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Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2018. december 5-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

Újabb kilométerek a kerékpárosoknak
ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK KESZTHELYEN AZT A HÁROM KILOMÉTER HOSSZÚ KERÉKPÁRUTAT, MELY A 
BÁSTYA, A SOPRON, A HÉVÍZI ÉS A CSAPÁS ÚTON VEZET A MARTINOVICS UTCÁIG, MAJD A TESCO TE-
RÜLETÉN ÁT A 71. SZÁMÚ ÚT KERESZTEZÉSÉVEL AZ ÁLLATSIMOGATÓ UTÁN FOLYTATÓDIK GYENESDIÁS 
HATÁRÁIG.

A beruházást Manninger Jenő ország-
gyűlési képviselő, dr. Pál Attila, a megyei 
közgyűlés elnöke és Ruzsics Ferenc pol-
gármester méltatta, majd a szalag átvá-

gásával felavatták a létesítményt. Hang-
súlyozták: egy olyan beruházást sikerült 
megvalósítani, mely segíti a munkahe-
lyek megközelítését, a közszolgáltatások 
elérését, hozzájárul a biztonságos közle-
kedéshez, a zaj- és légszennyezés csök-
kentéséhez, az egészségmegőrzéshez és 
az élhetőbb települési környezet kialakí-
tásához. Amint megtudtuk, a városi és a 
balatoni kerékpárút-hálózathoz kiválóan 
kapcsolódó szakasz a „Zala két keréken 
– Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz 
és Hahót településeken” elnevezésű, 325 
millió forint értékű projekt keretében 

készült el, Keszthely 136,9 millió forint-
ban részesült a kerékpárút-építéshez. 
Az építési munkák bruttó költsége 165 
millió forint volt, a pályázati összeghez a 

város mintegy 39 millió forinttal 
járult hozzá saját forrásként. A 
kiépített nyomvonalat tekintve 
elmondható, hogy a kerékpárút 
megteremtette a kultúra (Fes-
tetics-kastély), a kereskedelmi 
szolgáltatás (bevásárlóközpon-
tok, benzinkutak), a látnivalók 
(látogatóközpont, állatsimoga-
tó), valamint a túrázás egyedi 
hálózatát. A beruházás műszaki 
tartalmán belül kiépítettek 2,6 és 
3,3 méter szélességű gyalogos és 

kerékpáros szakaszokat. Kialakították a 
csapadékvíz-elvezetés rendszerét, kihe-
lyeztek 66 táblát, két sárga villogót és 48 
méter védőkorlátot. Burkolatfestés 471 
négyzetméteren történt. Kétmillió fo-
rintot fordítottak csatornaakna-fedlapok 
cseréjére, a kivágottak helyett huszon-
négy fát ültettek el. 
Amint megtudtuk, Keszthely közigazga-
tási területén a beruházással 15.730-ról 
18.767 folyóméterre nőtt kerékpárutak 
hossza, melyek felülete meghaladja a 
9.300 négyzetmétert. 

(sj)

köszöntő

Az adventi időszak jegyében

A Balatoni Krónika e száma már a 
közelgő advent jegyében jelenik meg, 
merthogy eltelt az év nagy része, a 
koszorún hamarosan meggyújtjuk az 
első gyertyát, s kezdődik a várakozás 
időszaka. Ahogy azt már megtapasz-
talhattuk, az idő kereke rendíthetetle-
nül forog, valószínűleg egyetlen pilla-
natnak tűnik majd a négy hét, mely 
advent első vasárnapjától karácsonyig 
tart. A kérdés ilyenkor – bár az év 
többi időszakában is lehetne és kel-
lene ezzel foglalkozni –, hogy miként 
tehetjük szebbé, jobbá, méltóságtelje-
sebbé és valóban békésebbé az adott 
időszakot. Nos, lehet erre különböző 
teóriákat gyártani, ám egy biztos: raj-
tunk, mindannyiunkon múlik. S per-
sze minden évben elmondjuk, hogy 
nem az ajándékozás az, ami meghitté 
teszi az adventet és igazi ünneppé a 
karácsonyt. Sokkal inkább az, hogy 
lehetőség nyílik az együttlétre, végre 
a családdal tölthetünk néhány nyu-
godt, kapkodásmentes napot. Szeren-
csére a naptár idén „kedvez” ennek, 
hiszen karácsonykor öt nap lesz majd 
szabad. Aztán a meghittség után kö-
vetkezik majd a mulatósabb év vége. 
No de ne rohanjunk ennyire előre, 
hiszen egyelőre még csak az adventi 
időszak kezdődik. Lapunkban meg-
találják a városi programokat, melyek 
valóban meghittséget kínálnak majd 
az érdeklődők számára. De termé-
szetesen a Balatoni Krónikában sok 
minden másról is olvashatnak. Pél-
dául beruházásokról, fejlesztésekről, 
megemlékezésekről, egészségügyről, 
a téli felkészülésről, kulturális progra-
mokról, sportról. 
S persze ne feledjék, december 2-án 
meg kell gyújtani az első gyertyát az 
adventi koszorún…

Sámel József
főszerkesztő

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

Mit nyer Ön nálunk?
• ingyen felületet
• megtakarítást
• időt

Válassza a Balatoni Krónika 
vagy Régió magazin 

hirdetési felületét
karácsonyi jókívánságaihoz, 

akcióihoz 
és egy ugyanolyan értékű 

hirdetést ajándékba választhat

-50%

január 30-ig

 

• újságunk
• képújságunk
• facebook oldalunk vagy

 • televíziónk  
• reklámfelületein!



4 balatoni KRÓNIKA   2018. November 21.

Rákóczi fejedelemre 
emlékeztek
II. Rákóczi Ferenc keszthelyi emlékmű-
vét, Turi Török Tibor alkotását 2010-
ben avatták fel, azóta ott emlékeznek 
meg a Nemzeti Kör és a KÉSZ helyi 
tagjai a fejedelem és családja hamvai-
nak hazahozataláról. Beszédet Krupla 
Zoltán mondott kiemelve: „A hamvak 
hazahozatala, újratemetése hatalmas 
ünnepi elégtételt adott a nemzetnek. 
A rehabilitáció következtében II. Rá-
kóczi Ferencről alkotott kép a saját és 
mások írásain keresztül kitűnik, hogy 
emberi erényeiben olyan magas szin-
ten állt, hogy az emberiség példája le-
het. Kimagasló helyet foglalhatna el a 
szentek nagy családjában.” Az ünnep-
ségen idéztek Rákóczi íródeákja, Mi-
kes Kelemen gyászjelentéséből, illetve 
Saint-Simon herceg Rákócziról írott 
emlékiratából is. A résztvevők a szé-
kely autonómiáért is fáklyákat gyújtot-
tak, majd megkoszorúzták II. Rákóczi 
Ferenc szobrát.

A szép magyar beszédért
A Fejér György Városi Könyvtárban 
rendezte meg november 12-én 23. 
szavalóversenyét a „Szép magyar be-
szédért” Alapítvány. 42 általános és 
középiskolás tanuló egy kötelező és 
egy szabadon választott, határainkon 
kívül élő magyar költő, író művéből 
készülhetett. Az 1–6. osztályosok az 
idén elhunyt Kányádi Sándor egy őszi 
hangulatú versével, a 7–12. évfolyamo-
sok a 80 éve elhunyt Dsida Jenő Psal-
mus Hungaricus című művéből egy 
részlet előadásával emlékeztek a két 
költőóriásra. A versenyen a következő 
eredmények születtek: 1-2.osztály: 1. 
hely Bauer Réka, Csány-Szendrey Ál-
talános Iskola, Keszthely (felkészítő ta-
nára Kovács Károlyné). 3-4. osztály: 1. 
hely: Borbás Kristóf, Csány-Szendrey 
Általános Iskola, Keszthely (Kovács 
Károlyné). 5-6. osztály: 1. hely: Töre-
ki Martin, Dr. Szántó Imre Általános 
Iskola, Alsópáhok (Horváth Matild). 
7-8. osztály: 1. hely: Dolacsek László, 
Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz 
(Szekeres Barbara). 9-12.osztály: 1. 
hely: Töreki Tilda, Hefler Flóra, Vajda 
János Gimnázium, Keszthely (Szabó 
Edit).

RÖVID HÍREK Újabb „kincsek” a Keszthelyi Értéktárban

A helyi értékek gyűjtésében, dokumen-
tálásában részt vevő Hungarikum Klub 
ebben az évben második alkalommal ren-
dezte meg a KesztHelyi Értékek Napját a 
Balaton Színházban.

Itt mutatták be Kardos József nyugal-
mazott pedagógus Keszthelyi anekdoták 
című válogatását. Dr. Szabó István egye-
temi tanár ajánlotta a híres emberekről 
– köztük keszthelyiekről – is szóló, hu-
morral átszőtt történeteket tartalmazó 
kis könyvet.
A rendezvényen az is kiderült, hogy 
2018-ban újabb öt keszthelyi érték ke-
rült a nemzeti értékek adatait tartalmazó 
értéktárba. Nekik a „Keszthely Kincse” 
oklevelet a Települési Értéktár Bizott-
ság elnöke, Ruzsics Ferenc, valamint 
a bizottság tagja, Csótár András adta 
át. 2018-ban a helyi értéktárba került a 
Ranolder János Római Katolikus Általá-
nos Iskola Tündérrózsa Gyermek-nép-
tánccsoportja, melynek 2018 nyaráig az 
alapító Aradvári Lászlóné volt a művé-
szeti vezetője. Az értéktár tagjává váltak 
a Kis Szent Teréz Bazilika előtt található 
szobrok és keresztek. A két barokk szobor 
egykor a Johannes Brücke – a mai Geor-

gikon és Szalasztó utca kereszteződése 
– északi és déli oldalán állt, a két kereszt 
pedig a régi Szent Mihály temetőben. 
Művészi megformálásukkal, történelmi 
múltjukkal és a helyhez illő jelentésükkel 
kerültek az értéktárba. A helyi értékek 
közé nyert felvételt a városképi jelentő-
ségével bíró Schnetzer-villa is. Az 1910-
ben épült polgári lakóház magán hor-
dozza a svájci építészet stílusjegyeit, Kós 
Károly szecessziós, magyaros építőele-
meit együttesen alkalmazva. A város ősi 
jelképe, Keszthely város címere is felvé-
telt kapott az értéktárba. Ruzsics Ferenc 
elmondta: a címer képi megjelenésével és 
jelentésével kiemelkedő kulturális, szel-
lemi és közösségi örökségi érték. A helyi 
értéktárban – s már a megyeiben is – sze-
repel a Pálné Szelencsik Klára által veze-
tett Kis Szent Teréz Kórus is.

(hé)

Céges beszámolóktól a síkosságmentesítésig
MAJDNEM TELJES EGÉSZÉBEN AZOK A NAPIRENDI PONTOK SZEREPELTEK AZ OKTÓBER 29-ÉN TARTOTT 
TESTÜLETI ÜLÉSÉN, MELYET A NÉHÁNY NAPPAL AZELŐTTI ÖSSZEJÖVETELEN TÁRGYALTAK VOLNA A 
KÉPVISELŐK.

A lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, illetve a szeptemberi ülés óta 
eltelt időszak fontosabb intézkedéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadta a képviselő-
testület. Ezután következtek a napiren-
di pontok. Tárgyaltak Keszthely Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint az önkormány-
zat közbeszerzési szabályzatának módo-
sításáról. Napirendre került a Keszthely 
közigazgatási területének helyi építési 
szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
is. A képviselő-testület meghatározta a 
2019. évre szóló helyiségbérleti díjakat és 
kedvezményeket, majd tájékoztató hang-
zott el az önkormányzat második ne-
gyedévi belső ellenőrzési tervének telje-
sítéséről. Ugyancsak döntöttek a jövő évi 
belső ellenőrzési munkatervről. A tes-
tület elé került a Felkészülés a 2019. évi 

turisztikai szezonra címet viselő előter-
jesztés, majd a Család- és KarrierPONT 
idei első félévi tevékenységéről hangzott 
el beszámoló. Jóváhagyták a képviselők 
a téli hószolgálati és síkosságmentesítési 
operatív tervet. 
Az egyéb ügyek között a VÜZ Kft., 
a KETÉH Kft., valamint a Keszthe-
lyi Városfejlesztő Kft. első félévi gazdál-
kodásáról hangzott el beszámoló. Eze-
ket követően a Keszthely és Környéke 
Többcélú Társulás módosított társulási 
megállapodását fogadták el a képviselők. 
Véleményezték az általános iskolai felvé-
teli körzethatárokat, valamint tárgyaltak 
a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti 
Központ kérelméről. Napirendre kerül-
tek egy tőzegbánya létesítésének kérdései 
is.
A tanácskozás zárt üléssel fejeződött be.

A lakók is kérték, megoldották
AZ ADY UTCÁBAN, A KÓRHÁZ FŐBEJÁRATÁVAL SZEMKÖZTI RÉSZEN TÖBB MINT 200 MÉTER HOSSZAN 
MEGÚJULT A JÁRDA, RENDEZTÉK A PARKOLÁSRA KIALAKÍTOTT TÉRRÉSZT, ILLETVE ÚJRATERVEZTÉK ÉS 
ÉPÍTETTÉK A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉST BIZTOSÍTÓ „CSATORNAÁRKOT”.

Nagy Bálint, a város 
alpolgármestere, a vá-
rosrész önkormányzati 
képviselője bízik abban, 
hogy a beruházással 
hosszú távra megoldot-
ták a korábban felmerült 
problémákat.
– Mondhatom, hogy a lakosság szin-
te egyöntetűen kérte, hogy találjunk 
megoldást a gondokra – fogalmazott a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatóján 
Nagy Bálint. – A járdáról a csapadékvíz 
a kertekbe, onnan a házakhoz folyt, a 
kórházzal szembeni parkolás pedig szin-
tén okozott problémákat a helyek lejtése 
miatt. Tavaly lakossági fórumot tartot-
tunk az ügyben, majd a költségvetésben 
sikerült elkülönítenünk bruttó 14 millió 

forintot a szükséges mun-
kálatok elvégzésére. Idén 
ennek köszönhetően több 
mint 200 méter hosszan, 
teljes egészében megújult 
a járda, a csapadékvíz-elve-
zetés rendszere, valamint 
sor került a parkolóhelyek 

átalakítására. A munkák során néhány 
elöregedett fát ki kellett vágni, ám ezeket 
pótolták a szakemberek, akik úgy vélik: a 
beruházásnak köszönhetően az utca mel-
lett álló fák több vízhez jutnak majd. Bí-
zunk ebben, ahogy abban is, hogy az eső-
zések során sem okoz majd problémákat 
a csapadék, a parkolás helyzete pedig 
rendezettebbé válik. Vagyis a beruházás 
hosszú távon szolgálja a lakókat, a kór-
házba érkezőket, illetve látogatókat.    (sj)

Márton napján Keszthelyen
Kiváló időtöltés volt a családok számára a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 
Márton napján. Szent Márton és az újbor tiszteletére játékkal, kézműves-foglalko-
zásokkal, állatsimogatóval várták a gyerekeket. Másnap a belvárosban lámpásjá-
rással és műsorral tisztelegtek Szent Márton alakja előtt.

A Georgikon Majortörténeti Kiállító-
hely már évek óta családi programot 
szervez Márton napján. Ebben az év-
ben a Család Általános Iskola diákjai 
műsorral is köszöntötték a Georgikon-
ba érkezőket, ahol a gyerekek minden 
régmúlt időket idéző játékot kipró-
bálhattak. A múzeum a Márton-napi 
programmal zárta őszi programsoro-
zatát.
November 11-én a Festetics-kastély parkjában gyülekeztek kis lámpásokkal a Már-
ton-nap résztvevői. A lámpásjárást a Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Da Bibere 
Zalai Borlovagrend hetedik alkalommal rendezte meg. Az idén a korábbiaktól elté-
rően a Festetics-kastély parkjában a Szent Márton oltalmába ajánlott templom he-
lyét gyertyákkal rakták ki, és Tál Zoltán plébános megáldotta az egykori imahelyre 
ültetett emlékfát is. A rendezvényen felidézték a Kr. után 316-ban Saváriában, a mai 
Szombathelyen született szent életét. Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlo-
vagrend nagymestere mondta el, hogy Szent Márton pannóniai születésű katolikus 
püspök a katonák, a koldusok és számos mesterség védőszentje is. De ez a nap 
egyben a gazdáknak is jeles nap, mert régen Márton-nap a gazdasági élet fontos 
őszi zárónapja volt, s ma is az. A visszaemlékezést követően az egybegyűltek Már-
ton-napi dalokat énekelve vonultak a Fő térre, ahol Ruzsics Ferenc polgármester 
idézte fel Márton történetét, akinek élete, jósága és önzetlensége példaként állhat 
mindenki előtt.                                                   (hé)
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Új irodában a ZMVA

Új irodába költözött Keszthelyen a 
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, a szervezet a Szalasztó 
utca 22. szám alatt várja ügyfeleit.

A társaság alapítása után két évvel, 
1994-ben jelent meg a városban a me-
gyei szervezet. Az alapítvány konzor-
ciumi tagja a Zala Megyei Foglalkoz-
tatási Paktumnak. Az e miatt kibővült 
feladatkör is indokolta a költözést. 
– A Zala Megyei Közgyűlés 1992-ben 
hívta életre az alapítványt. Jelenleg 
összesen – s nem csupán Zala megyé-
ben – mintegy kétezer-ötszáz vállal-
kozással állunk kapcsolatban. Első-
sorban a mikro- és kisvállalkozások 
segítése a cél – hangsúlyozta Nagy 
András, a ZMVA ügyvezetője, aki el-
mondta: a váltás elsődleges oka volt, 
hogy több ügyfelet tudnak kiszol-
gálni az új irodában, mely közelebb 
esik a városközponthoz. Pácsonyi 
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke a mikro- és középvállalkozások 
fontosságáról szólt, kiemelve: azt a 
gazdálkodói, vállalkozói réteget kell 
segíteni, akiknek különösen fontos 
a megfelelő szaktanácsadás, a hitele-
zés, a különböző pályázatokban való 
segítségnyújtás. Nagy Bálint, Keszt-
hely alpolgármestere köszöntőjében 
úgy fogalmazott: az alapítvány ked-
vezményesen bérli az önkormányza-
ti ingatlant. Öröm, hogy a szervezet 
hatékonyan segíti a keszthelyi vállal-
kozásokat, ez lényeges a város szá-
mára. Hozzátette: az önkormányzat 
számos pályázatot is nyert, e téren is 
fontos, hogy a munkaerő-kereslet és 
-kínálat összhangban legyen. Ebben 
is tud segíteni a ZMVA Szalasztó utca 
22. szám alatt található irodája, tevé-
kenysége.
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A jó szakma felér egy diplomával
A Zala Megyei Kormányhivatal szervezésé-
ben látványos pályaválasztási kiállítás 
és szakmai program kezdődött Keszthe-
lyen, a Georgikon Kar D épületében.

A rendezvénnyel mintegy kilencszáz 
diák döntéséhez kívántak segítséget 
nyújtani, a tanulók tizenkét intézmény 
összesen huszonhárom szakmacsoportja 
közül válogathattak.
A kétnapos programon Nagy Bálint, 
Keszthely alpolgármestere mondott kö-
szöntőt, hangsúlyozva: manapság már 
nem a munkanélküliség, hanem a mun-
kaerőhiány a jellemző, ezért rendkívül 
fontos a szakképzés. Hozzátette, öröm, 
hogy Keszthelyen számos intézmény 
képez kiváló szakembereket, ami rend-
kívül lényeges a város és a régió számára 
egyaránt. Kiemelte: nagyon fontos, hogy 
az önkormányzat támogassa ezt a folya-
matot, illetve figyelemmel kísérje, támo-

gassa a szakképzés helyzetét, jövőjét. 
– Bízom benne, hogy a fiatalok számára 
egyre inkább érdekessé és értékessé vál-
nak a különböző szakterületek, vonzóvá 
azok a szakmák, amelyek egy bizonyos 
bérszínvonal-emelkedést eredményez-
tek, és kell hogy eredményezzenek a kö-
vetkező években is – fogalmazott. – Azt 
gondolom, hogy már elértük, vagy el-
érjük azt hamarosan, hogy egy jó élet-
színvonalat is tud majd jelenteni egy-egy 
szakmának, mesterségnek a kitanulása, 
illetve művelése.

Szavait követően Magyar Zita, a Nemze-
ti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
szakmai főigazgató-helyettese nyitotta 
meg a programot, mottóként megjegyez-
ve: ma is igaz a mondás, miszerint egy jó 
szakma felér egy diplomával. A Szakmák, 
mesterségek világa című pályázat ered-
ményhirdetését követően a résztvevők 
egyebek mellett megtekinthették a szak-
mákat bemutató standokat, azok gyakor-
lati bemutatóit, különböző csoportfoglal-
kozásokon, tanácsadásokon, fórumokon, 
beszélgetéseken vehettek részt.            (sj)

Szépülő Ranolder
Megszépült a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola épülete, a felújítások 
azonban korántsem fejeződtek be, több fejlesztés, korszerűsítés még hátravan, illetve 
jó néhányat terveznek is.

Őry Gábor igazgatótól megtudtuk: az 
intézmény alapkövét a 1872-ben rakták 
le, működését 1882-ben kezdte meg. Na-
gyobb felújítást az 1950-es évek végén 
végeztek az épületen, azóta csak a leg-
szükségesebb javításokat, munkálatokat 
oldották meg. Pályázati támogatásnak 
köszönhetően az iskola az elmúlt egy év-
ben kívülről is megújult. 

– A százharminchat éves oktatási in-
tézmény 2004 óta egyházi fenntartású 
iskolaként működik. A fenntartó Veszp-
rémi Főegyházmegye pályázati forrásból 
százhúszmillió forintot költött az isko-
laépület külső felújítására, nyílászárók 
cseréjére és a szigetelésre – mondta. – A 
mindennapi munkánkat megszínesíti, 
hogy időnként látható eredménye van 

az erőfeszítéseinknek. A 
legutóbbi volt ez a kül-
ső szigetelés és egyben 
homlokzatfelújítás, ami 
ilyen nagy eredményt ho-
zott, most az apróbb, ke-
vésbé látványos részeket 
szeretnénk rendbe tenni 
azért, hogy az iskola maga 
egy szép egészet jelenítsen 
meg, az ugyanis a szépre, 
az esztétikumra neveli a 
gyerekeket.
Őry Gábor hozzátette: 

kivágták az elöregedett fákat, bokrokat, 
helyettük újakat ültettek. Szülői felaján-
lással, segítséggel újrafestik a kaput, a 
kerítéstartókat és elemeket. Az udvaron 
hajó alakú játékot alakítottak ki. A tanév-
ben az oktatómunka mellett a felújítások 
is folytatódnak.  Az épület belsejében egy 
minisztériumi pályázat segítségével fog-
ják hamarosan újra cserélni a régi, meg-
kopott nyílászárókat. 
– Szép eredmény, nagy öröm, hogy a 
Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoport 
bekerült a Keszthelyi Értéktárba – tette 
hozzá az igazgató.

