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     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 
Még kedvezőbb internet a HIR-SAT-tól 

minden régi és új Ügyfelünknek!

30 megás internet havi   

         3.150 Ft-ért.*

* Részletek az ügyfélszolgálaton.

www.hirsat.hu

Vitéz és szabadságszerető
A FORRADALOM KIVÉTELES CSODÁJA, HOGY HATALMAS NÉPTÖMEGEK EGYETLEN SZEMPILLANTÁS ALATT FELISMERIK AZ IGAZSÁGOT; KINYÍLIK A SZEMÜK, 
A FÜLÜK, SZÍVÜK MEGTELIK A SZABADSÁG CSELEKVÉSRE KÉNYSZERÍTŐ MÁMORÍTÓ ÉRZÉSÉVEL, ÉS MÁR ELFELEDNI LÁTSZOTT ÚJ ÉRTÉKEK ÉLEDNEK ÚJRA. 
ISMÉT ÉLET-HALÁL KÉRDÉS LESZ BENNÜNK AZ IGAZSÁG ÉS A SZABADSÁG – HANGZOTT EL AZ OKTÓBER 23-AI KESZTHELYI MEGEMLÉKEZÉSEN.

A Magyarok Nagyasszonya templomban 
tartott ökumenikus istentiszteletet köve-
tően a Fő téren tartották az ünnepséget, 
ahol a Himnusz hangjai után Manninger 
Jenő, a térség országgyűlési képviselője 
hangsúlyozta: a kádárista hatalom még 
a ’70-es, ’80-as években is rettegett 1956 

szellemétől. Mint mondta, 210 ezer em-
ber menekült el a kommunista hatalom 
és annak megtorlásai elől. 2006-ban a 
mai fiatalok is megtapasztalhatták az 
50-es évek kommunista szellemiségét, 

amikor a hazug szocialis-
ta rendszer elleni tünteté-
sen elviselték a veréseket 
és a gumilövedékeket. A 
politikus a korabeli keszt-
helyi újságból idézte fel a 
forradalom keszthelyi ese-
ményeit, méltatta a fiata-
lokat és az akadémistákat, 
kiemelve: Keszthelyen az 
országban egyedüliként 
szobrot állítottak a forra-
dalom tiszteletére. 1956-
ot igazán jól jellemzi ez 
a mondat, amit felvéstek a fehér ember 
talapzatára: „Elesetteknek az élők, akik 
talán holnap halnak meg a szabadságért.” 
Büszkék lehetünk rájuk, Keszthely 1956. 
októberi történelmére is – tette hozzá.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere 
történelmi visszatekintésében úgy 
fogalmazott: 1950 és 1953 között 
több mint 100 embert végeztek ki 
politikai okokból, 40 ezerre tehető 
azoknak a száma, akik rendőri fel-
ügyelet alatt álltak vagy internálták 
őket családjukkal, és egymillió fő 
ellen indult ügyészi eljárás. Hang-
súlyozta: rengetegen szenvedtek 
Rákosi börtöneiben, a nép pedig ezt 
megelégelte, és egy békésnek indu-
ló, a Bem-szoborhoz tartó séta egy 
győzedelmes forradalmi út első lépése 

volt. Erre a 12 napra mind-
annyian büszkék lehetünk. 
Tiszta volt. 
Vitéz és szabadságszere-
tő. Ezzel a két fogalommal 
kapcsolták össze a világ-
ban a magyar nemzetet 
– mondta el beszédében 
Takaró Mihály irodalom-
történész, aki hangsúlyoz-
ta: 1956-tal a magyarság 
letörölte magáról a csatlós 

nép nevét, melyet 1945 után akasztottak 
ránk.
– A kommunizmus hazugságözönét el-
söprő forradalom a hírnév magasába 
emelte hazánkat, 1956. október 23. az 
igazsággal való szembenézés napja volt. 

E szembenézés azért eredményezett sza-
badságot, mert akik meglátták az igazsá-
got, tudták, mit veszítettek el és mit kell 
tenniük – mondta, hozzátéve: ha egyszer 
lemondunk az igazságról, az minden 
időben ugyanazt eredményezi: rabságot, 
diktatúrát, legvidámabb barakkot, aztán 
pusztulást.
Az ünnepségen a Helikon Versmondó 
Kör tagjai adtak műsort, majd a megem-
lékezők a várkertbe vonultak, ahol meg-
koszorúzták a keszthelyi fehér ember 
szobrát.      (sj)
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Nem volt érdeklődő
Egyetlen érdeklődő sem jelent meg 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közmeghallgatásán, a rendezvényről 
a szervezet elnöke is távol maradt. 
Emiatt Farkis Béláné elnökhelyettes 
vezette le a közmeghallgatást, olda-
lán Horváth Ibolya képviselővel. A 
HEMO kistermében az elnökségen 
túl mindössze három hivatali dolgo-
zó és Vozár Péterné önkormányzati 
képviselő jelent meg.

Megnyílt 
a MŰSZAK kiállítása
Hat éve, hogy a Művészek Szabad Al-
kotóközössége tagjainak nyári mun-
káiból kiállítást rendeznek a Balatoni 
Múzeumban. Így volt ez idén is, a tár-
latot – mely kortárs alkotók munkáit 
mutatja be – december 15-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők.

Véradások novemberben
A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója novemberben is várja 
a véradókat. A hónap első véradását 
november 5-én tartják a kórházban, 
13 és 16 óra között. Másnap ugyan-
csak ott 15 és 18 óra között lesz vér-
adás. Keszthelyen a hónapban 12-én, 
19-én és 26-án várják a segíteni aka-
rókat, mindhárom alkalommal 13 és 
16 óra között. Az Asbóth-szakközép-
iskolában 15-én 11 és 14 óra között 
lesz véradás. November 8-án (15–18 
óra) Sármelléken, az ÁMK-ban, 22-
én (15–18 óra) Alsópáhokon, a mű-
velődési házban, 29-én (14–18 óra) 
Zalaapátiban, a rendezvényteremben 
tartanak véradást.
 

Madarak az állomáson
Megújult a fenékpusztai állomás. A 
madárgyűrűző állomás mellett álló 
épület falát négy madár – két cinke, 
egy szirti sas és egy jégmadár – képe 
díszíti. Az alkotásokat a Magyar Ma-
dártani Egyesület Zalai Helyi Cso-
portjának közreműködésével Őri 
Kristóf graffitiművész és Horváth 
Csongor Gergő képzőművész készí-
tette.

RÖVID HÍREK Napirendek nélkül
A napirendi pontok tárgyalása nélkül zárult a képviselő-testület múlt csütörtökre 
meghirdetett októberi soros ülése.

Az összejövetel elején kép-
viselők jelezték, hogy techni-
kai problémák miatt többen – 
köztük bizottsági tagok – nem 
tudták letölteni a napirendi 
anyagok előterjesztéseit. A ké-
rés emiatt az volt, hogy az ülést 
– a felelősségteljes és hatékony 
képviselői munka érdekében – 
napolják el, későbbi időpont-
ban tartsák meg. Vitát követő 
szavazás során az a döntés született, hogy 
az összejövetelt bezárják, s a napiren-

deket az azt követő hétfőn – lapzártánk 
után – tárgyalta a képviselő-testület.

A lengyel-magyar történelemről
A KÉT ORSZÁG KÖZÖS TÖRTÉNELME, A MÚLT KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI IS SZÓBA KERÜLTEK AZON A 
LENGYEL DÉLUTÁNON, MELYET A BALATON SZÍNHÁZBAN TARTOTTAK. A RENDEZVÉNYEN KIÁLLÍTÁST 
NYITOTTAK ÉS KÖTETET IS BEMUTATTAK.

