelületek fejleszthetőségéről és 
azokról a kihívásokról is, amelyekkel 
az ágazatnak szembe kell néznie. 
Elhangzott, hogy a zöldfelületeknek 
egészségügyi hatásai is vannak, és 
több állatnak, madárnak, és rovarnak 
is lakhelyül szolgálnak.

Tanulmányútra érkezett Keszt-
helyre a Virágos Magyarország 
zsűrije. Konferenciát tartottak 
„Több zöld várost a fenntartható 
Európáért” címmel. A rendezvé-
nyen hangsúlyozták, hogy  
fontos a klímatudatosság és  
a biodiverzitás megőrzése.

Deák Ferenc igazságügyi miniszterre em-
lékeztek egykori iskolájában, a keszthelyi 
premontrei gimnáziumban. Az államférfi 219 
évvel ezelőtt, október 17-én született Söjtörön. 

Deák Ferenc már fiatalkorában kitűnt kortársai közül 
tanulmányi eredményeivel, igazságérzetével, pártat-
lanságával. A mai fiatalok előtt is példaképül szolgál, 
sokan büszkék rá az iskola tanulói közül, hogy ugyan-
abba az intézménybe járhatnak, mint az egykori nagy 
politikus. A megemlékező műsor által Deák Ferenc 
élettörténetével is megismerkedhettek az intézmény 
diákjai. Kalandos, izgalmas életútja volt, melynek egyik 
kiemelkedő állomása a keszthelyi gimnázium.  
A premontrei szerzetesek készítették fel arra, hogy ki-
váló jogász, táblaíró és államférfi, a Batthyány-kormány 
igazságügy-minisztere váljék belőle. Balogh István 
történelemtanár elmondta, hogy akkoriban olyan férfit 
neveltek magyar hazafiként, aki európai műveltséggel 
rendelkezett, elvhűen, a kor szellemére ráérezve vállal-
ta, hogy a nemzet sorsát előbbre viszi. Balogh Csaba 
igazgató hozzátette, fontos a diákoknak, hogy a tudás 
mellett olyan személyekkel is megismerkedhetnek, akik 
valamikor előttük oda jártak, és példaértékűek. 
Az ünnepség koszorúzással zárult. 

Keszthelyen a Virágos Magyarország zsűrije

„Élő festmények, vagyis játék a lengyel festészettel” címmel nyílt kiállítás a Balatoni Múzeumban. 

A lengyel nagykövetség mellett működő Petőfi Sándor Lengyel Iskola diákjai, tanárai és szülők ültek portrét Csoma Szilvia fotó-
művésznek. A tárlat egy játékot mutat be, hiszen egyes elemeket kicseréltek a festményekhez képest. Sebastian Kęciek, a Lengyel 
Köztársaság magyarországi nagykövete örömét fejezte ki, hogy vidéki városok is élvezhetik a kreatív és élménydús kiállítást. A 
megnyitón Manninger Jenő, Keszthely polgármestere hangsúlyozta: a lengyel–magyar kapcsolatban Keszthely szeretne nagyobb 
szerepet vállalni.

Elnyerte a Zöld Minősítés díjat a Fejér 
György Városi Könyvtár – tudatta szer-
kesztőségünkkel az intézmény. 

A Zöld Minősítés kezdeményezés meg-
álmodója a Fiatal Családosok Klub-
jának Egyesülete (FICSAK), szakmai 
támogatója a Zöld Követ. Az első hazai 
integrált és ingyenes Zöld Minősítés 
rendszerről van szó, mely a jelenleg 
meglévő magyarországi szabályozással 
párhuzamosan működik társadalmi 
támogatottsággal és elfogadottsággal. A 
minősítési rendszer célja, hogy erő-
sítse és ösztönözze a vállalkozások és 
a szolgáltatóhelyek környezettudatos 
működését.
– Könyvtárunknak is fontos a környe-
zettudatosság, hogy minél zöldebb és 
fenntarthatóbb világban éljünk. Ígérjük, 
hogy a jövőben is a fenntarthatóság és 
a környezettudatosság szempontjait 
figyelembe véve dolgozunk – fogalmaz 
a Fejér György Városi Könyvtár közle-
ménye.

