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A nyitó előadáson az igazmondó juhászt, a gonosz kolozsvári bírót és Beatrix király-
nét is megismerhették a gyerekek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes jóvoltából. Mátyás 
király udvari történetírója, a híres Galeotto Marzio segítségével mutatja be a társulat 
a meséket, nagy hangsúlyt fektetve a népi, népzenei motívumok megismertetésére, 
közvetítésére. A fesztivál egyik nagy sikerű előadása a Duna Művészegyüttes bemuta-
tója, a Szerelmünk Kalotaszeg volt. Egy régi stílusú, motívumgazdag tánccal, összetett 
produkcióval mutatták be a falusi életet, a hagyományokat őrző néptánc- és népzenei 
értékeket Juhász Zsolt rendezésében.

A tangó ezer arcába pillanthatott be a közönség a Táncpanoráma záró előadásán. 
Budai László és vendégei az argentin tangó világát varázsolták a Balaton Színház színpadára. A zene, az érzelmek és a tánc 
elragadó világa mellett Lakatos János Tánc és kreativitás című előadássorozatának negyedik részét is hallhatta a közönség 
egy pillanatképeket felsorakoztató kiállítás kíséretében. Ebben az epizódban az alkotószellemé volt a főszerep. 
Többek között a kreativitás három alapmechanizmusát is megismerhették az érdeklődők, melynek elemei a 
másolás, az átalakítás és a kombinálás.

Amit a tánc adhat…
Három napon át a tánc, a táncművészet kapta a főszerepet Keszthelyen a Balaton 
Színházban. A XVII. Táncpanoráma programjában a gyermekek és a felnőttek egy-
aránt találtak kedvükre való előadást.

A Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múze-
uma nyolcadik alkalommal szervezte meg 
a Trófeaszemlét, amely egyben a vadászati 
kultúra ünnepe is. Keszthelyen már hagyo-
mány, hogy szeptemberben górcső alá veszik 
az elmúlt évek zalai vadkoronáit. 
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■ 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

■

8.285,-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

8.995,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

■ A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. október 11-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

A Táncpanoráma a Balaton Színház 2002. évi átadása óta kínál az őszi hónapokban tartalmas 
kikapcsolódási lehetőséget a tánc szerelmeseinek.  A város egyik meghatározóvá vált kulturá-
lis programjára nagy volt az érdeklődés.  Ertl Péter, a Magyar Táncszínház igazgatója tájékozta-
tásából kiderült, hogy közel ezer gyermek és kétezer felnőtt láthatta az idei előadásokat.

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő adások: 
szeptember 27-én  

beszélgetés
a Krokker házaspárral, 

október 4-én 
Mátrai Gabriellával

Terítéken a zalai vadtrófeák

A mustrán a kisebb agancsok mellett kapitális trófeákat is 
láthattak az érdeklődők. A trófeaszemlét hagyományosan a 
Zalai Vadászkürt Együttes nyitotta meg. Pálinkás Róbert, a 
Zala Megyei Vadászszövetség elnöke beszédében elmond-
ta, a zalai vadászok kegyelmi állapotban vannak, hiszen a 
megye erdői számos trófeát kínálnak. 
Az idei mustrát dr. Kovács Zoltán, az Egy a Természettel Vadá-
szati és Természeti Világkiállítás kormánybiztosa nyitotta meg. 
Köszöntőjében elmondta, a hagyományok újrateremtése és 
ápolása olyan érték, amelyre lehet építeni a 2021-es világkiál-
lításon. Elhangzott, Keszthely a trófeaszemle hagyományának 
felelevenítésével, valamint a Festeticsek évszázados vadászati 

hagyományával érdemelte ki, hogy a világkiállítás egyik ki-
emelt helyszíne lehet. Az idei évben is átadták a Festetics Kul-
turális Örökség díjat, amelyet ezúttal Oláh Csaba, a Vadászati 
Kulturális Egyesület elnöke vehetett át. 
A rendezvényen az egyesület több díjat és kitüntetést is ki-
osztott. Emellett a Vadászati Múzeumban bemutatták a VKE 
képzőművészeti pályázatára beérkezett műveket is.