A hősökre emlékeztek
Az 1956-os forradalom leverésének 62. évfordulójára emlékeztek Keszthelyen, a Szent Miklós temetőben álló kopjafánál. A hősi 
halottak előtti főhajtáson – melyen a képviselő-testület tagjai és keszthelyi lakosok is jelen voltak – visszatekintettek az ’56-os 
eseményekre és a novemberi megtorlásra.

1956. október 23-án békés tüntetéssel 
kezdődő fegyveres felkelés, forradalom 
bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével 
összefonódó kommunista diktatúra, va-
lamint a szovjet megszállás ellen. A nép-
felkelés a Magyarországon tartózkodó 
szovjet csapatok beavatkozása után fegy-
veres szabadságharccá változott. Mind az 
utcai (fegyverrel is) politizálók, mind a 
kormánypolitikát irányítók sorsát végül 
a nemzeti függetlenséget eltipró novem-
ber 4-ei második szovjet katonai invázió 
pecsételte meg, amely azután követke-
zett be, hogy Nagy Imre miniszterelnök 
november elsején meghirdette Magyar-
ország semlegességét és kilépését a Var-
sói Szerződésből. 1956. november 4-én 
hajnalban vonult be a szovjet hadsereg 
Magyarországra, hogy leverje a forra-
dalmat, megdöntse a Nagy Imre vezette 
kormányt és felszámolja a demokrati-
kus rendszert. Budapesten és az ország 
számos pontján kezdődött harc a szoci-
alista hatalom bevonulói ellen. A Vörös 

Hadsereg támadását természetesen a 
forradalom hívei nem nézték tétlenül, 
Budapesten és az ország számos pontján 
elkeseredett fegyveres harc kezdődött a 
szocialista szuperhatalom bevonuló erő-
ivel szemben. A következő napokban a 
világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, 
ahogy a szovjetek páncélosaikkal meg-
szállják Magyarország városait, lefegy-
verzik hadseregét, és hatalomra juttatják 
Kádár János Munkás-Paraszt Forradalmi 
Kormányát. A fegyveres felkelők utol-
só csoportjainak ellenállását november 
10-11-én törte meg a hatalmas szovjet 

túlerő. A megemlékezésen Ruzsics Fe-
renc polgármester mondott beszédet, 
hangsúlyozva: a forradalmat november 
1-jén még üdvözlő Kádár János szov-
jet tankon tért vissza az alvó fővárosba 
1956. november 4-én. Aztán felhangzott 
a rádióban az azóta már sokat hallott pár 
szó: „Itt Nagy Imre beszél.” Nem segített 
senki. Megint magunkra maradtunk. A 
pesti srácok, a Zrínyi Ilona-lelkű nők, a 
meglett férfiak hősiesen harcoltak, s bár 
meg-megtorpantották az acélszörnyeket, 
de nem győzhettek a hatalmas túlerő el-
len. Kiemelte: 2002-ben Zala megyében 
egyedül Keszthelyen tartottak megemlé-
kezést november 4-én. Az évek során or-
szágszerte több városban hajtottak fejet 
a hősök előtt, 2013-ban pedig az állam 
nemzeti gyásznappá nyilvánította no-
vember 4-ét.
Az ünnepség zárásaként az emlékezés 
mécseseit helyezték el a kopjafánál a 
város képviselő-testületének tagjai és a 
megemlékező keszthelyi lakosok.        (sj)

A sürgősségivel ismerkedve
„Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jól kell ismernie, miként működik a sürgősségi 
osztály.” Kvarda Attila, a Keszthelyi Kórház igazgatója fogalmazott így az úgynevezett 
„sürgősségi piknik” keretében, amelyre az ellátási körzetben dolgozó háziorvosokat 
hívták.

A sürgősségi osztályok visszatérő prob-
lémája, hogy az esetek legnagyobb részé-
ben nem igényel sürgősségi ellátást az a 
probléma, amivel érkezik a beteg. Kvarda 
Attila azt mondja: „Itt olyan eseteket hi-
vatottak ellátni, amelyek valóban a sürgős 
kategóriába tartoznak, ezeket szeretnénk 
hatékonyan, időben, a megfelelő interval-
lumokban ellátni. Ezt pedig másképp nem 
tudjuk megtenni, csak akkor, ha a házior-
vosokkal szorosabban együttműködünk. 
Ehhez nemcsak szakmai együttműködésre 
van szükség, hanem természetesen – mint 
kiderült az első találkozás alkalmával – 
szervezési feladatokat is végre kell hajta-
nunk.”
A statisztikák szerint 60-80%-ot is eléri 

azoknak az eseteknek a száma, amik nem 
sürgősségi ellátást igényelnének. Emiatt 
a sorra kerülés ideje is nőhet. A dolgo-
zók szerint az idegőrlő várakozások mö-
gött mindig racionális okok húzódnak. 
„A hozzávetőleges diagnózis felállítása 
nagyon sokszor körülbelül két órát vesz 
igénybe. A labor, illetve a szakrendelések 
leterheltségétől függően ez az idő akár rö-
videbb, akár hosszabb is lehet” – tudtuk 
meg Tarpál Györgyné Judit főnővértől.
Bondor Gyula, a sürgősségi osztály fő-
orvosa leszögezte: ez a részleg a kritikus 
állapotú betegek egy helyben történő, 
mozgatás nélküli ellátása érdekében áll 
rendelkezésre. Több olyan esettel is ta-
lálkoztak már, amikor maga a háziorvos 

irányította ide indokolatlanul a beteget. 
A „sürgősségi piknik” megrendezésének 
célja az ilyen alkalmak szűkítése. „Ez már 
második alkalom. Nagy sikernek tartom, 
hogy az első alkalommal a háziorvosok 
jó része a környékről eljött, és nagyon sok 
konstruktív gondolat fogalmazódott meg. 
Nagyon sok kritikus kérdést sikerült meg-
beszélünk. Nyilvánvalóan folyamatosan 
merülnek fel kérdések” – tette hozzá a fő-
orvos.
A kórház vezetése szerint elgondolkodta-
tó adat, hogy az ellátási területről érkező 
páciensek kétharmada nem igényelne 
sürgősségi kezelést. Még megdöbben-
tőbb az a tény, hogy ezeknek az esetek-
nek a fele még csak orvosi ellátást sem 
igényelne.                     (tb)
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások  
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2020-ra készülhet el az M76-os első két szakasza
Balatonszentgyörgy térségében a nyomvonal előkészítése zajlik a gyorsforgalmi út első szakaszán. Az M7-es autópálya és Keszthely 
közötti 8,6 kilométeres szakasz mellett Alsónemesapátinál zajlik a kivitelezés.

– A kettő között lévő 24 kilométeres 
szakasz Misefa és Fenékpuszta között 
jelenleg tervezési fázisban van. Ennek a 
várható kezdete, ha minden a papírfor-
ma szerint működik, akkor 2020 első 
negyedévében lesz – fogalmazott az út-
építés bejárásán a beruházó Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője, Kiss 
Boglárka. 
A 2x2 sávos, 110 km/órás sebességre 
tervezett út első szakaszán a kivitelező 
800 ezer köbméter földet mozgat meg. 
A STRABAG műszaki területi igazgató-
ja kifejtette, hogy nagy kihívást jelent a 
tőzeges, vizes altalaj, ezért impulzusos, 
töltésalapozásos technológiákat, illetve 
geoműanyagokat alkalmaznak. 
Az M7-es autópálya és Fenékpuszta kö-
zötti első szakaszon két körforgalmú cso-
mópont, hat felüljáró, valamit egy fel- és 
lehajtó ág épül. 
A 2x2 sávos út Zalaegerszeget és az ott 
épülő járműipari tesztpályát csatolja be 

a gyorsforgalmi úthálózatba. Az elekt-
romos és autonóm járművek tesztelésére 
alkalmas pálya mellett egyedülálló mó-
don az oda vezető M76-os út is lehető-
séget ad a gépjárművek tesztelésére. Az 
útépítésért felelős miniszteri biztos, Vigh 
László rámutatott: a világon nincs még 
egy olyan hely, ahol tesztpályához tesztút 
is tartozik. A burkolatba épített műszerek 

folyamatosan közvetítik a kormányszer-
kezetek, a fékrendszerek, a menetstabili-
tási rendszerek paramétereit a tesztpálya 
központjába.  
A kivitelezés nettó értéke az első szakasz 
esetében 21,6 milliárd forint. A szerződés 
szerint 2020 nyaráig készül el az első sza-
kasz. Az M76-os teljes elkészültét pedig 
2022 végére tervezik.

Havazásra készülve
A hóeltakarításra, síkosságmentesítésre kötelezett szervezeteknél megkezdődött a 
felkészülés a hidegebb napokra. Keszthelyen hét gépjármű és csaknem húsz dolgozó 
áll készen arra, hogy szükség esetén beavatkozzon. Rendkívüli hóhelyzet esetén a Gaz-
dasági Ellátó Szervezet (GESZ) mellett a Keszthelyi Husz Kft. is bevonható a munkába.

Havazás esetén 65 km hosszú közúton kell a keszthelyi önkor-
mányzatnak hó- és síkosságmentesítést végeznie. Az október 
végén elfogadott hószolgálati és síkosságmentesítési operatív 
tervben az idei évre több mint 17, 2019-re több mint 16 millió 
forintot biztosít a városvezetés.
Sarkadi Szilviától, a GESZ kommunikációs munkatársától 
megtudtuk: „Megérkezett a hó- és síkosságmentesítésre használt 
kalcium-klorid (CaCl2). Ebből 2,5 hónapra elegendő mennyisé-
get rendeltünk. Ha nem lesz elég, akkor pótoljuk az elhasznált 

mennyiséget, de bízunk benne, hogy inkább marad belőle.”
Hozzátette: a felkészülés már az operatív terv elfogadása előtt 
megkezdődött. A CaCl2 fagyáspontja -40 Celsius-fok körül 
van, 10-35% közötti arányú hígítással juttatják ki az utakra. Ez 
az anyag a hagyományos sóval szemben nem károsítja a kör-
nyezetet sem. A munkát a GESZ összesen hét gépjárművel vég-
zi. „Elkészült a hószolgálat beosztása, hogy kik azok a kollégák, 
akik adott napokon figyelnek arra, hogy mi történik. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálattal is szerződésben van a város, három 
napra előre jelzik az időjárást” – tette hozzá Sarkadi Szilvia.
A GESZ feladata a hó eltakarítására a város területén lévő köz-
utakra terjed ki. Ezenfelül a síkosság elleni védekezést végzik a 
helyi közutakon, társasházi belső utakon és parkolókban, a hi-
dakon, az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, gyalog-
úton, lépcsőn, lejtőn, gyalogátkelőhelyeken, az autóbusz-meg-
állóhelyeken, a parki szilárd és nem szilárd burkolattal ellátott 
utakon, illetve sétányon. A fizetős parkolók hómentesítését a 
VÜZ Nonprofit Kft.-nek kell elvégeznie. A társaságnál kérdé-
sünkre elmondták: olyan esetekben, amikor hó van, és nem 
azonosítható a parkolóhely, általában eltekintenek az ellenőr-
zésről, illetve a bírságolástól.              (tb)
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Felavatták Hévízi Lulu szobrát
Közel egy évszázada, 1920-ban egy kislány holttestet találtak a Hévízi-tóban. Hévízi Lulu 
árva volt, nem kereste senki, szülők híján gróf Festetics Taszilóné Mary Victoria Ha-
milton temettette el a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Sírjára egy fémből készült 
szobrot készíttetett. 