Zöld Minősítés  
díj a könyvtárnak

Közös sportolásra invitálták a fogyatékkal élőket és az egészségeseket a „Séta 
az egészségért” programon. Az egészséges életmódot kívánják reklámozni 
a sportteljesítménnyel, melyet két évtizede a Keszthely Város Sportjáért és 
Oktatásáért Egyesület Mozgáskorlátozottak Szakosztálya szervez.
Húsz éve a mozgás fontosságát hangsúlyozzák a programon, a második 
esztendőtől már az egészségesek is ott voltak a rendezvényen. A Fő téri gyü-
lekező után együtt indultak el a résztvevők a Balatoni Múzeumhoz. Nemes 
Klára főszervező elmondta, hogy a figyelemfelhívás mellett egymás alaposabb 
megismerése is célja a rendezvénynek, illetve egymás problémáinak feltárása 
és közös megoldása is lehetséges. Nem hanyagolható el a sportértéke sem, 
hiszen nemre, korra és betegségre tekintet nélkül mindenkinek kell a mozgás.
Az előző években is minden sétának volt várostörténeti vagy kulturális kiegé-
szítő programja is. Idén Csik Ferenc és a Festeticsek megismerése volt a cél, a 
végállomáson megtekintették a Balatoni Múzeum kiállításait. 

Az egészségért sétáltak

A Magyar Madártani Egyesület programjában vesz 
részt a Balatoni Múzeum. Az intézmény vezetése 
környezetvédelmi szempontokat tartott szem előtt, 
amikor eldöntötte, hogy csatlakozik a kezdeménye-
zéshez. Fontosnak tartják, hogy a télen is segítsék a 
madarakat vízzel és élelemmel. 

A haza bölcsére 
emlékeztek
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A békéért és az egységért imádkoztak
A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola is csatlakozott ahhoz  
a kezdeményezéshez, amely arról szól, hogy egy megadott időpontban  
a Szűzanyához imádkoznak gyermekek világszerte. 

2005 óta minden évben október 18-án reggel 9 órától harminc 
percen keresztül imádkozzák a rózsafüzért. Idén a Magyarok 
Nagyasszonya plébániatemplom adott otthont a szertartásnak, 
az eseményen dr. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházme-
gye főpásztora is jelen volt.
Az „Egymillió gyermek együtt imádkozik a békéért és az egy-
ségéért” kezdeményezés egy venezuelai keresztény közösség-
ből indult el 2005-ben. A keszthelyi iskola öt éve csatlakozott 

a programhoz. Őry Gábor, az intézmény igazgatója elmondta, 
hogy az iskolából mindenki jelen volt a szertartáson, 170 diák, 
30 tanár és a technikai dolgozók is. Cél, hogy minél többen 
vegyenek részt az imádságon, hiszen nagyon jó egy ilyen nagy 
közösséghez csatlakozni. Dr. Udvardy György veszprémi érsek 
kiemelte, hogy a gyermekek imája mindig kedves az Úr előtt, 
és diákok imára nevelése is kiemelt célja a katolikus egyház-
nak. 

A Helikon Kastélymúzeum elérte a látogatói csúcsot, erről Pálinkás Róbert 
igazgató adott tájékoztatást, mondván: mind a beruházásokat, mind  
pedig a vendégszámot illetően kimagasló év 2022 a múzeum életében.  