A GESZ Keszthely közétkeztetési  
konyhájára azonnali belépéssel  

éves állásra, teljes munkaidős  
szakképzett szakácsot  

keres.
Bérezés közalkalmazotti  

törvény szerint. Nagykonyhai  
gyakorlat előnyt jelent.

JELENTKEZÉS telefonon:  
83/777-520  

vagy e-mailben:  
titkarsag@geszkeszthely.hu.
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Időutazás a múltból a jövőbe

VÉRADÁSOK OKTÓBERBEN
A Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója októberben is várja a véradókat. A vérellátóban 1-jén (15–18 
óráig), ugyanott 7-én, 14-én, 21-én, 28-án lesz véradás, mind a négy nap 

13–16 óráig. Október 3-án (12–14.30) Hévízen, a BM Szanatóriumban, 
5-én (13–15) Keszthelyen, az Alpha Parkban, 10-én (13–15) Hévízen,  

a Hotel Heliosban, 17-én (13–15) Hévízen, a Hotel Carbonaban,  
24-én (16–18) Dióskálon, a faluházban, 31-én (16–18) Zalaváron,  

a művelődési házban lesz véradás.

A fenékpusztai római kori erőd épületei elevenednek meg a látogatók előtt a Balatoni Mú-
zeum legújabb tárlatán. A Castrum Virtuale című kiállításon a digitális technika segítsé-
gével 3D-s installációkkal mutatják be, hogy élhettek eleink a 4–7. században. 

Polgármester- és 
képviselőjelöltek

Keszthelyen az idei önkormány-
zati választásokon két polgár-
mesterjelölt indul a választá-
sokon: Czuth Zoltán László a 
KÉVE jelöltjeként, Nagy Bálint a 
Fidesz–KDNP színeiben.

Képviselőjelöltként indítja az 1. választó-
kerületben a Fidesz dr. Boldizsár Erzsébe-
tet, a KÉVE pedig Dékány Péter Tamást. 
A 2. választókerületben a Fidesz színeiben 
Csótár András indul, míg a KÉVE részéről 
Kenyeres Bence. A 3. választókerületben 
Kovács Viktória a KÉVE jelöltje, a Fidesz 
Raffai Róbert Zsoltnét indítja. A 4. válasz-
tókerületben Herold Jánost a KÉVE jelölte, 
Mohácsi József függetlenként indul, Vozár 
Péterné a Fidesz jelöltje. Az 5. választóke-
rületben Horváth Tamás a Fidesz részé-
ről méreti meg magát, míg a KÉVE dr. 
Weller-Jakus Tamás Norbertet indítja. A 
6. választókerületben Dósa Zsolt a Fidesz 
jelöltjeként indul, míg Molnár Tibor János 
a KÉVE színeiben. A 7. választókerületben 
Haász György Jenőre, a KÉVE jelöltjére, 
Nemes Klárára, a Fidesz jelöltjére és Ujlaki 
István független képviselőjelöltre lehet 
szavazni. A 8. választókerületben a Fidesz 
dr. Ifi Ferencet indítja a választáson, Varga 
Lászlót a KÉVE jelölte, Vértesaljai András 
pedig függetlenként méreti meg magát.

Eredményesen      
és jó ütemben

A fenékpusztai erődöt a 19. század vége 
óta kutatják, ez a kiállítás azonban egy 
német-magyar koprodukciós ásatás 
eredményeit tárja a látogatók elé. Az 
erődnek 44 tornya volt, a falakon belül 
29 épület ismert, a falakon kívül pedig 
több mint 1000 sírt tártak fel. A szak-
emberek 2006 és 2017 között összesen 
négy épületet kutattak: két reprezentá-
ciós épületet, egy fürdőt és egy gabona-
tárolót. A tárlat az elmúlt hónapokban 
a Heidelbergi Egyetemen is bemutatko-
zott, ahol diákok és a város vendégei is 
szemügyre vehették, hogy hogy nézett ki 