A szobrot egy évvel ezelőtt ellopták. 
Kovács György keszthelyi lakos kez-
deményezésére Turi Török Tibor szép-
míves felajánlotta, hogy ingyen pótolja 
szobrot. Korabeli fényképek alapján el is 
készült az alkotás, melyet – a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Cso-
portjának közreműködésével – a napok-
ban avattak fel. Beszédet Csótár András, 

az önkormányzat Emberi Erőforrások 
Bizottsága elnöke mondott, hangsúlyoz-
va: „Úgy gondolom, hogy egy fájó sebet 
tudunk begyógyítani a szobor pótlásával. 
Ez nem egyszerűen egy képzőművésze-
ti alkotás, hanem egy olyan üzenettel 
bíró alkotás, melynek segítségével sokat 
tanulhatunk az összefogásról, a közös-
ségről, annak erejéről.” Csótár András 

méltatta Turi Török Tibor munkásságát 
és azt az önzetlenségét. A szobrot Man-
ninger Jenő országgyűlési képviselő és 
Nagy Bálint, Keszthely alpolgármeste-
re leplezte le, majd Tál Zoltán plébános 
szentelte meg. A megemlékezés végén, a 
Helikon Versmondó Kör műsorát köve-
tően a jelenlévők mécseseket helyeztek el 
a sírnál.       (sj)

Működik a keszthelyi Paktumiroda
Az uniós forrásból megvalósuló Kelet-Zalai Foglalkoztatási 
Paktum projekt alapja egy helyi szinten létrejövő, korábbi 
foglalkoztatási együttműködések tapasztalataira épített te-
rületi partnerség létrejötte, amely hatékony forrásfelhasz-
nálás biztosításával segítséget nyújt a kialakított stratégia 
mentén való képzési és foglalkoztatási programok megva-
lósításához. 
Keszthely Város Önkormányzata mint főkedvezményezett 
a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Keszthelyi Városfej-
lesztő Nonprofit Kft.-vel, valamint a Civil a Civilekért Egye-
sülettel közös konzorciumban vissza nem térítendő uniós 
támogatásban részesül.
A projekt főbb tevékenységei között szerepel a foglal-
koztatási és képzési támogatás, valamint munkaerőpiaci 
szolgáltatások nyújtása a célcsoport tagjainak, vállalati 
tanácsadás, foglalkoztatási fórum működtetése és a fog-
lalkoztatásban érdekelt szereplők közötti együttműködés 
koordinálása. 
A 2018 januárjában elindult, 42 hónapig tartó projekt a tér-
ség munkáltatóit információnyújtással segíti, a résztvevő 
álláskeresőknek humánszolgáltatásokat biztosít és támo-
gatja a munkába állásukat.
A program célcsoportjai azon álláskeresők, akik alacsony 
iskolai végzettségűek, pályakezdők, 50 év felettiek, gyed-
ről, gyeséről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban részesülők, roma nemzetiségűek, 
inaktívak, közfoglalkoztatásból kilépők. 
A célcsoport tagjai számára a programba bevonást köve-
tően többféle lehetőség nyílik munkaerőpiaci szolgálta-
tásban való részvételre, meghatározott létszámban pedig 
bérköltség-támogatás, vállalkozóvá válási támogatás, illet-
ve képzési támogatás igénylésére. 
A Paktumiroda dolgozói Keszthelyen, a Kossuth L. u. 45. 
szám alatt várják a program iránt érdeklődő munkáltatókat 
és a leendő munkavállalókat.
További elérhetőségek:  
Telefon: +36 30 634 81 64
Honlap: http://www.civilforum.hu/
civilforum/Paktum_124
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A Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum 
projekt eredményei
A keszthelyi és a zalaszentgróti járásban uniós forrás-
ból megvalósuló Foglalkoztatási Paktum elősegíti a helyi 
szinten létrejövő együttműködések tapasztalataira épített 
területi partnerség működését, továbbá szerepet vállal a 
térségi munkaerőpiac élénkítésében. Hatékony forrásfel-
használás biztosításával elősegíti a kialakított foglalkozta-
tási stratégia mentén való képzési és foglalkoztatási prog-
ramok megvalósítását. 
A 2018 januárjában elindult projektben Keszthely Város 
Önkormányzata, a Zala Megyei Kormányhivatal, a Keszt-
helyi Városfejlesztő Nonprofit Kft., valamint a Civil a Civile-
kért Egyesület működik együtt. A projekt főbb tevékenysé-
gei között szerepel a foglalkoztatási és képzési támogatás, 
valamint munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a célcso-
port tagjainak, vállalati tanácsadás, foglalkoztatási fórum 
működtetése és a foglalkoztatásban érdekelt szereplők 
közötti együttműködés koordinálása. Ennek érdekében 
több területi rendezvény került megtartása a keszthelyi és 
zalaszentgróti járásban.
A projekt 196 fő részére nyújt munkaerőpiaci szolgáltatá-
sokat, 86 fő munkába állását segíti elő, továbbá képzési 
támogatást is biztosít.  
A 42 hónapig tartó programba bevont résztvevők száma 
2018. október végéig 30 fő volt, közülük foglalkoztatást 
elősegítő támogatást kapott 12 fő, valamint képzésben 
részt vett 9 fő. A résztvevők mindannyian munkaerőpiaci 
szolgáltatásban is részesülnek Keszthelyen és Zalaszent-
gróton.  
A program segíti azon álláskeresők elhelyezkedését, akik 
alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők, 50 év feletti-
ek, gyedről, gyeséről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatásban részesülők, roma nem-
zetiségűek, inaktívak, közfoglalkoztatásból kilépők. 
A projektről további információ: 
Telefon: +36 30 634 81 64
Honlap: http://www.civilforum.hu/
civilforum/Paktum_124
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Mátyás király-emlékév
Zala megyében először Keszthelyen volt látható az a vándorkiállítás, mely Mátyás ki-
rály megválasztásának 560. és születésének 575. évfordulójára készült. Mint ismere-
tes, 2018-at Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága.

„Egyszer volt Budán kutyavásár!” Ki ne 
ismerné ezt a népmesei szólást és a tör-
ténetet, mely Mátyás királyhoz kapcso-
lódik. A magyar – és számos külföldi, 
elsősorban délszláv – néphagyományban 
igazságosként jelenik meg, számos mon-
da, mese fűződik nevéhez ebben a témá-
ban. Az egyik legsikeresebb királyunk 
és vele a középkori Magyarország fény-
korát jelentő Hunyadi-éra bel- és kül-
politikája, gazdasága, kultúrája egyaránt 
mintaértékű. Mátyás erőskezű, jelentős 
uralkodóként vonult be történelmünkbe. 
Megerősítette a Magyar Királyságot, és 
felismerte, hogy csak úgy lehet megállíta-
ni az Oszmán Birodalom terjeszkedését, 
ha állama szilárd. A megnyitón az állam-
titkárság képviseletében dr. Császár Zol-
tán köszöntötte az egybegyűlteket. Mint 
a Kereszténydemokrata Néppárt Zala 
megyei választmányi tagja elmondta: 
„Könnyű dolgunk van Mátyás királlyal 

kapcsolatban, hiszen a gyermekek már 
alsó tagozatban, a történelmi olvasmá-
nyok között találkoznak vele. Sikeressé-
ge, külpolitikai aktivitása miatt nem kell 
különösebben reklámozni, szívesen ta-
nulnak róla, foglalkoznak vele a diákok, 
ráadásul még érettségi tétel is. Ezenkívül 
irodalmunkban is számos ponton meg-
jelenik: például a Himnuszban szerepel 
Mátyás bús hadának Bécs büszke vára 
elleni felvonulása, de a népmesékben és 
közmondásokban megjelenő igazságos 
király képét is említhetjük.”
A képes tablók nem csak az országot jár-
ták. A Kárpát-medence több településén 
is megfordultak, de eljutottak a tengeren-
túli magyarsághoz is. Az emlékév végé-
hez közeledve érkezett a gyűjtemény Zala 
megyébe, azon belül is elsőként Keszt-
helyre, a Fejér György Városi Könyvtár-
ba. A tárlatot a fogadó város nevében 
Nagy Bálint nyitotta meg, aki hangsú-

lyozta: „Büszkék lehetünk és örülhetünk, 
hogy egy ilyen neves vándorkiállításnak 
Keszthely az első helyszíne a megyében. 
Ezek támogatása, segítése, helyszínének 
biztosítása nagyon fontos mind a város, 
mind pedig a környék szempontjából. 
Különösen, amikor egy évforduló kap-
csán olyan fontos időszakot mutat be, 
mint Mátyás király uralkodása, illetve az 
akkori Magyarország. Hiszen a XV. szá-
zadban hazánkban is megkezdődött a re-
neszánsz felvirágoztatása. Mind Mátyás 
király udvarában, mind pedig az ország-
ban olyan értékek születtek, melyekre a 
mai napig méltán büszkék lehetünk.”
A tárlat a múlt héten már továbbköltö-
zött a keszthelyi könyvtárból, de az év 
végéig még a megye több településén lát-
ható lesz.                       (ki)

A Georgikon és a tudomány
A Pannon Egyetem Georgikon Karán megrendezett magyar tudomány ünnepén szó esett az intézmény múltjáról, munkájáról, s kitün-
tetéseket is átadtak.

A magyar tudomány ünnepét hivata-
losan 2003 óta ünnepeljük, apropó-
ja, hogy Széchenyi István 1825. no-
vember 3-án ajánlotta fel birtokainak 
egyévi jövedelmét a Magyar Tudós 
Társaság megalapítására. Dr. Polgár 
J. Péter dékán hangsúlyozta: impo-
záns tudományos tevékenység folyik 
Keszthelyen, a Georgikon Karon az 
elmúlt tíz évben több mint nyolcezer 
publikáció jelent meg. Az ünnepsé-
gen dr. Molnár Andor vehette át az 
„Év fiatal kutatója” címet. Az állatorvosi 
végzettség után 2011-ben került a Geor-
gikonra a fiatalember. A baromfi-egész-
ségügy és takarmányozás területén végzi 
kutatásait. A Georgikon Alapítvány által 
is támogatott elismerést annak a 36 év-

nél fiatalabb kutatónak ítélik, aki az el-
múlt évben a legrangosabb tudományos 
tevékenységet végezte. A tudományos 
diákköri tevékenység támogatásáért járó 
Duduk Vendel-díjat Anda Angéla tan-
székvezetőnek ítélték oda. Az egyetemi 
tanár már 40 éve tagja a Georgikon kö-

zösségének. Úgy véli, egy egyetemi 
tanárnak az is dolga, hogy bevonja a 
hallgatót a kutatásaiba, és ez a Duduk 
Vendel-díj pont ezt értékeli. A magyar 
tudomány ünnepén a Kragujeváci 
Egyetem köszönőoklevelét vehette át 
Kovács Ernő. Átadták a Nemzeti Ki-
válóság Program ösztöndíjait, korábbi 
nevén köztársasági ösztöndíjakat. A 
Georgikonon hat hallgató érdemelte 
ki a rangos elismerést.
A Magyar Tudományos Akadémia 

alapításának évfordulójához kötődő ren-
dezvényen több előadás is elhangzott, 
így szó volt egyebek mellett a parlagfűvel 
kapcsolatos kutatásokról, a Kárpát-me-
dencei poloskákról és az elfeledett zalai 
pálos kolostorokról is.