Jó évet zár a kastélymúzeum

Elmondta: minden idők legjobb látogatói 
számát érték el. A Covid előtt, 2019-ben 
240 ezer látogató volt egész évben. Idén 
október végéig már 250 ezer vendéget 
fogadott a Helikon Kastélymúzeum.  A 
térség turizmusa a 2019-es évhez képest 
vagy nem, vagy nem jelentősen növe-
kedett, míg a Helikon Kastélymúzeum 
esetében több mint nyolcszázalékos 
növekedés mutatható ki. Teljesen új 
tematika szerint készültek a turisztikai 
szezonra. Az állandó és időszaki kiállí-
tások mellett minden napra terveztek 
programokat. Kihasználva a gyönyörű 
parkot, komoly- és könnyűzenei koncer-
teket, családi programokat szerveztek, 
amelyek még vonzóbbá tették a kiállí-
tóhelyet. Petanque nemzetközi verseny 
megrendezésével a sport is bekerült a 
parkba. Népszerű volt a veteránautók 
kiállítása, a lovasbemutatók és a színhá-
zi előadások is. A kiállítások fejlődtek: 
elkészült a Festeticsek díszebédlője, a 
Hintómúzeumba került az eredeti kocsi 

kocsi. A Totem a Vadászati Múzeum 
mellé került, ami szintén újdonságként 
hatott a két új szárny bő látnivalóival 
együtt. A Vadászati Múzeum százezres 
látogatói száma Európában is egyedül-
álló.  A modellvasút-kiállítás is nagyon 
népszerű volt. A madárpark a madárinf-
luenza után újra talpra állt, és – pótolva 
a madarakat – újra megnyitotta kapuit. 
A múzeum jegyárstruktúrája is úgy épül 
fel, hogy a kombinált jegyekkel két nap 
alatt is végiglátogatható a hat kiállítás. 
Számos családi program tette még von-
zóbbá a kastély kiállításait. A napokban 
bemutatják a vadászati kiállításról szóló 
albumot. 
Pálinkás Róbert hangsúlyozta: összeha-
sonlítva Gödöllővel vagy akár Eszter-
házával, kiemelkedően jól teljesített a 
keszthelyi kastélymúzeum. Folytatódnak 
a nagy beruházások: Fenékpuszta első 
ütemének 90 százaléka az idei évben 
befejeződik. A kiállítási koncepciót 
átdolgozzák, a lótenyésztés történetét 

mutatja majd be egészen 1941-ig a telivér 
ménes eredményeivel. Különböző hely-
színeken különleges kiállítások várják 
majd a látogatókat. Az eredeti elképzelést 
(a hintózást a Fenyves allén, piknikprog-
ramot) egészíti ki a tematikus kiállítás. A 
Hagyományos Vadászati Módok Háza a 
fejlesztési stop miatt késik ugyan, kisebb 
léptékben folytatódik a beruházás. A 
második ütem közbeszerzési kiírása is 
folyamatban van már. A 2030-ig tartó 
fejlesztési ciklusra is készül a kastély. Az 
elvártnál mindig egy kicsit többet tervez-
ve adnak be koncepciókat a tulajdonosi 
fenntartóhoz, az Építési és Beruházási 
Minisztériumhoz. 
A Helikon Kastélymúzeum az elmúlt 
időszakban azt bizonyította, hogy az „5 
év–5 milliárdos” fejlesztési ciklus helyett 
tíz év alatt 13 milliárdos fejlesztésig jutott 
el. A tervek szerint ismét egy „10 év–20 
milliárdos” programot állítanak össze a 
következő fejlesztési ciklusra, bízva ab-
ban, hogy továbbra is fejlődhet a kastély.



132022. október 7.   Balatoni KRÓNIKA12 Balatoni KRÓNIKA   2022. November 4. télikabátot válasszunk?

Télikabátnak válasszon az életstílusának megfelelő 
kabátfajtát. Aki irodába jár dolgozni, és általában 
öltönyt, zakót visel, válasszon szövetkabátot.  
Aki sportosabban öltözik, farmerben, pulóverben jár,  
ő választhat pehelykabátot vagy sportos dzsekit.

Milyen szempontokra figyeljen?