a fenékpusztai erődítmény. 
A keszthelyi tárlat azonban 
kibővült a jövő víziójával 
is. A szakemberek ugyanis 
megálmodtak egy régészeti 
parkot a 15 hektáros terü-
letre, ahol zöldterület-ren-
dezéssel, a hajdani útvona-
lak kialakításával és az erőd 
fő, észak-déli tengelyének 
bemutatásával elevenedne 
meg az épületegyüttes. Ez 
azonban rendkívül kiterjedt 
kutatómunkát kíván a szak-

emberektől, az erődről ugyanis nagyon 
kevés írásos forrás maradt fenn, így a re-
konstrukciók során római műemlékekre 
és korabeli képi ábrázolásokra támasz-
kodhatnak. Emellett azonban, köszön-
hetően a hosszú évtizedekre visszanyúló 
kutatásnak, a régészek szinte pontosan 
tudják, hogy hol mi van a föld alatt, ez 
nagyban megkönnyíti a munkát. 

Eredményesen és jó ütemben halad a Kelet-Zalai Foglalkozta-
tási Paktum elnevezésű TOP-os projekt – hangzott el az eddig 
elért eredményekről szóló sajtótájékoztatón Keszthelyen. 

A pályázat keretein belül a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is tudják 
segíteni a szakemberek. A projekt kapcsán bérjellegű, mobilitásösztönző és 
munkahelyteremtő támogatásokkal is élhetnek a résztvevők. A konferencián 
elhangzott, a munkavállalással kapcsolatban ingyenes képzéseket is tudnak 
kínálni, melyek munkáltatói igényeken alapulnak. Az oktatásokban a Zala-
egerszegi Szakképzési Centrummal is együttműködnek. A konferencián Nagy 
Bálint, a Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának elnöke 
hangsúlyozta: a projekt rendben zajlik, időarányosan 83 főnél tartanak, akiket 
be tudtak vonni. Közülük átfedésben negyven főt segítettek álláshoz, tizenhá-
rom képzéséről gondoskodtak, nyolcan váltak vállalkozóvá a segítségükkel, 
huszonheten pedig munkaerőpiaci szolgáltatásban részesültek. 

– A Foglalkoztatási Paktum elsődleges célja, hogy Keszthely és Zalaszentgrót 
térségében segítse a munkavállalókat és munkáltatókat bérköltség-támogatás-
sal, képzéssel, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal. Egy erős településnek minősé-
gi munkahelyekre van szüksége, ehhez pedig együttműködés kell – tette hozzá.

Elhangzott: 2021-ig a keszthelyi és a zalaszentgróti 
járásban összesen kétszáz ember munkavállalását 
tudják támogatni. Ez azért is fontos, hogy hozzájárul-
janak ahhoz, hogy a térségben találhassanak munkát 
az álláskeresők.

Több mint százéves gőzgépen utaz-
hattak mindazok, akik ellátogattak a 
hétvégén a Georgikon Majormúzeum-
ba. A kiállítóhelyen terménybemutatót 
tartottak, ahol kézművessarok és állatsi-
mogató is várta a családokat. Az idei év-
ben utoljára indították el a Fowler-féle 
gőzgépet. Az egy híján 110 éves jármű 
hosszas előkészületeket és képzett szak-
embereket igényel ahhoz, hogy az érdek-
lődők működés közben is láthassák. A 
Majormúzeum hagyományos program-
ján kézművessarok is várta a családo-
kat. Nagy sikert arattak a tapolcai Assisi 
Szent Ferenc Állatmenhely négylábúi, 
de a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 
is részt vett a programon. A Majormú-
zeum az idei évben még Márton-nap al-
kalmából szervez programot. Emellett 
azonban a hét minden napján várja a 
vendégeket a mezőgazdasági múzeum 
és az élménygazdaság egyaránt. 

Terménybemutató  
a Majormúzeumban
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A tárlat megnyitóján elhangzott, régészeti park kialakítására 
számos példát lehet látni Európa-szerte, amely nemcsak a ré-
gészeket, hanem a történelem iránt érdeklődőket is vonzza. 
A Castrum Virtuale kiállításhoz kapcsolódóan több program-
mal is várja majd az érdeklődőket a Balatoni Múzeum. Lesznek 
tárlatvezetések, valamint múzeumpedagógiai foglalkozások is. 
A tárlat március 1-ig látogatható.