Amint megtudtuk, a Má-
sodik Lengyel Köztársa-
ság megteremtőjét, Jozef 
Pilsudskit mutatja be a 
tárlat. A lengyel állam-
férfi egész életét annak 
szentelte, hogy 123 év 
után Lengyelország újra 
független legyen. Marcin 
Sokolowski, Lengyelor-
szág budapesti konzulja 
hangsúlyozta: a cél, hogy 
a közös történelemből 
minél többen megismer-
jenek egy olyan részletet, ami nem any-
nyira közismert a magyar tudatban. A 
rendezvényen Konrad Sutarski kötetét is 
bemutatták, amely elsőként foglalkozik a 
magyar-lengyel történelem összefonódá-
saival. A szerző kiemelte: eddig még nem 
volt ezt bemutató könyv, pedig a történe-
lem során annyiszor találkozott a lengyel 
és a magyar nemzet, hogy ezt célszerű 
volt megírni. A jelenlévők megtudhat-
ták: a lengyel-magyar kapcsolat híresen 
legendás, a baráti viszony egészen az 
Árpád-korig nyúlik vissza. Keszthelyen 
dr. Cséby Géza író-műfordítónak, iro-
dalomtörténésznek köszönhetően rend-
szeres vendégek a lengyel küldöttségek. 

A Balaton Színházban megszervezett 
programnak azonban egy évforduló adta 
az apropóját. Cséby Géza elmondta: a 
cél, hogy Magyarországon, Keszthelyen 
is megemlékezzünk a lengyel független-
ség kikiáltásának 100. évfordulójáról. Az 
első világháború végéig, tulajdonképpen 
majdnem 150 évig Lengyelország három 
részre volt szakítva. A lengyel területeken 
az orosz, a porosz és az Osztrák-Magyar 
Monarchia osztozott. A függetlenség új-
bóli kikiáltása meghatározó, jövőbe mu-
tató tett, esemény volt.
A Jozef Pilsudskit bemutató tárlatot hó-
nap végéig láthatja a nagyközönség a Ba-
laton Színház emeleti folyosóján.

Csapadékvíztől a gesztenyefákig
A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS PROBLÉMÁIRÓL, A VÁROS JELES ÉPÜLETEINEK ÁLLAPOTÁRÓL, TÖBB 
KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS GONDRÓL, A HAJLÉKTALANOKRÓL, VALAMINT A SZÚNYOGIRTÁSRÓL 
IS SZÓ VOLT EGYEBEK KÖZÖTT A KESZTHELYI KÖZMEGHALLGATÁSON. AZ ÉRDEKLŐDŐK MAJDNEM 
MEGTÖLTÖTTÉK A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉT.

Kérdés hangzott el a zámori csapadék-
víz-elvezetéssel kapcsolatosan, mond-
ván, a városrészben esőzések alkalmával 
rendszeresen problémát okoz a víz. Nagy 
Bálint alpolgármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője válaszában elmond-
ta: alacsony fekvésű területről van szó, 
melyet beépítettek, s a csatornarendszer 
– melynek kapacitása megmaradt – nem 
bírja a terhelést. A víz több környező te-
lepülésről folyik Keszthely területére. A 
nagy mennyiségű és gyorsan átfolyó víz 
kezelése, illetve annak elvezetése okoz 
problémát. Hozzátette: az elmúlt években 
megvalósult a regionális szennyvízveze-
ték bővítése, és további tervek vannak a 
rezi-cserszegtomaji záportározóból elfo-
lyó víz lassítására is. Elhangzott, a hirte-
len lezúduló, nagy mennyiségű eső ellen 
nem, vagy csak nagyon nehezen lehet vé-
dekezni, a városrész képviselője azonban 
jelenleg is egyeztetéseket folytat a hely-
zet javítása érdekében. Szóba kerültek a 
zámori városrész közvilágítási problémái 
és az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek állapota is. Ruzsics Ferenc pol-
gármester ígéretet tett arra, hogy jelzik a 
szolgáltató felé a városrész problémáját. 

Az épületek állapotához kapcsolódó-
an elmondta, a Balaton-parti szállodák 
már nem önkormányzati tulajdonban 
vannak. Azokat az épületeket, amelyek 
viszont igen, folyamatosan újítják fel a 
pályázati lehetőségekhez és az önkor-
mányzat költségvetéshez mérten.
A Munkácsy utca lakói pihenőövezet 
tábla vagy fekvőrendőr kihelyezésére 
kérték a testületet. A közmeghallgatáson 
szó volt a szúnyoginvázióról, a 71-es út–
Rezi úti körforgalom szükségességéről 
és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ál-
lapotáról is. A kérdező nem várt választ 
a testülettől, ehelyett javaslatokat fogal-
mazott meg a problémák rendezése ér-
dekében. Volt érdeklődő, aki a Kertváros 
csapadékvíz-elvezetését kifogásolta. A 
polgármester elmondta, az önkormány-
zat költségvetéséhez mérten igyekeznek 
megoldani a problémát, emellett pedig 
pályázati forrásokat is keresnek. Szó esett 
még a Szalasztó utca kétirányúsításáról 
is, erről a város vezetői elmondták, hogy 
a Helikon Kastélymúzeum pályázatából 
valósulhat meg. Téma volt a gesztenyefák 
állapota és a sétálóutca környékének fej-
lesztése, karbantartása is.

Intézményi energetikai fejlesztések
Két keszthelyi oktatási intézmény, az Életfa Óvoda Sopron utcai tagóvodája és a 
Zöldmező utcai iskola épületét korszerűsítette a város önkormányzata. 
Erről Ruzsics Ferenc polgármester beszélt a megújult óvodánál tartott sajtótájé-
koztatóján. Az energetikai fejlesztésekre európai uniós támogatást nyert az önkor-
mányzat, a két projektre összesen több mint 180 millió forintot. Mindkét helyszí-
nen korszerűsítették az épületek külső határoló szerkezeteit, utólagos külső oldali 
hőszigetelést kaptak a falak, és lecserélték a régi, rossz állapotú nyílászárókat. A 
Zöldmező utcai iskolaépületen elvégezték a lapostető hőszigetelését, és napelemes 
rendszert is telepítettek rá, mely az intézmény saját villamosenergia-igényének egy 
részét biztosítja majd, továbbá a gépészeti felújítás keretében új, a hőleadást szabá-
lyozó radiátorokat szereltek be. Az óvodaépületben megoldották a padlás hő- és 
vízszigetelését, valamint korszerűsítették a teljes fűtési rendszert, és a radiátorok 
cseréjén túl intelligens szabályozási rendszert építettek ki. A komplex energetikai 
felújításnak köszönhetően jelentősen javult az önkormányzati tulajdonú épületek 
energiahatékonysága, így várhatóan mérséklődnek az intézmények fenntartási 
költségei – mondta el a polgármester. Keszthely Város Önkormányzata – mely el-
kötelezett a környezetvédelem, az energiatakarékosság és a megújuló energiafor-
rások fokozottabb használata mellett – a két beruházás elvégzésére 116,31 millió, 
illetve 67,58 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „TOP-3.2.1-15-ZA1 – Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű pályázati kiírásán.
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Színes programok a Múzeumok Őszi Fesztiválján
Veterán járművekkel és őseink mester-
ségével ismerkedhettek az érdeklődők a 
hosszú hétvégén a Múzeumok Őszi Feszti-
válja keretében Keszthelyen.