• Aki magasabb, választhat térd alá érő dzsekit, kabátot, elérő színű nadrághoz is.
•  Aki alacsonyabb, inkább válasszon rövidebb állású dzsekit (azonos színű nadrággal),  

vagy egészen hosszú szövetkabátot, hiszen a rosszul megválasztott hossz  
összenyomja az embert, és még alacsonyabbnak tűnhet. 

•  Aki vékonyabb alkat, választhat picit teltebb anyagminőségű kabátot,  
vagy a vastagabban bélelt kabátok közül. 

•  Aki zömökebb, figyeljen oda, hogy ne válasszon túl vastag anyagú kabátot,  
mert optikailag még rátesz néhány kilót a testére.

•  Figyeljen oda a kabát szabására is, hiszen minden zseb, minden gallér,  
rátét erősítheti vagy gyengítheti az adott területet.  

•  Aki pocakos, inkább egyenes fazont válasszon, és dobja fel egy  
hosszabb sállal, amely eltereli a hangsúlyt a hasról.

•  Aki szikár alkatú, nyugodtan válasszon alul összehúzható dzsekit,  
és viselhet nagyobb, vastagabb sálat a nyakában körbetekerve.

Milyen fazonú 

Uniós támogatásokkal
A Zala Megyei Közgyűlés idei ötödik ülésén a nemzeti parkok tevékenységéről hallgatott meg tájékoztatót. 

A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóságának 
vezetője, Puskás Zoltán 
elmondta, hogy a hazai 
nemzeti park igazgatósá-

goknál 2020 elején kialakí-
tott új szervezeti struktúra 
alapján létrehozott önálló, 
osztályszintű területi 
szervezeti egységek, táj-

egységek közül megyénket 
három érinti. Ide tartozik a 
Keszthelyi-hegység, Hévíz 
környéke, a zalai Bala-
ton-parti települések egy 

része, a Kis-Balaton és  
a Mura-menti Tájvédelmi 
Körzet. Az igazgatóság 
feladatellátását hazai és 
uniós pályázati források 
támogatják. GINOP pá-
lyázat keretében került 
kialakításra a Kis-Bala-
ton Látogatóközpont és 
újult meg a Diás-szigeti 
Fekete István-emlékhely, 
és KEHOP-os forrásból 
is számos fejlesztés 
valósulhatott meg. 
Egyebek mellett komp-
lex élőhelyfejlesztés és 

gazdálkodási centrum a 
Mura mentén, a Hévízi-tó 
átfogó védelme, de jelen-
tős támogatás segítette 
a Kis-Balaton meden-
céjében a cserjésedés 
megállítását, valamint az 
inváziós fásszárú fajok 
terjedésének visszaszorí-
tását is, továbbá lehetőség 
nyílt a természetvédelmi 
őrszolgálat fejlesztésé-
re. Az igazgatóság LIFE, 
ATHU, Duna, valamint 
HUHR projekteknek is ak-
tív résztvevője, csatlakoz-
tak a Zala Megyei Önkor-
mányzat partnerségével 
megvalósuló több projekt 
kapacitásépítő együttmű-
ködéséhez. 

Elsősorban az életmódunknak és stílusunknak megfelelő kabátfajtát válasszuk ki. Aki irodába jár 
dolgozni, és blúzokat, blézereket visel, ő inkább szövetkabátot válasszon – akkor is, ha alulra nem 
szoknyát, hanem esetleg farmert, szövetnadrágot visel –, mert azt tudja jobban kihasználni. Aki spor-
tosabban öltözik, mindig farmerben, kapucnis pulóverben jár, ő választhat pehelykabátot vagy sportos 
dzsekit. Ha eldöntöttük, hogy melyik kabátfajta illik a hétköznapjainkba, nézzük meg, milyen fazon 
előnyös számunkra.