Hatvanöt verklis zenéjétől  
volt hangos Keszthely belvárosa

Hetedik alkalommal szervezték meg Keszthelyen a Verklifesztivált, mely nagy népsze-
rűségnek örvend a turisták körében is. Összesen 65 zenész érkezett a városba a szürkébb 
időjárás ellenére is. A verklisek Németországból, Ausztriából, Hollandiából, Szlovákiából és 
Svájcból érkeztek Magyarországra, hogy megismertessék hangszerüket a látogatókkal.

A kétnapos találkozón kézi hajtású, félautomata 
és automata zenegépekkel is megismerkedhettek a 
látogatók. Az eszközök a legkülönfélébb dallamokkal 
örvendeztették meg az érdeklődőket. Vivaldin és 
Mozarton keresztül a Madárdalig minden hallható 
volt. Idén újdonságként egy 125 éves kézi verklit is 
megcsodálhatott a közönség. 
A Verklifesztivált a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 
szervezi minden évben. A szervezők szerint az elmúlt 
évek tapasztalataiból kiváló rendezvényt tudtak létre-
hozni. A fesztivált közös verklimuzsikával zárták a Fő 
téren, ahol minden zenész bemutathatott egy kivá-
lasztott dallamot az érdeklődők nagy örömére.



6 Balatoni KRÓNIKA   2019. szeptember 27.MJT_Rezsi_utalvany_180,3x267.indd   1 2019. 09. 18.   11:05

Nyári szezon:   
nem csökkent a vendégek száma

Az idei nyári szezon hasonló volt, mint a  
tavalyi – összegezve ez a vélemény szűrhető le 
Keszthely turisztikai szereplőinek gyors mérlegéből. 
A város a programok szinte teljes palettáját kínálja, ám a néptáncra nagyobb igény mutatko-
zik. A keszthelyi szálláshelyek árazása az országos szinthez képest közepesnek tekinthető.

A keszthelyi Tourinform iroda munkatársa szerint az emberek egyre jobban tolerálják az esőt, így a programokat az időjárás 
sem zavarta. Zámbóné Hajdu Andrea tapasztalatai szerint tovább nőtt a magyar vendégek száma, de feltűnően sokan érkeztek 
Ausztriából és Hollandiából is. Főleg a kulturális, zenés és táncos programokat keresték az irodában. Így folytatta: „A komolyze-
nei koncerteket, ilyen jellegű programokat keresték. Hála istennek volt mit ajánlanunk. Volt olyan fesztivál, amin kimondottan 
nagyon sok rendezvény volt. A boros rendezvényeket keresik, de a kastélybeli koncertek mindig kiemelt prioritást élveznek. 
Híres arról Keszthely, hogy a kastélyban nagyon-nagyon jó programok vannak.”
Zámbóné Hajdu Andrea azt is hozzátette: a Tourinform irodában a vendégek túlnyomó része szálláshelyet is keresett. Bár egyre 
jellemzőbb a magánszállás-kiadók számának növekedése, ezek a kis, egyre minőségibb szolgáltatásokat biztosító panziók sem 
tudják kompenzálni a nagy szállodák hiánya miatti kiesést.
Az idén nyáron Keszthelyen szállást igénybe vevők számáról Domonkos Gábor, a Keszthelyi Turisztikai Egyesület elnöke sem 
tud még beszélni. Ő is úgy látja, hogy a statisztikák a tavalyihoz hasonlók lesznek – akkor 242.421 vendégéjszakát regisztráltak. 
A szakember hozzátette: az éves statisztikán még javíthat az őszi szezon, ilyenkor főleg a csoportok érkezése jellemző, míg nyá-
ron inkább az egyéni utazók szálltak meg a városban. „Túlnyomórészt a magyarok létszáma volt többségben, de a volt visegrádi 
országokban élő – lengyel, cseh, szlovák – vendégek létszáma növekedett. Örömünkre szolgál, hogy nem pártoltak el a Balaton-
tól, valamint Keszthelytől a német és osztrák turisták sem” – tette hozzá.
Mindkét turisztikai szakember egyetértett abban, hogy Keszthelyen több szállodára lenne igény. Az egykori Hotel Helikon és 
a Via megszűnése érezteti a hatását, emiatt stagnál a vendégek száma a városban. Ennek ellensúlyozására viszont az a jellemző, 
hogy egyre többet költ az ide érkező vendég.
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A Humán közszolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben Keszthely, Bóka-
háza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa 
településeken című projekt keretében 
Őszköszöntőt tartottak idős embereknek. 