Az Amazon Ház Látogatóközpont ud-
varán hazai és külföldi gyártmányú mo-
torkerékpárok és két kisbusz is helyet 
kapott. A motorbiciklik mindegyike já-
róképes, rendszámmal és műszaki vizs-
gával rendelkezik. A tárlat a Rozsdama-
rók Veterán Egyesület jóvoltából nyitotta 
meg a kapuit. Huszti József, az egyesület 
elnökségi tagja elmondta, ezek a jármű-
vek a gyermekkorát idézik fel. Az elmúlt 
évek során a tagok munkaórát és pénzt 
nem kímélve újították fel a kiállított mo-
torokat, amelyekkel időről időre járják az 
országot, és mindenhol nagy sikert arat-
nak. A keszthelyi tárlat legidősebb mo-
torkerékpárja egy második világháborús 
NSU motor volt. A tárlat jól illeszkedett 
az Amazon Ház Látogatóközpont tema-
tikájába. 
– Az utazó múzeumnak az érdekessége 

az, hogy a kiállítótéren, a múzeumon kí-
vül láthatják a látogatók ezeket a remek-
műveket. A Főúri utazások, úti kalandok 
című kiállításhoz szervesen kapcsolódó 
kiállítást hoztunk ide az udvarra – tájé-
koztatott Tóbiás Gábor, az Amazon Ház 
Látogatóközpont múzeumi menedzsere.
A Balatoni Múzeumban a Mesterségek 
napjára várták az érdeklődőket. A fiatalok 
megismerkedhettek a szövés, a gyöngy-
fűzés, a hímzés és a méhészet világával, 
de nem hiányozhatott a házimalom sem. 
Itt különböző őrleményeket vehettek 
szemügyre az érdeklődők. A nyugdí-
jasklub tagjai ezúttal is helyben sütött 
lángossal kínálták a vendégeket. A Mes-

terségek napja minden évben nagyon 
népszerű, a program nem titkolt célja, 
hogy megismertesse az elődeink hagyo-
mányaival a mai kor nemzedékét, illet-
ve kedvet csináljon a fiataloknak ahhoz, 
hogy valamelyik mesterséget nem fő te-
vékenységként, de hobbiként kezdjék el 
űzni. Németh Péter múzeumpedagógus, 
a Balatoni Múzeum igazgatóhelyettese 
kifejtette, a népi iparművészek elmon-
dása szerint egyre kevesebb fiatallal lehet 
találkozni a szakkörökön. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválja novem-
ber 11-ig tart, ilyenkor országszerte, így 
Keszthelyen is számos programmal vár-
ják az érdeklődőket.                   (rk)

Játékos legóvilág Keszthelyen
Az ókori Róma is megelevenedett a keszthelyi legókiállításon, de autók, daruk és hajók is ámulatba ejtették a közönséget. A Kockaba-
rátok 3. éve mutatják be hobbijukat az érdeklődőknek.

A tárlaton a Star Wars világa kapta a köz-
ponti szerepet. Nemcsak a csillagközi 
romboló, hanem az ikonikus film karak-
terei is felépültek, természetesen legóból. 
Az egyik keszthelyi áruház emeletén, 
mintegy 1200 négyzetméteren leshettek 
be a látogatók az évtizedek óta népszerű 
építőkocka színes világába. A tárlaton sa-
ját tervezésű építmények is helyet kaptak, 
ezek is nagy népszerűségnek örvendtek. 
Oldtimer autók és óceánjárók kápráztat-

ták el a gyerekeket és a fel-
nőtteket egyaránt, ezek több 
ezer munkaóra alatt épültek 
fel. A látogatók azonban 
minivilágokkal is találkoz-
hattak a kiállításon. Város-
ok, vidámparkok épültek fel, 
de Harry Potter is helyet ka-
pott a tárlaton. Néhány épít-
ményt nemcsak nézhettek, 
hanem ki is próbálhattak a 

gyerekek. Egy da-
ruval különböző – természete-
sen legóból készült – tárgyakat 
emelgethettek. A legókiállítást 
2016-ban szervezték meg elő-
ször a Kockabarátok. Azóta a 
tárlat egyre népszerűbb, ezért 
döntöttek úgy a szervezők, hogy 
minden évben bemutatják a leg-
újabb építményeket. A program 
célja, hogy a legó szerelmesei 

bemutassák a hobbijukat és nem utolsó-
sorban a kreativitásukat a nagyközönség-
nek. A Kockabarátoknak bármi ihletet 
adhat egy-egy építmény elkészítéséhez.
A gyerekeket játszósarkok is várták, ahol 
a legkisebbek és a nagyobbak is találtak 
maguknak építőkockát. A kiállítás Keszt-
helyen bezárta a kapuit, de az ország több 
városában is vendégeskedik majd a jövő-
ben.

Országos húsmarhatenyésztési konferencia
Kétségtelen, új korszak kezdődik novembertől a tenyésztésszervezésben, a tagországokban ugyanis életbe lép az Európai Unió új 
állattenyésztési rendelete. Ez alapvetően meghatározza a hazai szabályokat, természetesen a húsmarhaágazat területén is – hang-
zott el a keszthelyi Országos Húsmarhatenyésztési Konferencián, melyet a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetsége, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Pannon Egyetem Georgikon Kara közösen rendezett.

A szervezők képviseletében dr. Wagen-
hoffer Zsombor, a MÁSz ügyvezető 
igazgatója, a NAK Állattenyésztési Osz-
tályának elnöke köszöntötte az érdek-
lődőket, majd házigazdaként dr. Polgár 
J. Péter, a Georgikon Kar dékánja szólt 
a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva: öröm, 
hogy manapság már a marhahússal kap-
csolatos minőségi kérdések kerülnek elő-
térbe hazánkban. Ez így van rendjén, az 
előrelépéshez elengedhetetlen, hogy az 
árualap minden szempontból kiváló le-
gyen. Szavait követően Tarpataki Tamás, 
az Agrárgazdasági Minisztérium mező-
gazdaságért felelős helyettes államtitkára 
tartott előadást a húsmarhaágazat fejlesz-
tését célzó kormányzati intézkedésekről, 
valamint a tenyészállat-előállítás és -for-
galmazás új jogszabályi kereteiről. Be-
szélt a szarvasmarha- és húsmarhaágazat 

helyzetéről, mondván: 2010 óta jelentős 
mértékben nőtt az állomány, ahogy az 
élő állat exportja is. A húskivitel azon-
ban még mindig alacsony szinten van. 
Úgy fogalmazott: az előrelépéshez a ma-
gasabb hozzáadott érték irányába kell 
elmozdulni. A helyettes államtitkár szólt 
az agrárium támogatási rendszeréről, an-
nak várható változásairól s az élelmiszer-
biztonságról. Utóbbival kapcsolatosan 
kiemelte: alapvetően jó a helyzet, s fon-
tos, hogy ez így is maradjon. A közös ag-
rárpolitikával kapcsolatosan azt mondta: 
annak jövőbeni működése nagyban függ 
attól, hogy milyen források állnak majd 
rendelkezésre. Anglia Európai Unióból 
való kilépése miatt valószínűleg szűkül-
nek a pénzügyi lehetőségek az agrárium-
ra nézve is.
Szakmai szervezetek a tenyésztők szol-

gálatában: a francia példa címmel Lio-
nel Giraudeau, a FBAS igazgatója tartott 
előadást. Megemlítette az új EU-rendelet 
általi kihívásokat, veszélyeket, s vázolta a 
lehetőségeket, teendőket is. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara mezőgazdasági 
alelnöke, Zászlós Tibor a szervezet ál-
tal az elmúlt időszakban foganatosított 
és tervezett, a tenyésztőket segítő intéz-
kedésekről szólt, kiemelve: a támogatá-
saikat a jövőben is biztosítani kívánják. 
Bognár László, a HFTE ügyvezető igaz-
gatója Szarvasmarha-tenyésztés szer-
vezése a 21. században, a Holstein-fríz 
példája címmel tartott előadást, megem-
lítve, hogy nem könnyű a helyzet, társa-
dalmi és szakmai kihívásoknak egyaránt 
meg kell felelniük.
A konferencia az előadók és a hallgatók 
közti párbeszéddel zárult. 

A VÜZ Nonprofit Kft. a keszthelyi Városi strandon található 
üzlethelyiségeire bérlőt vagy egyéb 

hasznosítási lehetőségre vállalkozót keres. 
Érdeklődni a csendes.antal@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 436 2963 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. értékesítésre, illetve bérbeadásra 
meghirdeti a keszthelyi északi iparterületen, a 

Csapás út 15. szám alatt található közművesített ingatlanát. 
Érdeklődni a molnar.mihaly@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 436 2957 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. a Keszthelyi Városi Piacon található 23 m2 

alapterületű, kereskedelmi célú üzlethelyiségére bérlőt keres. 
Érdeklődni a jantasz.ferenc@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 300 8031 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. 
értékesítésre meghirdeti 

a keszthelyi Libás 
strandon található 94 m2 
alapterületű üzlethelyiségét, 
98 m2 terasszal.  
Az üzlet önálló helyrajzi 
számmal, főmérőkkel  
rendelkezik.  