Nézzük meg alkatok szerint, kinek milyen fazonú télikabát az ideális:

Y  Egyenes alkatú hölgyeken jól mutatnak a vastagabb textúrájú, gombos, cipzáras, akár kétsoros 
gombolású, vagy ferdeszabású szövetkabátok. Lehet rövidebb vagy hosszabb kabát, de alacso-
nyabb hölgyek ügyeljenek a monokróm (azonos színű) viseletre, míg magasabb hölgyek nyugodtan 
tagolhatják keresztbe a testüket (eltérő színű kabát és nadrág). Övvel is viselhetjük a kabátot, de 
mindenképpen ferdén kössük az övet, nem keresztbe a derékon, mert az még jobban ráerősít az 
egyenes alkatra. Dzseki esetén is érdemes a nőiesebb, öves, galléros fazonokat keresni.

Y  A körte alkat általában hosszú derékkal párosul, így a rövidebb kabátokat részesítsük előnyben 
ennél az alkattípusnál magas derekú nadrággal, szoknyával. Ha fázósak vagyunk és ragaszkodunk 
a hosszú kabáthoz, akkor „A” vonalú hosszabb szövetkabát előnyös. Vékony vagy vastagabb öv a 
derékon jobban tagolja a felsőtestet, ezáltal rövidebbnek tűnik a derék. Az övet viselhetjük a puló-
veren, vagy a kabáton kívül is, izgalmas megoldásokat lehet kikísérletezni.

Y  Alma alkatú hölgyek a vékonyabb szövésű kabátokat részesítsék előnyben. Vékony 
és laza, bővebb szabású szövetkabát a legelőnyösebb ennek az alkattípusnak. 
Inkább rövidebb – térd fölé vagy térd alá érő – fazont válasz-
szunk, hogy a láb érvényesüljön a harisnyában vagy a test-
hezálló nadrágban.

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézetének pályázata, a „Beszélő városok – Keszthelyi történetek” integrált kulturális 
projekt keretében a Balaton Fesztivál Alapítvány közreműködésével került megtartásra 2022. október 
12-én a „Kultúrpiknik a Festetics kastélyban” elnevezésű rendezvény.

A teljes délutánt 
felölelő program 
az Igricek zenekar 
gyermekeknek 
szóló koncertjével 
kezdődött, ame-
lyen a fiatalokat is 
megénekeltetve 
ismert gyermek- 
és népdalok csen-
dültek fel, majd 
kézműves-foglal-
kozásra került sor. 
Ezt követően 15 
órától a velencei 
tükörterem adott 
helyszínt a projektérté-
kelő rendezvénynek, ahol 
köszöntőt mondott Tóth 
Gergely, a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete 
főigazgató-helyettese 

és Manninger Jenő, 
Keszthely város polgár-
mestere. Mátay Mónika 
és Tar Ferenc, a Beszélő 
városok – Keszthelyi 
történetek című könyv 

szerkesztői rávilágítot-
tak a projekt kereté-
ben elkészült kiadvány 
értékeire és hiánypótló 
voltára, majd összefog-
laló előadások következ-

tek a mostanáig 
megvalósult ren-
dezvényekről és 
eredményekről. 
A projektérté-
kelőt a SzirÉnek 
Leánykórus, a 
Keszthelyi Vajda 
János Gimnázi-
um diákjainak 
programja zárta. 
Ezt követően 
a rendezvény 
megkoronázása-
ként a Festetics 
György Zeneis-

kola művésztanárainak 
és növendékeinek nagy 
érdeklődés által övezett 
komolyzenei koncertjét 
élvezhette a nagyérde-
mű.  

Kultúrpiknik a Festetics kastélyban 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
pályázatot hirdet a Goldmark Károly Művelődési Központ 

(8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 28.) 

igazgatói
beosztásának betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely város honlapján:  
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. november 30.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  

ügyfélfogadási rendjéről

Keszthely város jegyzője tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy az energiatakarékossági intézke-
dések részeként 2022. november 7. napjától a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadá-
si rendje az alábbiak szerint módosul:

hétfő 8.00 órától 12.00 óráig,

szerda 8.00 órától 12.00 óráig  
és 13.00 órától 17.00 óráig,

csütörtök 8.00 órától 12.00 óráig

E naptól a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
péntekenként zárva tart. 