November 30. (péntek) 
18.00  Helikon Kastélymúzeum, tükörterem

A DALNAK LENGE SZÁRNYÁN 
Kardos Eszter – szoprán 

Németh Bálint - tenor 
Zongorán kísér: Vissi Barnabás 

December 1. (szombat) 
18.00  Fő tér

ANDORAI PÉTER AND GRACEBAND
Elvis Presley és a kortársak karácsonyi dalai

December 2. (vasárnap)
14.00-17.00 Fő tér

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK
14.00 Balaton Színház

VARÁZSHANGOK JÁTSZÓHÁZ
14.00 Balaton Színház

KÜLDJ LEVELET A MIKULÁSNAK!
16.00 Fő tér

NAPSUGÁR EGYÜTTES
Mikulásváró koncert

17.00 Városi Betlehem
ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

adventi gondolatok: dr. Márfi Gyula érsek
17.30 Balaton Színház
TŰZZEL ÍRT KÉPEK

Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománc-művész kiállítása
18.00 Fő tér

FIDELIS BRASS RÉZFÚVÓS EGYÜTTES
adventi koncert

December 4-5. (kedd-szerda)
Balaton Színház

PANKA ÉS AZ ÁLOMMANÓ
-mesemusical-

December 4. (kedd) 
17.00 Fejér György Városi Könyvtár 

NYUGAT-BALATONI KALENDÁRIUM 
2019 CÍMŰ KöTET BEMUTATÓJA

December 5. (szerda)
17.00 Balaton Színház:

TÁM LÁSZLÓ: BETLEHEM ÉS SZENTFöLD
diaporámás vetítéssel egybekötött előadás

December 6. (csütörtök)
10.00-16.00 Belvárosi Múzeumok

MIKULÁS NAP A VIDOR JÁTÉKMÚZEUMBAN
16.00 Fő tér

A MIKULÁS HINTÓN ÉRKEZIK
16.30 Fő tér

BERKES DÁNIEL ÉS TANÍTVÁNYAI
karácsonyváró koncert
16.30 Balaton Színház
MIKULÁS SELFIE!

közös fotózás a Mikulással

December 8. (szombat)
10.00 Goldmark Károly Műv. Közp. NépmesePont

CSALÁDI MESEFOGLALKOZÁS
16.00 Balaton Színház

ADVENTI GONDOLATOK
Előadó: prof. dr. Papp Lajos szívsebész

16.00 Fő tér
TÜCSöKSZABI - zenés adventi móka gyereknek

18.00 Fő tér
PÁL DÉNES

akusztikus adventi koncertje

December 9. (vasárnap)
14.00-17.00 Fő tér

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK
14.00 Balaton Színház

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
16.00 Fő tér

BRUMI BANDI BAND
gyermekkoncert

17.00 Városi Betlehem
MÁSODIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

17.30 Balaton Színház
ZALA MEGYEI ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ

19.00 Fő tér
LÉLEKMADÁR ÉNEKEGYÜTTES
karácsonyi soul és gospel dallamok

December 10. (hétfő) 
17.00 Fejér György Városi Könyvtár:

ADVENT IDEJÉN
Koncertet ad: Bodnár Sándor és művészbarátai 

December 13. (csütörtök)
17.00 Balaton Színház

KARÁCSONY ÉS LÉLEK: A MEGHITT PILLANATOK EREJE
Előadó: dr. Belső Nóra pszichiáter

December 14. (péntek)
16.00 Balaton Színház

AZ ÉN GYERMEKKORI KARÁCSONYAIM
Előadó: dr. Petánovics Katalin ny. néprajzkutató

16.00 Balaton Színház
ISTEN PÉNZE - musical

18.00 Helikon Kastélymúzeum, tükörterem 
EGY ESTE A ROMANTIKUSOKKAL 

Nauratyill Eszter – hegedű 
Herczeg Máté – ének 

Molnár Marcell – zongora 

December 15. (szombat)
14.00-17.00  Balatoni Múzeum

KARÁCSONYI CSALÁDI DÉLUTÁN
17.00 Sétálóutca - Fő tér

BOOMBATUCADA DOBEGYÜTTES
18.00 Fő tér

KESZTHELYI JAZZ MŰHELY - adventi jazz koncert
18.00 Helikon Kastélymúzeum, tükörterem 

SZERELEM ÉS SZENVEDÉLY 
Huszti Bernadett Maria Ária és dalestje 

17.30 Balaton Színház
NAGYIK KARÁCSONYA

zenés műsor a Hevesi Sándor Színház művészeivel
18.30 Fő tér

VÁSÁRY ANDRÉ
karácsonyi koncert

December 24. (hétfő)
14.00 Balaton Színház

ANGYALVÁRÓ FILMVETÍTÉS

December 25-26. (kedd-szerda)
Belvárosi Múzeumok, Babamúzeum

KARÁCSONYI VARÁZSLAT LÁZÁBAN

December 26-31.(szerda-hétfő)  
11.00-15.00  Helikon Kastélymúzeum, északi szárny

VARÁZSHANGOK CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

December 27. (csütörtök)
18.00 Helikon Kastélymúzeum

PER TE - NEKED 
Bódis Bettina - szoprán 
Németh Bálint - tenor 

A programra a belépés díjtalan!

December 28. (péntek)
15.00 Goldmark Károly Műv. Közp.:

CSALÁDI DöNGICSÉLŐ - szilveszteri játszóház

December 29. (szombat)
17.00 Goldmark Károly Műv. Közp.:

CSÁNGÓ SZILVESZTER
gyermek és felnőtt táncházak a Re-Folk Zenekarral

December 30. (vasárnap) 
18.20 Helikon Kastélymúzeum 

KÜLöNLEGES ESTE A FESTETICS-KASTÉLYBAN 
Múltidéző kastélylátogatás, Preludio Trio - Firenzei álom 

December 31. (hétfő)
Fő tér:

VÁROSI SZILVESZTER
Shut up and dance zenekar, sztárvendég, DJ Dorian, 

éjfélkor tűzijáték…

2019. január 1. (kedd)
15.00 Helikon Kastélymúzeum 

ÚJÉVI KONCERT 
Kardos Eszter - szoprán 
Horváth Szilárd -  tenor 
Németh Bálint    - tenor 

Zongorán kísér: Vissi Barnabás 
17.00 Balaton Színház:

ÚJÉVI KONCERT
HAPPY DIxIELAND BAND ÉS MALEK ANDREA

December 16. (vasárnap)
14.00-17.00 Fő tér:

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK
14.00 Balaton Színház:

SZEMFÜLES JÁTSZÓHÁZ
16.00 Fő tér:

GARABONCIÁS EGYÜTTES
adventi gyermekkoncert
17.00 Városi Betlehem:

HARMADIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
18.00 Balaton Színház:
ZÁBORSZKY PÉTER

adventi koncertje
19.00 Fő tér:

SZIRONTA EGYÜTTES
csengő és harang koncert
19.00 Karmelita Bazilika

A HELIKON KÓRUS KARÁCSONYI HANGVERSENYE 

December 17. (hétfő) 
18.00 Helikon Kastélymúzeum, tükörterem 

A HELIKON KÓRUS KARÁCSONYI HANGVERSENYE 

December 19. (szerda) 
18.00  Helikon Kastélymúzeum, tükörterem 

„ADVENTI KONCERT GYERTYAFÉNYBEN” 
MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR 

18.00 Evangélikus Templom
BALATON KAMARAKÓRUS ADVENTI KONCERTJE

December 22. (szombat) 
11.00-15.00  Helikon Kastélymúzeum, északi szárny

VARÁZSHANGOK CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 
16.00 Evangélikus Templom 

JÁNI MIHÁLY OBOA KONCERTJE 
18.00  Helikon Kastélymúzeum, tükörterem 

LELKÜNK HANGJAI 
Farkas Alexandra szoprán 
Csiszár Máté – zongora 
Tóth Henrietta – klarinét 

18.00 Fő tér
PETRUSKA

adventi koncert
19.00 Fő tér

LOBBANÁSPONT TŰZZSONGLŐRöK
tűztánc bemutató

December 23. (vasárnap)
14.00-17.00 Fő tér

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK
14.00 Balaton Színház

SZÁNCSENGŐ JÁTSZÓHÁZ
15.00 Fő tér

ZABSZALMA EGYÜTTES: CSILLAGCSENGŐ
gyermekkoncert

16.00 Fő tér
CIVIL KARÁCSONY
17.00 Városi Betlehem

NEGYEDIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Információ: www.keszthely.hu

Ünnepi hangulat téli finomságokkal, díszkivilágítással, 
Betlehemmel és gyermekjátékokkal a Fő téren. November 30 - január 6. 2018

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. További információ: www.keszthely.hu
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A remények és tervek szerint hamarosan „megállapodik”, végle-
ges helyére kerül a Kézfogás harangja. Keszthely-Kertvárosban, 
a Mély út mentén lévő téren készülő toronyban kap majd helyet.

Vértesaljai András fejében 2001. augusztus 20-án fogant meg 
a gondolat, miszerint készíteni kellene egy harangot, melyet 
a pápa szentel meg. Az ötletet szervezés, majd a tett követte: 
Gombos Miklós őrbottyáni műhelyében elkészült a 325 kilo-
grammos, 78 százalékban vörösrézből, 22 százalékban angol 
ónból álló, méltóságteljes hangú harang, melyet II. János Pál 
pápa áldott meg Rómában 2002. március 27-én.
– A dr. Márfi Gyula veszprémi érsek által vezetett küldöttséggel 
érkeztünk a Vatikánba, nagyon csodálatos eseménynek lehet-
tünk a résztvevői – fogalmazott Vértesaljai András, aki hozzá-
tette: testvére, Vértesaljai László, aki a Vatikánban jezsuita szer-
zetes, rengeteget segített a szervezésben, nélküle talán létre sem 
jöhetett volna a történelmi áldás. – Amikor hazaértünk, meg-
kezdte útját a harang, Rómán kívül huszonhárom településen 
„járt”, összesen a mai napig 5960 kilométert tett meg. Az első 
útja egyébként a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom-
ba vezetett, de volt a Kármelben, Keszthely-Kertvárosban és 
hajóval a Balaton közepén is. Elvittük Budapestre, a „II. János 
Pál pápa – Íme, az ember” című kiállításra is. Elmondhatom, 
hogy mindenütt nagyon vártak és szeretettel fogadtak bennün-
ket. Jelenleg Gyenesdiáson, a Havas Boldogasszony templom 
tornyában lakik a harang, melynek különlegessége, hogy utólag 
került az oldalára: „A Kézfogás harangot megáldotta Rómában 
II. János Pál pápa”.
Vértesaljai András hozzátette: jövőre nagykorúvá válik a Kézfo-
gás harangja, erre az időpontra szeretnének méltó ünnepséget 
rendezni.
– Szeretnénk véglegesen és természetesen méltón elhelyezni a 
harangot. Elképzeléseink szerint – és az elvi engedélyeink már 
megvannak, a tervezés pedig folyamatban van – Keszthely-
Kertvárosban, a Mély út mentén lévő parkban kapna helyet egy 
torony, s abban helyeznénk el a harangot, természetesen látható 
„formában”. Ennek a részletein dolgozunk jelenleg, az avatást 
2019. augusztus 19-re tervezzük. Úgy gondoljuk, hogy a ha-
rangtorony egyfajta zarándok- és kegyhellyé is válik majd.   (sj)

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.