Érdeklődni a  
titkarsag@khvuz.hu  
e-mail-címen, illetve  
a +36 83 515-330-as  
telefonszámon  
lehetséges.
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Tudást, tapasztalatokat átadva…
SEGÍTENI KELL AZ IDŐS EMBEREKET AZÉRT, HOGY JÓL ÉREZZÉK MAGUKAT, S ANNAK ÉRDEKÉBEN IS, HOGY AZ ÉRTÉKES TUDÁSUKAT, TAPASZTALATAIKAT 
ÁTADHASSÁK A FIATALABB GENERÁCIÓKNAK – FOGALMAZOTT NAGY BÁLINT ALPOLGÁRMESTER, A KESZTHELYI IDŐSÜGYI TANÁCS ELNÖKE, AMIKOR AZ 
IDŐSEK OKTÓBERI PROGRAMJAIT ÉRTÉKELTE.

– A Keszthelyi Idősügyi Tanács ta-
valy alakult meg, kiemelt célként 
pedig két dolgot fogalmaztunk meg. 
Az egyik, hogy legyen egy olyan 
hatékony fórum, mely – bürokrá-
ciamentes kapcsolatot tartva ve-
lük – segítséget tud nyújtani az idős 
keszthelyi embereknek. Fontosnak 
tartjuk, hogy információkat adjunk 
számukra a város részéről, s persze 
ők is elmondják nekünk az őket fog-
lalkoztató, megoldásra váró dolgokat 
– fogalmazott. – A másik kiemelt cél 
a problémák megoldása, s olyan aktív 
környezet megteremtése, melyben jelen 
vannak az idősek és az őket felkaroló 
civil, nyugdíjas szervezetek. E célok je-
gyében több olyan rendezvényt is szer-
veztünk, melyek segítették e munkát. 
Civilekkel együtt megszerveztük az első 
Őszköszöntő című rendezvényt, ami na-

gyon jól sikerült. Azt hiszem, Keszthely 
tartozott egy ilyen programmal a helyi és 
környékbeli időseknek. A résztvevők kö-
tetlenül tudtak beszélgetni, szórakozni, s 
tapasztalatokat szerezni. A visszajelzések 
pozitívak voltak, nem kérdés tehát, hogy 
jövőre lesz folytatás.
Nagy Bálint hangsúlyozta: október 

egyébként is az idősek hónapja, ezért 
is rendezték meg hagyományo-
san Keszthelyen az Idősek hete nevű 
programsorozatot a Balaton Színház-
ban.
– A rendezvények, előadások, egyéb 
programok az egészséges életmódot, 
a kulturális bemutatókat és egyéb 
közéleti tudnivalókat célozták. A hét 
keretében Mogyorósi József festőmű-
vész alkotásaiból nyílt kiállítás. A ren-
dezvényekre az idős emberek mellett 
vártuk a fiatalokat is, minden generá-

ciót. Azért, mert fontos, hogy az idősek 
átadják értékes tudásukat, tapasztalatai-
kat a fiatalabbaknak. Újdonság volt, hogy 
az Idősek hetét fergeteges gálával zártuk. 
A jövő évi programok között egyebek is 
szerepelnek, azért, hogy tovább növeljük 
a résztvevők aktivitását. Részükről felme-
rült például egy táncház tartása is…  (sj)

  “Az ara Fusion4 
  cipo szuper kényelmes,
 még egész napos viselet 
 után is. A megjelenése
  modern és divatos!
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ara SHOP Hévíz • Erzsébet királyné utca 8.

– minőségi magyar -,
–  prémium olasz konyhák
–  egyedi szín- és formavilág
–  3D látványtervek saját 

elképzelés alapján
– AEG, Elektrolux konyhai gépek
– BLANCO mosogatók, csaptelepek
–  edzett üveg vagy Lechner hátfalak  

csempe helyett

Tisza konyha az Ön elképzelése szerint!
27 év tapasztalattal • Alapítva 1991.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83 510 056 

Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: plaskft@gmail.com

www.konyhastudio-tisza.hu

Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00 • Szo.: 8.00-12.00

Bánk bán- és Háry 
János-előadások
Danubius nyugdíjasklubunk meghívá-
sára október 11-én különleges élmény-
ben volt részünk a Fejér György Városi 
Könyvtárban megtartott összejövete-
lünkön.
Szebenyi Etelka, a Magyar Állami Ope-
raház történetének első női ügyelője 
operanagykövetként tartott előadást 
nálunk Erkel Ferenc Bánk bán című 
operájáról. Már a cím is meglepő volt: 
Melinda és a partidrog esete. Az „eset” 
tanulsága azonban kiderült az érdekes 
előadásból.
A könyvtárban megtekinthető Simán-
dy József-emlékszoba mellett tiszte-
legtünk a nagy művész előtt, és meg-
illetődöttséggel hallgattunk a Hazám, 
hazám című dalt az operából. 
Másnap délelőtt a Premontrei Szak-
gimnázium és Szakközépiskola tor-
natermében az iskola összes diákjával 
ismertette meg az előadónő zenével 
és prózával Kodály Zoltán Háry János 
című daljátékát.
Mindkét előadás nagy élményt jelen-
tett a hallgatóságnak, hiszen a jól is-
mert dallamokat napokig dúdoltuk, s 
ezzel talán sokakban felmerül az igény 
a jövőben a komolyzenei előadások 
gyakoribb látogatására is.

Regényiné Király Éva

Székelyföldön énekelt 
a Keszthelyi Helikon Kórus
2018. szeptember 27–30-ig Székelyföld szívében, Székelyudvarhelyen jubileumi kórus-
találkozón vett részt a Helikon Kórus 36 tagja.

Az erdélyi várost 2010 óta testvérvárosi 
kapcsolat fűzi Keszthelyhez. A kulturális 
együttműködés már korábban kezdő-
dött, és napjainkig jól működik.
2017-ben a Helikon Kórus megalakulá-
sának 30. évfordulójára kórusunk meg-
hívta a székelyudvarhelyi Balázs Ferenc 
Kórust a jubileumi koncertre. Az akkor 
együtt töltött négy nap gazdag program-
ja, az ünnepi hangverseny sikere, a baráti 
beszélgetések megalapozták az újbóli ta-
lálkozást. 
2018-ban az 50 tagú székelyudvarhelyi 
kórus ünnepelte megalakulásának 90. 
évfordulóját a szeptember 29-én megren-
dezésre került jubileumi hangversenyen. 
A Helikon Kórus erre az ünnepségre ka-
pott meghívást, amelyen támogatóink és 
a kórustagok áldozatvállalásának segítsé-
gével sikerült részt vennünk. 
A Székelyudvarhelyen töltött napok 
fénypontját a 90 éves Balázs Ferenc Kó-
rus jubileumi hangversenye jelentette 
a művelődési házban. A koncert előtt 
megtekintettük az ünnepelt kórus sok-
sok tárgyi emléket felsorakoztató értékes 
kiállítását.
A város, a megye politikai és kulturális 
vezetőinek, a sok-sok támogató intéz-
ménynek, a magánszemélyeknek a kö-
szöntéseit az ajándékok átadása, majd az 
emlékszalagok feltűzése követte.
Közben egymást váltották a fellépő kó-
rusok: a jubiláló Balázs Ferenc Kórus 
(nevét a kórust 20 éven át vezető zene-
tanár, népdalgyűjtő karnagyáról kapta), 
karnagy: dr. Orosz-Pál József, a Szovátai 
Intermezzo Kórus, karnagy: Fülöp Judith 
és a Keszthelyi Helikon Kórus, karnagy: 
Kendeh Gusztávné.
A jubileumi koncertet a kórusok közös 
éneke zárta Bárdos Lajos Tábortűznél és 
Kodály Zoltán A szép énekszó múzsájá-
hoz című műveivel. Az összkari művek 
elhangzása után a közönség állva, hosz-
szan tartó tapssal köszönte meg az est 
zenei élményét. Ezt az emlékezetes, szép 
napot egy közös vacsora zárta le a közeli 
Park Étteremben. Emlékül egy igényes, 
tartalmas jubileumi emlékkönyvvel és 
sok kedves, igaz baráttal lettünk gazda-
gabbak. Reménykedünk abban, hogy 
a két kórus barátsága majd tovább erő-