 
Dr. Gábor Hajnalka 

jegyző

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. (8360 Keszt-

hely, Kossuth Lajos utca 45.)

ügyvezetői
beosztásának betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben meg-
található Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek. A pályázat benyújtásának  
határideje: 2022. november 30.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Újabb csalási hullám terjed az 
interneten! Naponta többen 
jelzik a bankjuknál és a rend-
őrségen, hogy csalók áldozatai 
lettek. A módszer az, hogy a 
bűnözők vevőként jelentkeznek 
gyanútlan eladók hirdetésére a 
Facebook Marketplace-en vagy a 
Jófogáson. A szállítási költséget is 
átvállalva a fizetést egy „FoxPost” 
vagy „Packeta” linken keresz-
tül kérik, ami természetesen 
hamis. Mégis sokan bedőlnek, 
erre kattintva ugyanis megjele-
nik a termék neve, az eladónak 
járó összeg, majd a „pénzesz-
köz átvétele” gomb, amire ha 
rákattintanak, a bankok listájából 
választani lehet. Ezután a saját 
bankra megszólalásig hasonlító 
felület jelenik meg, ahová fel-
használónevet, jelszót és akár 
SMS-kódot is beírva a csalók 
megszerzik a bankszámlaadato-
kat, majd a számláról utalásokat 
kezdeményeznek.

Adóvisszatérítéssel kecsegtető 
vagy adótartozásra hivatkozó 
adathalász üzenetek után a csa-
lók új módszerekkel próbálkoz-
nak a NAV nevében. Telefonon, 
rezsitartozásra hivatkozva kérnek 
a gyanútlan ügyfelektől adatokat, 
nem ritkán pénzt. Senki ne dőljön 
be a trükknek! A Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) nem hajt be 
áram- és gázdíjtartozást. Nem 
tartozik a NAV feladatai közé –  
a kukadíjon kívül – a rezsitarto-
zás, így sem az áram-, sem  
a gáztartozás behajtása. A NAV 
nem kommunikál e-mailben sem 
az ügyfelekkel. Hivatalosan kizá-
rólag ügyfélkapun és postai úton 
küld értesítéseket. A NAV mun-
katársai, ha esetleg személyesen 
keresik fel az ügyfelet, minden 
esetben szolgálati igazolvánnyal 
igazolják magukat.

2022. november 20-ig népszám-
lálási számlálóbiztosok keresik 

fel azokat a háztartásokat, akik 
online nem töltötték ki a kérdő-
íveket. A biztosok névre szóló 
igazolvánnyal és fényképes 
személyazonosító igazolvány-
nyal kell hogy igazolják magukat. 
Nyakukban „Népszámlálás 2022” 
feliratú, hivatalos logóval ellátott 
nyakpánt lesz. Ellenőrzés nélkül 
ne engedjenek be idegeneket la-
kásukba! Nem kötelező beenged-
ni a számlálóbiztost a lakásba.  
A kérdések a lakás előtt, az udva-
ron vagy a folyosón is megvála-
szolhatók. A számlálóbiztosokat  
a népszámlálás teljes időszaká-
ban működő, ingyenesen hívható 
információs telefonszámon (+36-
80-080-143) is ellenőrizni lehet.

Ha úgy látja, hogy minden 
óvintézkedése ellenére becsap-
ták, megkárosították, tegyen 
feljelentést a lakhelye szerint 
illetékes rendőrkapitányságon, de 
személyesen is tehet bejelentést 
bármely rendőri szervnél vagy 
telefonon, a 112-es segélyhívó-
számon.