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.

Szentek életét elevenítették fel

Szent Erzsébetről és az Árpád-ház szentjeiről emlékeztek meg 
a hétvégén Keszthelyen. A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
ségének Keszthelyi Csoportja szervezte meg a programot, 
amelynek keretében a Fő téren és a sétálóutcán életük fel-
elevenítésével emlékeztek a szentekre. A menet a Magyarok 
Nagyasszonya Plébániatemplom elől indult, és a piac, valamint 
a Szentháromság-szobor érintésével érkezett meg a Babamú-
zeum mögött lévő Szent Erzsébet-szoborhoz. Az Árpád-ház 
egyik legismertebb női szentjének tiszteletére menet közben 
pogácsát osztottak a járókelőknek. A történet szerint ugyanis 
Szent Erzsébet szívesen gondoskodott a szegényekről, sógora 
azonban ezt nem nézte jó szemmel. Egyik alkalommal, mikor 
pogácsát vitt a kosarában, az adomány rózsává változott, így 
mentve meg Erzsébetet a büntetéstől. A keszthelyi megemlé-
kezők egyházi énekekkel is tisztelegtek a megboldogultak előtt, 
majd a program végén szeretetvendégségre várták a résztvevő-
ket.                           (rk)

Végleges helyre kerül 
a Kézfogás harangja
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Fitneszpályát adtak át a Georgikonon
BŐVÜLT A PANNON EGYETEM GEORGIKON KARÁN 
A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG. KÜLTÉRI FITNESZPÁ-
LYÁT AVATTAK NOVEMBER 7-ÉN.

Egy uniós finanszírozású EFOP pályázat 
keretében „A felsőfokú oktatás minősé-
gének és hozzáférhetőségének együttes 
javítása a Pannon Egyetemen” projekt 
részeként valósulhatott meg a Georgi-
kon Kar új sportlétesítménye, egy kültéri 
fitneszpálya. A pályázati forrás kiegé-
szítéseként a Pethe Ferenc Kollégium 
hozzájárulásával sikerült a fitneszgépek 
beszerzése, a pálya kialakítása. A beru-
házás 2,2 millió forint volt, melyben 7 
db kültéri fitneszgép került telepítésre. 
Az új sporttér megnyitóján november 
7-én Nagy Bálint, Keszthely város alpol-
gármestere kiemelte, hogy a fejlesztéssel 
ismét egy kapocs erősíti a város és az 
egyetem együttműködését, ami nagyon 
fontos a jövőben is. De ugyanolyan fon-
tos, hogy a hallgatók mellett a lakosság is 
sportolhat szabadidejében a kollégium 
melletti fitneszparkban.

Az egyetem részéről dr. Polgár J. Péter 
dékán adott tájékoztatást az átadóün-
nepségen többek között arról, hogy ezzel 
a fejlesztéssel egy régóta felmerült hall-
gatói igényt tudtak kielégíteni. A kültéri 
szabadidős parkot a testnevelésórákon 
maximálisan ki tudják használni az atlé-
tikapálya közelsége miatt.
Dr. Pintér Ákos, a PE Georgikon Kar 
Testnevelési Tanszékének tanszékve-
zetője elmondta, hogy különböző izom-

csoportokat mozgató gépeket vásároltak: 
mellizom-erősítő, szörf, lovagló, haspad 
és start edző eszközök kerültek beépí-
tésre. A jövőben az anyagi forrásoktól 
függően szeretnék fejleszteni a fitnesz-
parkot.
A létesítményt már birtokba vehették 
a sportolók, mozgásra vágyók. Fontos 
tudni azonban, hogy csak 14 év felettiek 
használhatják az eszközöket.

(hé)

ADHD-konferencia a 
családok éve jegyében
„Az ADHD-s gyerekek és fiatalok álla-
pota megfelelő pedagógiai módszerekkel, 
fejlesztéssel, terápiákkal pozitív irányba 
terelhető. Össztársadalmi érdekünk a 
megelőzés, hogy felnőttkorban ne válja-
nak pszichiátriai beteggé, amely állapot 
ellehetetleníti életvezetésüket, környeze-
tüket, mindenfajta kapcsolati rendszerü-
ket.”
2018. október 6-án a keszthelyi Ba-
laton Kongresszusi Központ és Színház 
Simándy termében került megrendezésre 
az „ADHD-konferencia a családok éve 
jegyében” című rendezvény. A megnyitó, 
köszöntő szavak után került sor a gyakor-
lati tapasztalatokat bemutató előadásokra.
Molnárné Bagi Ágnes védőnő a korai fel-
ismerés és fejlesztés jelentőségéről, a szű-
rések fontosságáról beszélt. Bíró Melinda, 
a Marcali Babóca Bölcsőde vezetője olyan 
gyakorlati eredményekről számolt be, me-
lyek alátámasztották az előtte szóló gon-
dolatait, kiemelt területként hangsúlyozva 
a korai prevenció fontosságát.
Farkas Gergő óvó bácsi, aki a Göllesz Vik-
tor EGYMI-ből érkezett, a következetes-
ség, a napirend, a szabályok bevezetése 
fontosságáról beszélt, kihangsúlyozva a 
játék mindennapi lényegét és szerepét.
Valentyini Veronika, a Kozármisleny Ken-
derzsupp Egyesület tanítója „Újragondolt 
tanítás” címmel mutatta be munkáját, mi-
szerint a mindennapokban használt, vál-
tozatos tanítási módszerek, formák, esz-
közök milyen módon segítik a gyerekek 
tanulását, a tudás elsajátítását.
Dr. Csákváry Judit, az ELTE tudományos 
munkatársa a „HELPING-HAND” projekt 
módszertanát ismertette, amely gyakorlati 
tanácsokkal fogja ellátni az ADHD-s gyer-
mekekkel foglalkozó pedagógusokat.
Lopatovszkiné Kasza Éva matematika-
tanárnő lebilincselő előadása rávilágított 
arra, hogy megfelelő technikákkal-eszkö-
zökkel és egy nagy adag humorérzékkel 
hogyan segíthetünk a figyelemzavaros 
gyerekeken.
Utolsó előadóként Schlakker Eszter keszt-
helyi tanítónőt hallhatták, aki a GÉM 
Program bemutatásán keresztül egy új, 
alternatív iskola pedagógiai módszere-
iről, hatékonyságáról tartott beszámolót. 
Felvázolta a lehetőségeket, eredményeket, 
a tanítás más szemszögből való megköze-
lítését.
A konferencia a délutáni kerekasztal-be-
szélgetéssel zárult, ahol a résztvevők felte-
hették kérdéseiket az előadóknak. 

AZ INFLUENZÁT MEGELŐZVE

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
mint minden évben, október elején meg-
kezdődött az influenzaszezon. Magyar-
országon az influenzajárvány általában 
januárban kezdődik, és március végéig 
bármikor előfordulhat. Ahhoz, hogy a 
veszélyeztetett csoportba tartozók meg-
felelő védelemben részesülhessenek, már 
októberben-novemberben kérhetők az 
influenza elleni oltások. Mivel a védett-
ség általában 2-3 hét alatt fejlődik ki és 
több hónapig tart, ezért célszerű az ol-
tást a járványidőszakot megelőzően be-
adatni. Az influenza elleni védőoltások 
elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást 
igénylő megbetegedések, és az influen-
za okozta halálesetek megelőzése. E cél 

elérése érdekében a kormány által biz-
tosított térítésmentes oltóanyag felvé-
telére nyílik lehetőség azoknak, akik 60 
éven felüliek, életkoruk vagy egészségi 
állapotuk, valamint foglalkozásuk miatt 
fokozottan veszélyeztetettek, továbbá 
azoknak, akik ezen csoportokat az inf-
luenzavírus átadása révén veszélyeztet-
hetik. A kórokozó változékonysága miatt 
minden évben új oltóanyagot állítanak 
elő, ezért a megfelelő védelem érdekében 
évenkénti oltásra van szükség. Forduljon 
bizalommal háziorvosához és a foglalko-
zás-egészségügyi szolgálathoz! Legyen 
Ön is az elsők között, aki influenza elleni 
védőoltásban részesül!

Zala Megyei Kormányhivatal

Körárkoktól a kőfalakig
KÖRÁRKOKTÓL A KŐFALAKIG CÍMMEL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A BALATONI MÚZEUMBAN, A TÁRLAT AZ EL-
MÚLT TÍZ ÉV LEGJELENTŐSEBB ZALA MEGYEI RÉGÉSZETI LELETEIT MUTATJA BE. A GÖCSEJI MÚZEUM 
VÁNDORKIÁLLÍTÁSÁN SZÁMOS OLYAN TÉRSÉGI LELETET TEKINTHETNEK MEG AZ ÉRDEKLŐDŐK, MELYEK 
KESZTHELYEN MÉG NEM VOLTAK „ELÉRHETŐEK”.

A válogatott anyag az elmúlt 
tíz év során talált zalai régé-
szeti emlékeket szemlézi mo-
dern feldolgozásban. Húsz 
ásatás legjelentősebb anyaga 
került Keszthelyre. Köztük ed-
dig nem látottak is.
– Eddig nem kaptak nagy 
nyilvánosságot, legfeljebb 
a szakmai körökben forog-
tak. Anélkül, hogy bármit is 
kiemelnék, két dolgot azért 
megemlítenék. Az egyik a 
körárkoknak a kutatása, ezek 
az őskori, neolitikus, kora rézkori föld-
művek, amelyeket a Stonehenge-dzsel 
lehetne összevetni. Ezek Zala megyében 
szép számmal fordulnak elő – mondta dr. 
Vándor László, a Göcseji Múzeum nyu-
galmazott igazgatója.

A másik nagy érdekesség a Fenékpusztán, 
német egyetemek régészeinek közremű-
ködése mellett előkerült ásatási anyag. 
Ezeket már új talajradaros módszerrel 
kutatták, lakóházak kerültek elő. A Kr. 
e. VI. évezredtől bemutatott tárgyakon 

túl a látogató megismerheti, miként éltek 
eleink ezen a vidéken.  Azt is, hogy miért 
mutattak be a kelták áldozatokat. Hava-
si Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója 
elmondta: nekik volt egy nagyon fontos 
ünnepük, az úgynevezett Samain, s úgy 
tartották a kelták, hogy ezen az ünnepsé-
gen találkozik az élőknek és a holtaknak 
a világa. 
Az érdeklődők az M7-es autópálya 
nyomvonalán lezajlott megelőző feltá-
rások egy részéből, továbbá a sormási, 
a keszthelyi Fő téri és az alsónemesapáti 
ásatások anyagából láthatják az előkerült 
leletek nagy részét. A Körárkoktól a kő-
falakig című kiállítás 2019. január 26-ig 
látható.

Kerüljük el a vírus okozta 
ártalmakat és szövődményeket!