síti a két város kulturális kapcsolatát.
A koncert nyújtotta zenei élményen túl 
felejthetetlen a Gyergyói-medencén 
keresztül a Gyilkos-tóhoz és a Békás-
szoroshoz tett kirándulás. A Gyilkos-tó 
medréből kiálló megkövesedett fenyő-
csonkok látványát a tó körüli égbe me-
redő hegycsúcsok is fokozzák. Az egyre 
sűrűsödő fenyőerdők között kanyargó 
szerpentinen csakhamar az út egyik leg-
megragadóbb, legmaradandóbb termé- 
szeti ritkaságához, a Békás-szoroshoz ér-
keztünk, ahol gyalogoltunk kb. 1,5 km-t. 
A sziklafalak között bandukolva érez-
hettük, hogy „Te ember, mily picinyke 
vagy, ne feledd, a természet mindig fölöt-
ted áll!” Kissé elcsendesedve folytattuk 
utunkat – a buszból még csodálhattuk 
a mellettünk szaladó hegyi patakokat, s 
közben hallgattuk Zólya Attila – a helyi 
kórus kiválósága – történeteit, erdélyi le-
gendáit, góbés vicceit.
Mádéfalván a felújított emlékműnél a 
Szózat és a Székely himnusz eléneklésé-
vel tisztelegtünk a több száz éve kegyet-
lenül legyilkolt székely katonák emléke 
előtt. 
A csíksomlyói kegytemplom megláto-
gatása kísérőnk meglepetése volt. Rö-
vid elmélkedés, elcsendesedés után két 
kórusmű eléneklésével, és az itt külö-
nös tartalommal bíró „Boldogasszony 
Anyánk” című népi egyházi ének előadá-
sával búcsúztunk.
A beszámoló végén a jubileumi koncert 
emlékét idézem: a Helikon Kórus műso-
rának legnagyobb sikerét Bárdos Lajos 
„Március” című művének előadásával 
aratta. Petőfi Sándor „Márciusi ifjak” 
című versének megzenésített sorai: „Bár-
kié is a dicsőség, a hazáé a haszon!” egy 
évszázad után is aktuálisak. 
Erdély szívében a szabadságról énekelni 
nem mindennapi élmény! A távoli Szé-
kelyudvarhelyen még jobban átéreztük 
Székelyföld üzenetét: „Vagyunk – ma-
radunk – őrizzük a magyar nyelvet, a 
magyar dal szeretetét!” Erőt, egészséget, 
töretlen hitet kívánunk ehhez a nemes 
feladathoz!

(A beszámolót készítette dr. Gárdos 
Lászlóné, a Helikon Kórus tagja)

A Hévízi Lulu
A korabeli források alapján 1920 körül 
egy kisleány holttestére bukkantak a 
Hévízben. Nem kereste senki, a kegye-
let temette el a keszthelyi Szent Miklós 
temetőben, a Hévízi Lulu nevet kapta. 
A sírjára fémből készült szobor került, 
melyet évekkel ezelőtt elloptak. Ezt 
pótolta Turi Török Tibor szépmíves, 
szobrászművész. A címlapunkon is lát-
ható szobrot Mindenszentek alkalmá-
ból avatják fel. 
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November 23. (péntek) 18.00
Balaton Színház 
Távcső – Mozipótló Filmklub
FUNNY GAMES

November 23. (péntek) 18.00 
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
PTE KAMARAKONCERT

November 23. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUMASZÍNHÁZ: KIS EMBER NAGY GONDDAL JÁR
Dombóvári István önálló előadása
Vendég: Bellus István

November 24. (szombat)18.00 
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
ZENE HATÁROK NÉLKÜL…
Fellépők: keszthelyi Helikon Kórus és vendégei

November 28. (szerda) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel: A TEREMTŐ ZENEI ARCA
Előadó: Hintalan László János zenetanár

November 29. (csütörtök) 14.00; 18.00
Balaton Színház
Ifjúsági bérletes előadás
SZENT PÉTER ESERNYŐJE
Zenthe Ferenc Színház

November 29. (csütörtök) 18.00 
Balaton Színház 
Páratlan Klub - MI A BARÁTSÁG?

November 29. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum 
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 30. (péntek) 16.00
Balaton Színház 
TMKE - AZ ELLENTÉTEK ORSZÁGA - KÍNA
Előadó: Horváth Béláné klubvezető

November 30. (péntek) 16.30
Balaton Színház
Családkarát-kertbarát kör
EGÉSZSÉG A KERTBEN 2.
A málna és az egészség, 5 dolog, amit érdemes tudni.
Előadó: Czémán Ildikó agrármérnök

November 30. (péntek) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel
MISZTIKA ÉS ÖNAZONOSSÁG AZ ÉLETÜNKBEN
Előadó: dr. Csókay András idegsebész

November 2. (péntek) 14.00-17.00
Balatoni Múzeum
MúZEUMOK ŐSZI FESZTIvÁLJA
ŐSZI KIKAPCSOLóDÁS 
Családi program, kézműves foglalkozás

November 3. (szombat)
Belvárosi Múzeumok
TEMATIKUS MODELLEZŐ NAP
bemutatóval egybekötött kiállítás

November 3. (szombat) 9.00-11.00
GKMK, NépmesePont
CSALÁDI MESEFOGLALKOZÁS
Vezeti: Tóth Adél

November 4. (vasárnap) 17.00
Szent Miklós temető, kopjafa
MEGEMLÉKEZÉS
az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján
Megemlékező beszéd: Tamáska Péter történész

November 6. (kedd) 18.00
Balaton Színház
KEDD-vELEM
Vendég: DR. KOVÁCS JÓZSEF professor, emeritus

November 8. (csütörtök) 17.00-18.30
Balatoni Múzeum
MúZEUMOK ŐSZI FESZTIvÁLJA
KÖLTÉSZET KESZTHELYEN
Kötetlen beszélgetés

November 8. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Balaton Színház Baráti Köre
SZÍNHÁZBEJÁRÁS PINCÉTŐL A PADLÁSIG

November 8. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 9. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász Klub
DAGANATOS KóRKÉPEK KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁJA
20 Év TÁvLATÁBóL
Előadó: prof. dr. Bertha András a Bertha Medical Zrt. 
igazgatótanácsának elnöke

November 9. (péntek) 16.00
Balaton Színház
KESZTHELYI ÉRTÉKNAP

November 10. (szombat)
Helikon Kastélymúzeum (északi szárny)
ESKÜvŐI NYÍLT NAP

November 11. (vasárnap) 16.30
Fő tér
SZENT MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉG
Szervező: Da Bibere Zalai Borlovagrend

November 12-17. (hétfő-vasárnap)
Balaton Színház
NÉPMŰvÉSZET HETE

November 14. (szerda) 19.00
Balaton Színház
Bérleten kívüli színházi előadás
CSINIBABA
Pannon Várszínház

November 15. (csütörtök) 17.00 
Balaton Színház
Lélektani esték
SZÜLŐK vAGYUNK… DE HITELESEK?
Előadó: Fülöp Csenge kineziológus

November 15. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum 
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 16. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
HABANNA SOCIAL CLUB