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
– Újabb csalások

VÉRADÁSOK NOVEMBERBEN

KESZTHELY VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
TALÁLHATÓ TAXIÁLLOMÁSHELYEK: 

1. a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza - 5 db hely
2. a Rákóczi tér déli oldalán található terület - 4 db hely
3. a Fő téri gyógyszertár előtti terület - 2 db hely
4.  a Mártírok útján, az autóbusz-állomás  

északi oldalán - 4 db hely

A közterület-használati hatósági szerződés megkötésére  
irányuló pályázatot annak kell benyújtania,  
aki a közterületeket használni kívánja.
Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb 
szervezet, intézmény, aki vagy akinek a tagjai a tevékenység 
végzésére engedéllyel rendelkeznek.
A közterület-használat két évre szóló határozott időtartamra 
jön létre. A jogviszony további feltételeire Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város területén 
lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló 20/2021. 
(X. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

A pályázati ajánlat tartalma, a pályázat bírálati szempontjai, 
valamint a szükséges csatolandó dokumentumok az alábbiak. 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
a)  a pályázó nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail) lakóhe-

lyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,
b)  a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedé-

lyek másolatát,
c)  a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy lejárt helyiadó-

tartozása nem áll fenn,

d)  vezetői jogosultság igazolását, külön a tevékenység végzésére 
vonatkozóan,

e)   személytaxi-szolgáltatás tevékenységére képesítéssel rendel-
kezik (engedélykivonat),

f)  személytaxi-vezető vizsgalap, fényképes azonosító lap.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy: a rendelet szerinti 
közterület-használati díj megfizetését vállalja (2023. évre együt-
tesen 412.500 Ft/év, áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztet).
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki 
vállalja, hogy a keszthelyi állandó lakosok részére  
a viteldíjból 5% kedvezményt biztosít, továbbá Keszthely város 
közigazgatási területén lát el/látott el személytaxis, szemé-
lyszállító szolgáltatói tevékenységet, melyről  
referenciaigazolást kell benyújtania.
A szerződés megkötése megtagadható, amennyiben  
a pályázónak Keszthely Város Önkormányzatával szemben 
bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn.
A szerződés nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban előírt 
egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek  
beszerzését, mely a pályázó feladata.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. november 7. 
(hétfő) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgár- 
mestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.).  

A pályázat elbírálásának határideje 2022. november 14. (hétfő), 
melyet követően a pályázók írásban kapnak értesítést.  
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás  
nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Osztályán (83/505-524) kérhető. 

Keszthely város polgármestere pályázatot hirdet a taxiállomáshelyek együttes 
igénybevételére vonatkozó közterület-használati szerződés megkötésére. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 
Vérellátója novemberben is várja a véradókat. Utóbbi helyen 7-én 

(13–16 óráig), 8-án (15–18), 14-én (13–16), 21-én (13–16) és 28-án 
(13–16) lesz véradás. November 10-én (16–18) Karmacson, a műve-
lődési házban, 17-én (16–18) Zalaváron, a művelődési házban, 24-én 

(14–18) Zalaapátiban, a falumúzeumban várják a véradókat.
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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

Sunny ringlis készfüggöny    
sötétítő 140x260 cm-es méretben  
13 990 Ft/darab

Dimout Vincenzo  
dohány sötétítő függöny   
(4 színben kapható)  
280 cm-es tekercsben  
13 157 Ft/fm

Safir dark  
blue beige szőnyeg  
10 990 Ft/darabtól

.......
. . . . . . .

Stars beige padlószőnyeg 
4 m-es szélességben   
4 399 Ft/m2

Rama beige futószőnyeg 
67 cm széles 3 999 Ft/fm
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Comfort Springen 10 mm 
vízálló laminált padló  
kopásállóság: 33 (közületi)  
9 499 Ft/m2

kedvezmény laminált  
padlóra, vízálló padlóra, 
padlószõnyegre, mûfûrekedvezmény  darabszõnyegre, tapétára,  

függönyre, karnisra 
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Szombaton 8-14,Vasárnap 9-13-ig

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) 
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