TÜNETEKRŐL, VÉDETTSÉGRŐL
Az influenzavírusok által okozott légúti 
betegség legjellemzőbb tünetei: láz, fejfá-
jás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, il-
letve izomfájdalom és általános levertség, 
fáradékonyság. Az influenza egy egyszerű 
megfázásnál általában súlyosabb betegség. 
A betegséget okozó vírusok fontos jellem-
zője, hogy örökítőállományuk nem stabil 
és folyamatosan változik. Az így megváltozott influenzavírus-törzsek azokat az 
embereket is megfertőzhetik, akik az előző években már találkoztak a vírussal, 
vagy oltották őket ellene.
A vírusok terjedése kétféle módon történik. Elsősorban a levegőben lévő na-
gyobb cseppek belégzése útján, amelyek fertőzött vagy beteg ember köhögése és 
tüsszentése során kerülnek a külvilágba. Másik lehetőségként az influenzafertő-
zés úgy is bekövetkezhet, hogy a vírus például a fertőzött ember orrának meg-
törlését követően a keze révén, közvetlen érintkezés útján rákerül a fogékony 
személy orr-, száj- vagy torok-nyálkahártyájára. Ezért fontos a kézmosás és a 
megfelelő zsebkendőhasználat. A lappangási idő – a fertőződés megtörténte és 
az első tünetek jelentkezése közötti időszak – általában 2-3 nap. A fertőzőképes-
ség időszaka egyénenként változhat, de általában egy influenzavírussal fertőzött 
felnőtt a betegség tüneteinek jelentkezése előtti naptól a tünetek kezdetét követő 
3-5 napig fertőzőképes. A kezdet gyermekeknél is hasonló, de a fertőzőképesség 
időszaka náluk akár 7 nap is lehet. A tünetek kialakulásával és erősödésével 
arányosan nő a fertőzés lehetősége, és amikor a tünetek a legintenzívebbek, a 
megbetegedett személy akkor a legveszélyesebb másokra nézve. 
Az influenzavírus rendkívül változékony, szezonról szezonra változhat. Ez az 
oka, hogy az influenza elleni oltóanyagban található vírustörzsek is változnak. 
Így a védettség azokra a vírustörzsekre is kiterjed, amelyek az előző évben alkal-
mazott vakcinában nem voltak benne. Akik minden évben megkapják az influ-
enza elleni védőoltást, magasabb szintű védelmet élveznek bármely életkorban, 
mint azok, akik csak egy adott szezonban oltatják be magukat. Ennek legfőbb 
oka, hogy az évenkénti oltás felfrissíti az immunrendszer védekezőképességét. 
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Észak-Korea szubjektíven
Az egyik legzárkózottabb országról osztotta meg nagyon szubjektív benyomásait dr. Rátz Tamara turizmuskutató a Balaton Színház 
Világjáró Klub sorozatának legutóbbi előadásán. A Kodolányi János Egyetem tanszékvezetője két hetet töltött vendégoktatóként a 
kommunista államban, ezalatt pillanthatott bele egy kicsit a titkos diktatúrában zajló mindennapokba. Persze csak állandó kísérő 
felügyelete mellett.

Szinte nincs olyan hét, amikor ne kerül-
ne a média figyelmének középpontjába 
ez a furcsa ázsiai állam. Talán ennek a 
folyamatos sajtóvisszhangnak, és a meg-
jelenő, hétköznapinak egyáltalán nem 
nevezhető információáradatnak köszön-
hető, hogy nagy az emberek érdeklődése. 
Ez Keszthelyre is igaz, hiszen a Balaton 
Színház Simándy terme zsúfolásig telt. A 
távol-keleti ország idegenforgalmi hiva-
tala célul tűzte ki a beutazók számának 
megsokszorozását, a turizmuskutató 
azonban rávilágított ennek hatásaira is: 
„Az egyetlen olyan ország volt, ahonnan 
úgy jöttem haza, hogy csak annak aján-
lom, aki azért akar odamenni, hogy kipi-
pálja a bakancslistáján. Tehát azért, mert 
kíváncsi rá, nem biztos, hogy érdemes. Aki 
a politikai háttérre kíváncsi, abból csak 
annyit fog látni, amit megmutatnak neki. 
A turizmussal kapcsolatban egyébként 
nagyon ambiciózus céljaik vannak. Amit 
viszont nem igazán értenek – vagy nem 
akarják megérteni –, hogy a nyugati turis-

ták miért mennek oda. A politikai egzo-
tikum miatt. Ha ez eltűnne, Észak-Korea 
megszűnne érdekes helynek lenni, mivel a 
szolgáltatások színvonala nem éri el a dél-
koreait, vagy általában a délkelet-ázsiait. 
Viszont ha megmarad ez, hogy zárt or-
szág – sehova nem lehet egyedül menni, 

izgalmas a politikai be-
rendezkedése –, óhatatla-
nul nagymértékben kor-
látozni fogja a turisták 
számát. A helyzet tehát 
gyakorlatilag paradoxon: 
ha szeretnék a vágyott és 
kitűzött célt elérni, hogy 
majd több millió turista 
fog érkezni, akkor kény-
telenek lesznek nyitni, de 
ezzel el is veszítik a vonz-
erejük egy részét. Akik vi-
szont jönni fognak, azok 
a kínaiak. Óriási népes-
ség, elég nagy piac, közel 
is vannak. Ebből szá-
momra egyértelmű lenne, 
ha komolyabban szeretne Észak-Korea tu-
rizmust fejleszteni, akkor nem a nyugati, 
politika iránt érdeklődő vendégekre kéne 
számítania, hanem a kínaiakra.”
Az előadáson aktuálpolitikai kérdések-
kel is foglalkozott a turizmuskutató. A 

koreai háború hivatalosan a mai napig 
nem ért véget, mivel 1953-ban csak fegy-
verszünetet kötöttek a felek. 2000-ben 
született egy megállapodás a jövőbeli 
békés újraegyesítés alapfeltételeiről, de a 
megvalósítás a folyamatos feszültségek 
miatt nehézségekbe ütközik. Mint el-

hangzott: mérföldkő volt a két Korea kö-
zötti csúcstalálkozó, ahol szó esett a bé-
keszerződés aláírásáról. Az újraegyesítés 
ügyében azonban mindkét fél rendkívül 
óvatos. Rátz Tamara az északi álláspont-
ról beszélt vendéglátóival: „Felmerült ez a 
téma, van is egy diadalívük, ami erre utal. 
Nyilván nem bírtam ki, hogy ne kérdez-
zek rá. Elképzelésük szerint a dél-koreaiak 
fogják kikövetelni az északhoz való csat-
lakozást. Erre mondtam, ez egyrészt nem 
annyira valószínű. Másrészt nézzék meg, 
mi történt mondjuk a német újraegyesü-
lésnél: a gazdasági szempontok gyakorla-
tilag teljesen felülírták az ideológiát. Ak-
kor nem tartanak-e attól, hogy ez náluk 
is megismétlődne? Nagyon határozottan 
azt mondták: nem, mert itt az ideológi-
ai képzettség lényegesen magasabb, mint 
Németországban volt. De voltaképpen, ha 
minket megkérdeznek 1986-ban, mi sem 
gondoltuk volna, hogy két-három év múl-
va megdől a rendszer. Mind a mai napig 
van, aki visszasírja, de a legtöbben azért 
nagyon gyorsan alkalmazkodtak az új kö-
rülményekhez.”
A klub novemberben szünetet tart. De-
cember 3-án egy háromgyermekes világ-
járó családfő, Schmidt Péter történész-
geográfus ad szentföldi körképet, 17-én 
pedig az arany kupolák és cárok földjén 
két és fél évet eltöltött Szijártó Zsófia 
orosztanár, világutazó élményeit hallhat-
ják az érdeklődők.    (ki)
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Hulladékgyűjtési kisokos   2. rész
Keszthely városa az elsők között volt az országban, ahol a bevezették a biológiailag bomló hulladékok házhoz menő gyűjtését. 
A biohulladék külön gyűjtésének elsődleges célja, hogy csökkentsük a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét, és hogy ezen 
hulladékokból hasznosítással komposztot nyerjünk, így az értékes szerves anyagok visszakerülnek a természet körforgásába.

GasztroBalatoni Krónika

Prágai sonkás tekercs
Hozzávalók:  40 dkg főtt burgonya, 15 dkg liszt, 1 tojás, 2 dkg vaj, őrölt bors, só, 

zsír a kenéshez
a töltelékhez: 30 dkg darált sonka, 1 csokor petrezselyem, 1 dl tejföl 
a tálaláshoz: 5 dkg vaj, 10 dkg reszelt sajt

A főtt, áttört burgonyát a liszttel, az egész tojással meg a vajjal összegyúrjuk, 
sóval, őrölt borssal ízesítjük. A jól kidolgozott tésztát zsírral megkent kony-
haruhán ujjnyi vastagra elnyújtjuk. Megkenjük tejföllel, meghintjük finomra 
vágott petrezselyemmel és sonkával, majd szorosan feltekerjük, és a konyharu-
hába bekötjük. Forrásban lévő sós vízben 30-35 perc alatt megfőzzük, azután 
a kendőből kibontva olvasztott vajjal meglocsoljuk, reszelt sajttal meghintjük.  
Felszeletelve, idénysalátával kínáljuk. 
Öblítőszermentesen mosott konyharuhát használjunk!

Bio- és zöldhulladék-gyűjtés

KONYHAI HULLADÉK:

•  élelmiszertisztítási hulladék 
(héj, mag, magház, szár, levél, 
tojáshéj)

•  nem felhasznált élelmiszer 
(zöldség, gyümölcs, tojás)

EGYÉB SZERVES HULLADÉK:

•  szobanövény, 
levelek, elszáradt 
virág, dísznövé-
nyek, virágföld, 
teafilter, kávézacc, 
fa fűrészpor

•  kertből: lomb, 
levelek, fű, lehul-
lott gyümölcsök, 
étkezésre nem 
alkalmas zöld-
ség, gyümölcs, 
szármaradvány, 
vékony ágak, 
fahamu.

A komposzt javítja a talaj szerkezetét, ezzel megvédi az eróziótól, javítja víz- és hőháztartását. A komposzttrágyázás hatása tovább 
tart, mint a szerves trágya hatása. A komposztálás során az anyagban lévő kártevők, kórokozók elpusztulnak. A komposzt teljes 
értékű táplálék a növényeknek, melyből a nehezen oldódó ásványi tápanyagok, mikroelemek folyamatosan felvehetőek számukra. 
Szerkezetesebbé, porhanyósabbá, levegősebbé, kövérebbé teszi a talajt. 

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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Biológiailag lebomló hulladéknak nevezünk minden 
szervesanyag-tartalmú hulladékot, amely aerob vagy 
anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható. 
Ebből kifolyólag a bioedénybe a következő hulladékok 
helyezhetők el:

Nagyon fontos, hogy amennyiben plusz biohulladékuk keletkezik, 
főleg ősszel, azt csakis biológiailag bomló zsákban helyezzék ki 
az edény mellé, mert műanyag zsákban nem áll módunkban elszál-
lítani. Ennek oka, hogy ezek a hulladékok komposztálásra kerülnek, 
a műanyag zsák pedig köztudottan nem bomlik le több száz év alatt 
sem, ezért a keletkező komposzt minőségét ezen műanyagdarabok 
jelentősen rontják.
Ezen felül zöldhulladékaikat (ágak, gallyak) áprilistól novemberig 
minden hónap első bioszállítási napján kötegelve kihelyezhetik a 
hulladékgyűjtő edényeik mellé. 