A Közösségi Értékekért Egyesület és a Keszthelyi Idősügyi Tanács 
által szervezett hangulatos programnak a Georgikon Majortörté-
neti Kiállítóhely adott otthont. A Zalaapáti Harmonika-zenekar 
vezetője, Németh Lajos régi dallamokat játszott a második őszkö-
szöntő rendezvényen, melyre közel száz idős embert vártak, hogy 
együtt töltsenek egy kellemes délelőttöt, lehetőséget adva, hogy az idősügyi szervezetek, egyesületek tagjai jobban megismerjék 
egymást. A hagyományos programon a megjelenteket Nagy Bálint alpolgármester, a három éve alakult Keszthelyi Idősügyi 
Tanács elnöke köszöntötte.

– A tavalyi évben először, hagyományteremtő célzattal megrendezett Ősz-
köszöntő rendezvényünk idén már hagyományőrző céllal került megvalósí-
tásra. Ezek a kötetlen, vidám hangulatú közösségi rendezvények – melyeken 
természetesen komoly témák is előkerülnek – is lehetőséget adnak az Idősügyi 
Tanácsnak, hogy a város lakóit érintő problémák megoldásáról is beszélgethes-
sünk. Az év elején újonnan bevezetett, ingyenes Idősek Szállító Szolgálatának 
további fejlesztése is szóba került.
Az Őszköszöntőn a kellemes zene mellett a baráti beszélgetés, az együtt töltött 
idő adta a legnagyobb élményt, de az idős emberek előadást is hallhattak a 
szőlőről, borról, valamint a borivás kultúrájáról.

Vidám őszköszöntő, komoly témákkal
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Ünnepelt a Nagyváthy
Dús programmal indult 
az évad 2019-ben, 50. éves 
jubileumát ünnepelte a 
Nagyváthy Néptáncegyüt-
tes. 

Mit lehetett látni az együttes ünnepi 
programján? Napokkal a gálaműsor előtt 
a Színház Básti termében megrendezett 
kiállításon szemlézhették az érdeklődők 
az együttes fél évszázados tevékenységét. 
Az ötven év alatt gondosan gyűjtött, ren-
dezett, mintegy 2500 darab fényképből, 
valamint körülbelül 530 oklevélből ké-
szült válogatás a kiállításra. Tizennyolc nagy méretű tablóra 507 fénykép, 
illetve oklevél került. Valamennyi kép alatt olvasható volt a dátum mellett a 
tánc neve, a helyszín vagy az alkalom. Kiemelt helyen szerepeltek a Helikon-
oklevelek, rajtuk a táncosok névsorával.

Hat vitrinben láthatták a vendégek a kitüntetéseket. Különösen büszkén 
viseli az együttes a Közművelődési Nívódíj, a Keszthely Kincse elismerést, a 
Zala Megyei Érték címet és a Pro Cultura Keszthely kitüntetést. A kiállítá-
son néhány relikvia is megtalálható volt, így például a jelenléti naplók, 1969. 
szeptemberétől. 2008-ban ünnepelte a város az Újkori Helikon ötvenéves 
jubileumát. Az együttes kiemelt helyet kapott annak kiállításán, egy nagy 
vitrinben helyezhette el az addig kapott kitüntetéseit és ismertetést az együt-
tesről. „A Nagyváthy Néptáncegyüttes megalakulásától kezdve dr. Bertalan 

Zoltán vezetésével folyamatosan működik, minden Helikoni Ünnepségen 
részt vett, és 18 alkalomból tíz esetben ARANY, hat ünnepségen EZÜST 
fokozatot ért el. Egy alkalommal, 2002-ben a kategória legjobb táncegyütte-
sének minősítették, és elnyerte a FŐDÍJAT.”