November 17. (szombat) 14.00
Balaton Színház
MAGYAR BOROK MUSTRÁJA
Fellép: Vagabond Trió

November 17. (szombat)
GKMK, NépmesePont, nagyterem
15.00: CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ
17.00: APRóK TÁNCA
18.00: FELNŐTT TÁNCHÁZ

November 19. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
BERIOZKA TÁNCEGYÜTTES

November 20-21. (kedd-szerda) 19.00
Balaton Színház
Felnőtt bérletes előadás
Ron Hutchinson
A FORGATóKÖNYv

November 22. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Út a zenéhez
A BÖLCSELETI ZENEDRÁMA, A TÖBBRÉTŰ ZENEI 
JELLEMZÉS KIFEJEZÉSI TÖBBLETE

November 22. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum 
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 23. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász Klub
MINDENNAPI MÉRGEINK, AMIRŐL KEvESET TUDUNK
Előadó: Szávics Gyula agrármérnök, 
a film- és médiatechnikai egyesület alapítója

2018

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu

Ke     thely
Programok

november

Szeptember 22 - december 10.
Balatoni Múzeum
FESTŐI vILÁGOK
Vallon B. Marcelle életmű kiállítása

Október 6 - 2019. március 29.
Helikon Kastélymúzeum
A HELIKON KASTÉLY 
KORTÁRS MŰvÉSZETI 
MŰHELYÉNEK KIÁLLÍTÁSA

Október 13 - december 31.
Balatoni Múzeum
KÖRÁRKOKTóL 
A KŐFALAKIG
Válogatás az elmúlt 10 év 
Zala megyei régészeti leleteiből 

Október 18 - december 15.
Balatoni Múzeum
vIII. MŰSZAK KIÁLLÍTÁSA

Október 24 – november 13.
Balaton Színház, Kacsóh terem
ŐSZI SÉTÁK 
Mogyorósi József festmény kiállítása.

Október 30 – november 14.
Balaton Színház, Simándy terem
ÉLŐ-vILÁG 
A sepsiszentgyörgyi 
Vadon fotóklub kiállítása.

November 15 – november 30.
Balaton Színház, Kacsóh terem
NÁDUDvARI IFJú NÉPMŰvÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Kiállítók: Vancsa  Boglárka szövő, Imeli Soma fafaragó, 
Juhász Áron bőrműves.

November 16 – november 30.
Balaton Színház, Simándy terem
A TEREMTŐ ANYAI ARCA
Blaskó Sándor szobrászművész, Blaskó Marcela 
és Blaskó Kata népi kézműves nemez készítők kiállítása.

KIÁLLÍTÁSOK:

A Keszthelyi VDSE évértékelése
AZ IDEI ÉVÜNK A SIKEREK ÉS A FEJLŐDÉS ÉVE VOLT, TÖBB ÉREMMEL ÉS TÖBB DÖNTŐS HELYEZÉSSEL AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKON. MÁTÉ TAMÁS TAVALYI 
GROSSETÓI TÖRTÉNELMI JUNIOR EURÓPA-BAJNOKI 8. HELYEZÉSE UTÁN IDÉN AZ IFJÚSÁGI EB-N CSAHÓCZI CSANÁD SZERZETT EGY SVÉDVÁLTÓ 7. HELYET A 
KESZTHELYI ATLÉTIKÁNAK, AMI 28 ÉVES EGYESÜLETÜNK ÉLETÉBEN A FOLYAMATOS FEJLŐDÉST MUTATJA.

A fedett pályás idénnyel induló ver-
senyszezon egyesületünkhöz kapcsoló-
dó eredménye a még városunkban ké-
szülő Máté Tamás felnőtt bajnoki címe 
200 m-en, már a Honvéd színeiben. A 
fiatalok közül Szabó Laura és Csahóczi 
Csanád értek el döntős helyezéseket tá-
vol- és hármasugrásban, valamint 400 
m síkfutásban. A 4×200 m-es ifjúsági 
fiú váltó Árvai Kevin–Kláminger Bá-
lint–Dormán Boldizsár–Csahóczi Csa-
nád összetételben egy ezüstérmet szállí-
tott.
A szabadtéri szezonban újra elindultunk 
a felnőtt csapatbajnokságon, és fiatal csa-
patunk jól helytállt! A diákolimpiákon 
és az egyesületi országos bajnokságokon 
Csahóczi Csanád 400 m-en ezüstérmet, 
Szabó Laura távol- és hármasugrás-
ban 4-5. helyezéseket, Árvai Kevin hár-
masugrásban 8., Helter Dániel a serdü-
lők között 100 m-en 8., Monori Piroska 
3000 m-en szintén 8. helyezést szerzett. 
A Győrben megrendezett ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon Csahóczi Csanád egyéni 
400 m-en 20. és a svédváltóval 7. helye-
zéseket ért el. A nyár végi ifi és serdülő 
liga döntőkön Csahóczi Csanád, Szabó 
Laura és Helter Dániel ért el 4., 5. és 8. 
helyezéseket.

A szeptemberi váltófutó ob-n Szekszár-
don az ifjúsági 4×100 m-es váltó egy 
ezüst-, a 4×400 m-es váltó egy bronzér-
met nyert Kustos Norbert–Dormán Bol-
dizsár–Árvai Kevin–Csahóczi Csanád 
összetételben. Az év utolsó diákolimpiai 
versenyén a svédváltó szerzett bronz-
érmet, amelyben Helter Dániel–Kustos 
Norbert–Dormán Boldizsár–Csahóczi 
Csanád futott Budapesten az ügyességi 
és váltófutó diákolimpiai döntőben.
Az előkészítő csoportjaink a Sport 21-es 
versenyeken szerepeltek eredményesen 
Béres Tibor és Némethné Kaszás Judit 
vezetésével. A gyermek korcsoportokban 
is több tehetséges versenyző bontogat-
ja szárnyait, közülük Csahóczi Kamilla 
60 m-en és távolugrásban nyerte a ver-
senyeit, és ranglistavezető a 10 évesek 

között. Sok tehetséges fiatal van, az 
egyesületünkhöz kerülésükben a szü-
lők, testnevelő tanárok és előkészítő 
edzőink segítségével folyamatosan 
dolgozunk, és várjuk további, atlétikát 
kedvelő fiatalok jelentkezését.
Az egyesületünkben a háttérmunka 
is fontos a zavartalan működéshez, a 
pályázatírás, a számlák kezelése, elszá-
molása, a leigazolások, a versenyenge-
délyek meghosszabbítása Nemes Klára, 

Varga Zsófia és Kiss Tünde lelkiismeretes 
segítségével valósul meg. Varga Zsófia a 
felnőtt csapatbajnokságon a pontszerzés-
ben is jeleskedett.
Az idei évben 25 millió forintos ön-
kormányzati és MASZ-támogatással 
megvalósult egyetemi pályafejlesztés-
sel javulnak az edzésfeltételeink, és a 
távolugró-hármasugró nekifutópályával 
és ugróhellyel, valamint a 4 sávos, 120 m 
hosszú egyenes műanyag futósávval jobb 
körülmények között edzhetünk. 
Az eddigi fő feladatainkat, az utánpótlás-
nevelést még színvonalasabban tudjuk 
megvalósítani dr. Kardos József és Csikós 
József, valamint az előbb említett előké-
szítő edzőink segítségével.

Csikós József

Karateversenynek adott otthont Keszthely
15 hazai egyesület részvételével zajlott a III. Ippon Shobu Európa-kupa Keszthe-
lyen. A versenyzők formagyakorlatok és páros küzdelem során is bemutathatták a 
karatetudásukat. A küzdelemnek a Csány–Szendrey-iskola tornacsarnoka adott ott-
hont, a verseny fontos célja az utánpótlás-nevelés volt.