ZÖLDHULLADÉK:        

  olyan hulladék, amely a kertben és a ház körül keletkezik a kertápolás során, és növényi részekből áll, 
mint fa- és bokornyesedék, ágak, gallyak. 30 cm-nél nagyobb átmérőjű fahulladékot, valamint földdel 
szennyezett gyökérzetet nem szállítunk el.

A Keszthely városában begyűjtött évi mintegy 1600 tonna bio- és zöldhulladékból a 
KETÉH Kft. Keszthelyi komposzt néven komposztot állít elő, mely a telephelyen ömlesztve

 2,5 Ft+áfa/kg áron megvásárolható. Érdeklődni telefonon a 83/510-363 telefonszámon lehet.

Biohulladék-szállítás Keszthely 
városban az I. számú szállítási 
körzetben minden HÉTFŐN, 
a II. számú szállítási körzetben 
minden KEDDEN van.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Elektronikus Bűnmegelőzési Információs rendszer

2018. november - lakossági hírlevél

Sokan már nyáron, de legkésőbb az ősz beköszöntével 
gondoskodni szeretnének téli tüzelőjükről. Ebben gyakran 
házaló árusok sietnek „segítségünkre”. Máskor napilapok-
ban, hirdetési újságokban találkozhatunk a „kiváló” minősé-
gű portékájukat piaci ár alatt hirdető árusokkal, akikről csak 
egy telefonszámot tudunk meg a hirdetésekből.

Sajnos sok esetben a fát engedély nélkül termelik ki az 
erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény. Emellett az 
értékesítés során gyakran sokkal kisebb mennyiséget, s az 
ígértnél silányabb minőséget adnak át az árusok, így megká-
rosítva a vevőket. 

Másik veszélyforrás, különösen egyedül élő idősek eseté-
ben, hogy a tűzifa bepakolása során (amit 2-3 ember végez) 
lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére is, ahonnan 
egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, kész-
pénzt tulajdoníthatnak el. Sokszor eleve pénzváltás ürügyén 

(nagyobb címletű bankjegyből vissza kell adni) kifigyelik, 
hogy hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét, majd figyel-
mét elterelve (vizet kérnek, mosdóba mennek) ellopják az 
értékeket a kifigyelt rejtekhelyről.

 •  Fontolják meg a kiválónak tűnő – a piaci árnál jóval kedve-
zőbb – ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizalmatlansá-
gukat az árusokkal szemben!

 •  Ne elégedjenek meg olyan árajánlattal, hogy 50 ezer fo-
rint/kocsi! Beszéljék meg a köbméterenkénti egységárat, 
hogy össze tudják hasonlítani más ajánlatokkal. Tisztáz-
zák a mértékegységeket, hogy ki milyen köbméterben 
számol (1,75 normál köbméter = 1 erdei köbméter), s az 
sem mindegy, hogy az 1 köbmétert ömlesztve vagy ra-
kottan érti. Már előre állapodjanak meg, vannak-e egyéb 
költségek (fűrészelés, szállítás díja)!

 •  Ne engedjenek be idegen személyeket lakásukba, udva-
rukba! A tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződje-
nek meg annak eredetéről, mennyiségéről, ha szükséges, 
kérjenek az áruról származási igazolást, mérlegelési 
jegyet! 

 •  Lehetőség szerint a régi, megszokott, illetve ellenőrzött 
telephelyekről vásárolják meg téli tüzelőjüket!  

 •  Amennyiben családjukban él idős személy, a tűzifa vásár-
lásakor, szállításakor legyenek segítségére, ne hagyják őt 
egyedül!

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

Ne fázzon és ne fázzon rá!
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programajánló
keszthely városi programok

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

november 23.
Mindennapi mérgeinkről

 

moziműsor
 tapolca

2018. november 15 –
                   december 5.

Az ellentétek országa – Kína címmel 
Horváth Béláné tart előadást a Balaton 
Színházban november 30-án 16 órakor.

november 30.
Az ellentétek országa

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal pályázati (műszaki) referens 

munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.
Dr. Horváth Teréz jegyző

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
Ami nem öl meg  
november 22 – 28. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
VAN GOGH 
– Búzamezők és borús égbolt                                                                                                               
november 29 – december 5. 
csütörtök – szerda 14:30 1200,-Ft
Karácsony mentőakció  
november 29 – december 5. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Lucia látomásai  
november 29 – december 5. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Nyughatatlan özvegyek     
november 29 – december 5. 
csütörtök – szerda 20:00 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)

Felhívás
javaslattételre
Keszthely Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 328/2013. 
(X. 31.) számú határozatában 
úgy döntött, hogy létrehoz-
za Keszthely város Települési 
Értéktárát. 

A Keszthelyi Települési Értéktár 
Bizottság a közvélemény bevo-
násával a legszélesebb körből 
várja a javaslatokat, bárki részt 
vehet a közös „kincseskamra” 
feltöltésében.

A javaslattételre vonatkozó 
nyomtatvány (Javaslat értéktár-
ba történő felvételhez) letölthe-
tő Keszthely város honlapjáról 
(https://www.keszthely.hu/
kozelet/keszthelyi-ertekek/
telepulesi-ertektar).

Az elkészített javaslatokat elekt-
ronikusan a polgarmester@
keszthely.hu e-mail-címre vagy 
postai út esetén elektronikus 
adathordozón lehet eljuttatni 
2018. december 15. napjáig 
Keszthely város polgármestere 
címére (Keszthely Város Ön-
kormányzata, Ruzsics Ferenc 
polgármester, 8360 Keszthely, 
Fő tér 1.).

A felhívás teljes terjedelem-
ben megtalálható Keszthely 
város honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek.

Ruzsics Ferenc polgármester
Települési Értéktár Bizottság 

elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely város jegyzője a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
szóló 9/2017. (V. 19.) NGM-rendeletben, valamint Keszthely Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével értesíti a lakosságot, hogy a 2018. december hónapban 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint 
alakul.

I. Decemberi ügyfélfogadási rend:
2018. november 30. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2018. december 1. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 
óráig.
2018. december 14. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2018. december 15. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 24. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 31. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.

II. Igazgatási szünet:
2018. december 27. (csütörtök) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 28. (péntek) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a születések és a halálesetek 
anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás az anyakönyvvezetőnél a Keszt-
hely, Fő tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak szerint:

2018. december 28. (péntek):   8.00 – 12.00 óráig

Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonatkérelem, házasságkötésre bejelent-
kezés, szertartások megtartása, hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.) 
történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően van lehetőség.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 
2019. január 4. (péntek).                 

Dr. Horváth Teréz jegyző

Kis ember nagy gonddal jár címmel 
Dombóvári István önálló előadását te-
kinthetik meg az érdeklődők a Balaton 
Színházban november 23-án 19 órától.

november 23.
Dumaszínház Egészség a kertben (A málna és egészség, 

öt dolog, amit érdemes tudni) címmel 
Czémán Ildikó agrármérnök tart elő-
adást a Balaton Színházban november 
30-án 16.30 órakor.

november 30.
Egészség a kertben

Zene határok nélkül címmel a keszthelyi 
Helikon Kórus ad hangversenyt a Heli-
kon Kastélymúzeumban november 24-
én 18 órakor.

november 24.
Zene határok nélkül

Dr. Csókai András idegsebész lesz az elő-
adója a Misztika és önazonosság az éle-
tünkben című előadásnak, mely novem-
ber 30-án 18 órakor kezdődik a Balaton 
Színházban.

november 30.
Misztika és önazonosság

A teremtő zenei arca címmel Hintalan 
László János zenetanár tart előadást a 
Balaton Színházban november 28-án 18 
órakor.

november 28.
A teremtő zenei arca

Keszthelyen december 2-án kezdődik az 
adventi ünnepségsorozat, melynek rész-
letes programját a 12-13. oldalon olvas-
hatják.

December 2-től
Advent

ŐSCSOBBANÁS IDÉN IS
Mínuszok röpködtek, jeges szél fújt, didergető volt a Balaton vizének látványa, s 
persze a pezsgőt is lehűtötték. Ilyen időjárási körülmények között mártózott meg a 
Balatonban már több alkalommal az év utolsó napján Ferenczi Ottó és Kasza Róbert.
Hamarosan újra elérkezik az idő, hogy a fiúk megmártózzanak a tóban. Azt nem 
tudják, hogy az év utolsó napján milyen időjárási viszonyok uralkodnak a vízben, 
ám biztosak benne, hogy bírják megpróbáltatást.
– Hat esztendeje, hogy űzzük ezt a merüléses „sportágat”, s mártózunk meg szilvesz-
terkor a Balatonban. Mondhatják, hogy ez borzasztó, ezt nem lehet megcsinálni. 
Igenis meg lehet. A dolog fejben dől el. Felkészülten várjuk a következő Őscsobba-
nást. 
Az Őscsobbanást december 31-én tartják a Szigetfürdőn.

Véradások 
decemberben

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház vérellátó-
ja decemberben is várja a véradókat. A 
kórházban december 3-án 13–16, 4-én 
15–18 óráig lesz véradás. Ugyanezen a 
helyen 10-én, 17-én, 20-án és 27-én 13 
és 16 óra között lesz véradás. December 
6-án Hévízen, a Spinning Klubban (15–
18 óráig), 13-án Zalaváron, a művelődési 
házban (16–18 óráig) várják a véradókat.

Az Eventoperetta Társulat tart opera- és 
operettelőadást a Helikon Kastélymúze-
umban november 29-én 19.30 órakor.

november 29.
Opera és operett

A Fejér György Városi Könyvtárban 
december 4-én 17 órakor mutatják be 
a Nyugat-Balatoni Kalendárium 2019 
című kötetet.

december 4.
Kalendáriumbemutató
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Hévízi Tófürdő a 
hűvösebb hónapokban is!
Tél közeledtével fontos egészségünk megőrzése, szervezetünk felké-
szítése a hűvösebb hónapokra. A gyógytó a természet erejét felhasz-
nálva a hideg időszakban is teljes testi és lelki feltöltődést biztosít.

A kellemes gyógyvíz mellett a tóparti Festetics Fürdőház kényeztető wellness 
szolgáltatások, tradicionális hévízi gyógymódok, újfajta terápiás kezelések, 
különleges masszázsok széles palettáját kínálja.

11:00 órakor Jó reggelt felöntés 
16:00 órakor  Sörös felöntés

Élje át a teljes testi-lelki megújulást gyönyörű 
természeti környezetben, a Hévízi Gyógytóban!

Wellness és szaunavilág részlegen 
naponta több alkalommal megrendezésre kerülő 

szauna szeánszok felejthetetlen élményt nyújtanak 
a rituálén részt vevők számára.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • (+36) 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon u. 6. 

www.nifty.hu

FELMÉRÉSTŐL-FELSZERELÉSIG

KÁRPITOZÁS

• függöny
• dekor 
• árnyékoló
• karnis
• tapéta
• szőnyeg
• bútor

       kifutó függönyök 
           és dekorok 

Nyitva tartás: hétfő szünnap • kedd-péntek 9.30-16.00 • szombat 9.30-12.00

-30%
-50%
        december 15-ig

Angyali sugallat - karácsonyig elkészülhet!

BLACK FRIDAY nov. 23.

Tel.: 83/310-761