A gálaműsoron derült fény arra a sokat emlegetett kérdésre: Ki volt az a 
fiatalember, aki 1969. szeptemberben létrehozta az együttest? Honnan jött? 
Hol tanult néptáncot?  Milyen nemzeti értékeket hozott és adott át az itteni 
ifjúságnak? E kérdésekre adott válasszal indult az ünnepi gálaműsor, aminek 
mottója a következő volt: „Elindultam szép hazámból”. A dalt fennhangon 
énekelte a közönség, ezzel utalva az alapító személyére. Ezután az ötven év 
alatt összegyűjtött eseményekből összeállt krónikát olvasta fel az alapító, 
miközben vetített képek mutatták be zenei aláfestéssel a helyszíneket és a 
hozott nemzeti értékeket. A krónikából fény derült olyan eseményekre, küz-
delmekre, amik nem voltak ismertek a nagyközönség előtt.

Az ünnepi program megjelent DVD-n, ami beszerezhető. 
Telefon: 06 30 4894 266.           Nagyváthy Táncegyüttes

A műsorban a régi táncokat a régi 
táncosok adták elő. Kiemelésre 
méltó a „Mikepércsi csárdás”, 
amit az alapító a Debreceni Népi 
Együttesben tanult 1953-ban. Ezt 
a táncot tanította be 1969-ben a 
Technikumban, ami aztán orszá-
gos sikert aratott és Guinness-
rekordot állított fel: a múlt évi 
Virágkarneválon Debrecenben, a 
Nagytemplom előtti téren 326 tán-
cos egyszerre táncolta el a Mike-
pércsit. A régi nagyváthys tánco-
sok ezzel a tánccal nyitották meg 
a gálaműsort. A másik híres régi 
tánc a „Hortobágyi pásztortáncok”, 
amit az alapító 1954-ben tanult a 
Debreceni Népi Együttesben, és 
kilenc évig táncolta benne a csikós 
számadó szerepét. Ezt a táncot 
több nemzedéknek betanította a 
Nagyváthyban. A gálaműsorban 
különböző korú táncosok adták 
elő. Majd olyan táncok bemutatá-
sára került sor, melyek különböző 
időpontban készültek, de még ma 
is műsoron vannak.   
Végül meglepetés következett: a 
fiúk pásztornak öltözve, szűrben, 
subában, bundában, nagy szé-
lű kalapban, bottal, hortobágyi 
pásztordalokkal köszöntötték az 
alapítót. Majd Zoli bácsi fejére ke-
rült a nagy karimájú csikóskalap, 
vállára akasztották azt a debreceni 
cifraszűrt, amit ő használt legelő-
ször a Debreceni Népi Együttesben 
(1954-ben), és kilenc évig járta be 
vele a fél világot. Utoljára a Genfi 
Virágkarneválon használta 1963-
ban. Az együttes innen hozta azt 
az ötletet, hogy rendezzék meg 
Debrecenben is a Virágkarnevált.

ÖNKORMÁNYZATI  
VÁLASZTÁSOK 2019.

Tisztelt keszthelyi Választópolgárok!
Czuth Zoltán László vagyok, 
a Kisvárosunkért Érdekvédel-
mi Egyesület (KÉVE) polgár-
mesterjelöltje. Közigazgatási 
szakvizsgával rendelkező, jogi 
szakokleveles mérnök-köz-
gazdász, műszaki menedzser 
vagyok. 44 éves, 20 éve nős, 
kétgyermekes, keresztény csa-
ládapaként, lokálpatrióta pol-
gárként szeretném országosan 
és nemzetközi szinten szerzett 
közigazgatási, felsővezetői ta-
pasztalataimat szülővárosom, 
Keszthely szolgálatába állítani. Valamennyi ellenzéki párt és 
több, jelentős civil szervezet támogatását élvezem. Meggyőző-
désem, hogy ez a 21. századi, sikeres településvezetés kulcsa: 
a pártpolitika helyi szinten történő elutasítása, szemben az el-
múlt évtizedek gyakorlatával. Hiszek a fejlődésben, a becsület-
ben, a közösség és az őszinteség erejében. Hiszek Önökben. Az 
elmúlt 13 év nem hozott pozitív lendületet Keszthely számára, 
ezért személycserékre van szükség a városvezetésben. Tiszte-
lettel ajánlom figyelmükbe a KÉVE jelöltjeit! Csapatomban 