A megmérettetésre több korcsoportban 
nevezhettek a versenyzők hatéves kortól 
a senior – azaz a 35 év felettiek – kate-
góriájáig. Kovács Ferenc, a győri Asahi 
Sportegyesület versenyzője 36 éve űzi 
ezt a harcművészetet, amely az ember 
szellemiségével, fizikai felkészültségével 
és rátermettségével is foglalkozik. Véle-
ménye szerint a versenyek jó alkalmat  
biztosítanak arra, hogy a sportoló lássa, 
hogy a többiekhez képest jelenleg hol 
tart.

A formagyakorlatok előre megkoreog-
rafált mozdulatsorok. Ezeknél a ver-
senybírák pontozták a precizitást, az 
előadásmódot, a technika tisztaságát és 
a dinamikát. A küzdelemnél pontot, azaz 
ippont gyűjthettek a versenyzők. Cziráky 
Zoltán 6. dan, a verseny vezetőbírója azt 
mondta, a karate célja nem a győzelem 
vagy a vereség eldöntése, hanem a gya-
korlatok tökéletesítése révén a jellem 
fejlesztése. Úgy véli, ennek ellenére lé-
nyeges a versenyzés, mert a fiatalok itt 

megtapasztalhatják, hogy hogyan telje-
sítenek stressz hatása alatt. Keszthelyen 
hosszú évek óta van lehetőség karatét 
tanulni, és sok fiatal él is a lehetőséggel. 
A város számára fontosak a sportesemé-
nyek, hiszen példát mutatnak és mintát 
adnak az emberi tartásról és az egészsé-
ges életmódról is – véli Csótár András 
keszthelyi önkormányzati képviselő. A 
versenyeredményekről a szervező Budo 
Karate of Hungary Szövetségnél lehet tá-
jékozódni.    (rk)
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Hulladékgyűjtési kisokos   1. rész
Az elmúlt időszakban jelentősen romlott 
a Keszthely területén gyűjtött lakossági 
szelektív hulladékok minősége. A házhoz 
menő gyűjtésből származó szelektív hulla-
dék több mint 50%-a, a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetekről származó hulladék több 
mint 70%-a nem újrahasznosítható! Ezek 
hatalmas számok!
Annak érdekében, hogy ezen az arányon 
javítsunk, és tisztább hulladékot kapjunk 
eredményül, összeállítottunk egy rövid 
tájékoztatót, első alkalommal a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés a téma.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ennek 

segítségével igyekezzenek a hulladékaikat 
megfelelő módon szelektálni, hiszen ez 
mindannyiunk közös érdeke.
A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy 
azon hulladékokat, melyeket újra le-
het hasznosítani, elkülönítve gyűjtjük az 
általános háztartási szeméttől, ezzel is 
csökkentve a lerakásra kerülő hulladékok 
mennyiségét. A kommunális kukába dob-
va a tiszta csomagolási hulladékot fontos 
és hasznos nyersanyagot vesztünk el, ami 
így kikerül a körforgásból, és ezáltal ko-
moly környezetterhelést jelent. Szelektíven 
gyűjtve azonban másodnyersanyagként 

hasznosítható, így „az anyag nem vész el, 
csak átalakul”.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolat-
ban fontos kiemelni, hogy az újságpapír és 
szórólapok kivételével csak tiszta csoma-
golási hulladékok kerülhetnek az edény-
be, tehát amibe korábban valamit becso-
magoltak. Ilyenek pl. a műanyag zacskók, 
flakonok, papírdobozok stb., de lássuk 
részletesen mi az, amit a szelektív edénybe 
rakhatunk és mi az, amit nem. 
Nagyon fontos, hogy tiszta hulladékok ke-
rüljenek a szelektív gyűjtőbe, ugyanis ez az 
újrahasznosításuk egyik alapfeltétele.

GasztroBalatoni Krónika

Tökös-almás tekercs
Hozzávalók: 5 dkg élesztő, 1 evőkanál cukor, 2 dl tej, 50 dg liszt, 1 tojás, 15 dkg margarin, csipetnyi só, 1 kg sütőtök, 1 nagyobb alma, 
10 dkg porcukor, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál rum; tetejére: 1 tojás, porcukor

Az élesztőt a langyos, cukros tejben megfuttatjuk, majd a liszttel, tojással, a 
puha margarinnal és csipetnyi sóval lágy tésztává dagasztjuk. Két cipóba osztva 
langyos helyen a kétszeresére kelesztjük.
Eközben a sütőtököt feldaraboljuk és megsütjük. Az almát lereszeljük, a meg-
sült tök összetört húsát hozzáadjuk, a porcukorral, a mézzel és a rummal simá-
ra keverjük.
A tésztacipókat deszkán ujjnyi vastag téglalappá nyújtjuk, a tölteléket egyenle-
tesen ráterítjük, és mint a bejglit, felcsavarjuk. A tekercseket sütőpapírral bélelt 
tepsire fektetjük, tojással megkenjük. Közepes lángon, 180°C-on kb. 40 perc 
alatt pirosra sütjük. Felszeletelve tálaljuk, a tetejét porcukorral megszórjuk.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

PAPÍRHULLADÉK:
Amit a szelektív gyűjtőedénybe lehet helyezni:
• tiszta újságpapír, könyvek;
• kisebb papírdobozok (pl. teás, sajtos, gabonapelyhes, tojásos).
• A nagyobb kartondobozokat kötegelve tehetik ki az edény mellé.

Amit nem szabad a szelektív gyűjtőedénybe helyezni:
•  élelmiszermaradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírhulladék, mint 

pl. pizzás doboz, háztartási papírtörlő, használt szalvéta, papír zsebkendő.

MŰANYAGHULLADÉK:
Amit a szelektív gyűjtő-
edénybe lehet helyezni:
•  üdítős, ásványvizes, 

sörös, citromleves italos 
palackok (PET) kilapítva 
(„Tapossa laposra!”);

• fóliák (szatyrok, zacskók);
•  kiöblített mosogatószeres, mosószeres, tisztító-

szeres, tusfürdős, samponos flakonok.

Amit nem szabad  
a szelektív gyűjtőedénybe helyezni:
•  zsíros, olajos, vegyi anyaggal szennyezett 

hulladékok, pl. étolajos flakonok, vegyszeres 
flakonok, kannák, festékes vödrök,

•  édességek, száraztészták zacskói  
(hasznosításuk jelenleg nem megoldott);

•  tejfölös, joghurtos, margarinos poharak  
(hasznosításuk jelenleg nem megoldott);

•  CD-lemez, videokazetta, fogkefe, vállfa, egyéb 
műanyag dobozok, virágcserép, műanyag játé-
kok, kerti bútorok, wc-ülőke, művirágok (ezek 
nem csomagolási hulladékok, hasznosításuk 
jelenleg nem megoldott).

•  Gyakori probléma, hogy pl. a hungarocell 
hulladékot is a szelektív edénybe teszik, de je-
lenleg ennek a hulladéknak a hasznosítása sem 
megoldott, így kérjük, ne tegyék az edénybe.

FÉMHULLADÉK:
Amit a szelektív gyűjtőedénybe lehet helyezni:
• italos dobozok (üdítős, sörös); 
• konzervdobozok kiöblítve (állateledel, egyéb élelmiszer).

Amit nem szabad a szelektív gyűjtőedénybe helyezni:
• nem csomagolási fém hulladékok;
• barkácsolásból megmaradt hulladék fémdarabok.

TÁRSÍTOTT CSOMAGOLÁS:
Amit a szelektív gyűjtőedénybe lehet helyezni:
• tejes, gyümölcsleves dobozok kiöblítve.

ÜVEGHULLADÉKOT (sörös, boros, pezsgős, befőttes) nem lehet a szelektív 
edénybe helyezni, ugyanis a hulladékok válogatása kézi erővel történik, és ez rend-
kívül balesetveszélyes kollégáinkra nézve. Üveghulladékaikat a szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteken tudják elhelyezni, illetve folyamatban van a város több részén 
üveggyűjtő pont kialakítása, ezekről később tájékoztatjuk Önöket.

Fontos, hogy a hulladékokat a gazdaságos szállíthatóság és helykihasználás érdekében minden esetben lapítva, 
összenyomva tegyék a hulladékgyűjtőbe!
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés minden szerdán történik a lakosság részére. Amennyiben Önnek több szelektív 
hulladéka van, úgy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti szállítási napon az edény mellé, kollégáink el fogják szállítani.
Amennyiben a gyűjtés során kollégáink azt tapasztalják, hogy nem megfelelő hulladékok vannak a gyűjtőedényben, úgy a 
szállítást megtagadhatják. Kérjük, könnyítsük meg egymás munkáját azzal, hogy megfelelő módon szelektálunk!
Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan kérdése merülne fel,  
állunk rendelkezésére ügyfélszolgálati irodánkban, illetve telefonon:

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 
Nyitvatartás: hétfő 8–18 h, szerda 13–16 h, péntek 8–14 h • Telefon: 06/83/777-478 • E-mail: ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu
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Önkormányzati  
helyiség bérbeadása

Keszthely Város Önkormányzata pályázat 
útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth L. u. 
41. szám alatti, önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiséget. Az üzlethelyiség a belvá-
rosban, a Fő téren található. Alapterülete 
147 m2. A minimálisan elvárt bérleti díja 

vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgál-
tató tevékenység esetén 452.319,- Ft/hó + 
ÁFA, pénzintézeti, biztosítási tevékenység 
esetén 588.441,- Ft/hó + ÁFA. Jelen pályá-
zati kiírás esetén Keszthely Város Önkor-
mányzata a megállapított minimálisan 

elvárt bérleti díjakból a következő mértékű 
bérletidíj-kedvezményt biztosítja: 1. év: 
50%, 2. év: 50%, 3. év: 25%, 4. év: 25%,  
5. év: 25%. A bérlet határozott időre,  

5 év időtartamra szól, további  
5 év előbérleti jog biztosításával.

A pályázat beadási határideje: 2018. nov-
ember 19. (hétfő) 12.00 óra. A pályázatot 

Keszthely város polgármestere részére  
kell írásban benyújtani (8360 Keszthely,  

Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának  
határideje 2018. november 23.

A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei 
megtalálhatóak a http://www.keszthely.
hu/hirdetmenyek weboldalon. További 
felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri 

Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-
525, 83/505-524) kérhető. Előre egyeztetett 

időpontban 2018. október 12-ig  
a helyiség megtekinthető.
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programajánló
keszthely városi programok

Az 1956-os forradalom leverésének év-
fordulóján, november 4-én 17 órakor 
megemlékezést tartanak a Szent Miklós 
temetőben lévő kopjafánál. Beszédet 
mond Tamáska Péter történész.

november 4.
Megemlékezés

 

moziműsor
 tapolca
2018. november 1–28.

Szent Márton napján, november 11-én 
16.30 órakor ünnepséget szervez a Fő té-
ren a Da Bibere Zalai Borlovagrend.

november 11.
Szent Márton napja

TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely város jegyzője a 2018. évi munkaszüne-
ti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) 
NGM-rendeletben foglaltak figyelembevételével 
értesíti a lakosságot, hogy a 2018. novemberi ügyfél-
fogadási rend az alábbiak szerint alakul.
I. Novemberi ügyfélfogadási rend:
2018. november 1. (csütörtök) munkaszüneti nap,  
ügyfélfogadás szünetel,

2018. november 2. (péntek) pihenőnap, 
ügyfélfogadás szünetel.

2018. november 9. (péntek) munkanap,  
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2018. november 10. (szombat) munkanap,  
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.

II. Az adóügyi ügyintézőknél az ügyfélfogadás  
– kötelező továbbképzés miatt – az alábbi napo-
kon szünetel:
2018. november 5. (hétfő), 2018. november 7. 
(szerda), 2018. november 12. (hétfő), 2018. novem-
ber 14. (szerda), 2018. november 26. (hétfő), 2018. 
november 28. (szerda).                                  

Dr. Horváth Teréz jegyző

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET

a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely  
(8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.)  

gazdasági vezetői beosztásának betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terje-
delemben megtalálható Keszthely város honlap-

ján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. november 5.
Dr. Horváth Teréz jegyző

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási 

Intézete (8360 Keszthely, Sopron u. 2.) 
intézetvezetői beosztásának betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terje-
delemben megtalálható Keszthely város honlap-

ján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. november 5.
Dr. Horváth Teréz  jegyző

A Balaton Színházban november 6-án 18 
órakor rendezik meg a Kedd-velem című 
sorozat következő összejövetelét. Az est 
vendége dr. Kovács József professzor lesz.

november 6.
Kedd-velem

A Balaton Színházban november 12. és 
17. között rendezik meg a Népművészet 
hete című programsorozatot.

november 12–17.
Népművészet hete

Az Eventoperetta Társulat előadásában 
rendeznek opera- és operettestet a He-
likon kastélyban november 8-án, 15-én, 
22-én és 29-én 19.30 órakor.

november 8-tól
Opera és operett

Szülők vagyunk… de hitelesek? címmel 
Fülöp Csenge kineziológus tart előadást 
a Balaton Színházban november 15-én 
17 órakor.

november 15.
Szülők vagyunk…

A daganatos kórképek kiegészítő terápiá-
ja húsz év távlatából címmel tart előadást 
dr. Bertha András professzor a Balaton 
Színházban november 9-én 15.45 órakor.

november 9.
A daganatos kórképek terápiája

A Balaton Színházban november 17-én 
14 órai kezdettel tartják a Magyar borok 
mustrája című rendezvényt.

november 17.
Magyar borok mustrája

A Keszthelyi értéknap című rendezvény-
re várják az érdeklődőket november 9-én 
16 órára a Balaton Színházba.

november 9.
Értéknap

Mindennapi mérgeink, amiről keveset 
tudunk címmel Szávics Gyula agrármér-
nök tart előadást a Balaton Színházban 
november 23-án 15.45 órakor.

november 23.
Mindennapi mérgeink

LIBABŐR 2. – Hullajó Halloween     
november 1–7. 
csütörtök–szerda 16:00 1200,-Ft 
Halloween  
november 1–7. 
csütörtök–szerda 17:30 1200,-Ft 
Bohém Rapszódia     
november 1–7. 
csütörtök–szerda 19:30 1200,-Ft 
A művészet templomai: 
CARAVAGGIO      
november 8–12. csütörtök-hétfő, 
november 14. szerda 16:00 1200,-Ft 
november 13. kedd 14:00
Bohém Rapszódia    
november 8–10. 
csütörtök–szombat 17:30 1200,-Ft
A TANÚ    
november 11–12. vasárnap–hétfő, 
november 14. szerda 18:00 1200,-Ft
november 13. kedd 20:30
Húzós éjszaka az El Royale-ban    
november 8–12. csütörtök–hétfő, 
november 14. szerda 20:00 1200,-Ft
Legendás állatok és megfigyeléseik     
november 15–21. 
csütörtök–szerda 15:30  2D 1200,-Ft 
18:00  3D 1400,-Ft
Napszállta 
november 15–18. 
csütörtök–vasárnap 20:15 1200,-Ft 
Ruben Brandt, a gyűjtő
november 19–21. 
hétfő–szerda 20:15 1200,-Ft 
A DIÓTÖRŐ és a négy birodalom  
november 22–28. 
csütörtök–szerda 16:00 3D 1400,-Ft
CINEMA PARADISO (1988)    
november 22–25. 
csütörtök–vasárnap 18:00 1200,-Ft
Egy nap 
november 26–28. 
hétfő–szerda 18:00 1200,-Ft
Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:  
www.tapolcamozi.hu. 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)
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Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

(A 4 órás Tófürdő belépő (3 700 Ft) 5 órás benntartózkodásra jogosít.)

Hévízi Tófürdő
belépő

4+1 óra
(2018.10.01-2018.11.15.)

Helló 
ősz!

Élje át Ön is az unikális 
őszi kikapcsolódás élményét!