szerencsésen ötvöződik az élettapasztalat és a fiatalos lendület, 
jelöltjeink már az élet számos területén bizonyították tudásukat 
és elhivatottságukat.
A KÉVE egyéni képviselőjelöltjei: 1. vk.: Dékány Péter ipari 
alpinista, sportoktató. 2. vk.: Kenyeres Bence kommunikációs 
szakember, énekes. 3. vk.: Kovács Viktória bányamérnök, köz-
gazdász. 4. vk.: Herold János vendéglátóipari vállakozó. 5. vk.: 
Dr. Weller-Jakus Tamás jogász 6. vk.: Molnár Tibor tanár. 7. vk.: 
Haász György nyugalmazott aranydiplomás olajmérnök. 8. vk.: 
Varga László népi iparművész.
Jelöltjeink részletes bemutatkozását és programunkat a www.
keve-keszthely.hu oldalon olvashatják el. 
Október 13-án szavazzanak a változásra, támogassák szava-
zatukkal a KÉVE jelöltjeit!    

Tisztelt Keszthelyiek – Kezünkben a jövőnk!
A szülővárosomnak lendületes, 
a kornak megfelelő, a polgári-
keresztény értékrend megőr-
zését szem előtt tartó vezetésre 
van szüksége. A fejlesztések, 
beruházások továbbvitelén túl, 
lendületesebb, a közösségek-
ben rejlő lehetőségeket jobban 
kiaknázó szemlélet kell. Kor-
mányunk támogatása mellett 
a polgárokkal, a helyi vállal-
kozásokkal, az egyetemmel 
való együttműködés kell, hogy 
legyen az alapja a jövő Keszt-
helyének – hangsúlyozza Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje.
– Az időseket támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos eredmé-
nyeket tovább kell fejleszteni. A fiatalokat – sportolási, szórako-
zási lehetőségeik bővítése mellett – meg kell hívni a közéletbe. 
Az utca, út és kerékpárút fejlesztések folytatásán túl hangsúlyt 
fektetünk a zöldterületek kialakítására, gondozására. Jövőre in-
dul a Zöld Város Program: a Fő tér átgondolt fásítása, a Zep-
pelin tér, a Helikon park megújítása. Ösztönözzük a frekven-

tált helyen lévő épületek felújítását. Az egységes Balaton-part 
kialakításához – a strandok között – ligetes parti sétányt ter-
vezünk. Folytatjuk a strandok fejlesztését, ahol a keszthelyiek 
továbbra is elsőbbséget élveznek. Nyílik a Balaton-parti kutyás 
fürdetőhely. Bővítjük a városrészek vízelvezető rendszerét. Az 
egyetemmel, vállalkozásokkal befektetési lehetőségeket dolgo-
zunk ki új munkahelyek érdekében. Lényeges a szállodakapa-
citás átgondolt fejlesztése. A vonzerő érdekében Balaton-parti 
élményfürdő építése is célunk. Keszthely előnyös adottságokkal 
bíró város, mely sokkal lendületesebb vezetés mellett modern, 
rendezett, biztonságos otthona lehet családjainknak.

Kérem, támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjeit az önkormány-
zati választásokon!
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Szeptember 30 – október 5.
Balaton Színház
SZÉPKORÚAK HETE

Október 1-6. (kedd-vasárnap)
Fejér György Városi Könyvtár
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Október 1. (kedd) 17.00
Balaton Színház, színházterem
A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA 
ÜNNEPI KONCERTJE

Október 1. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendégünk: Kelényi Angelika és 
Anne L. Green – írók

Október 2. (szerda) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
URMAI GABRIELLA: 
JELENA LÁNYAI ÉS 
A KILÉPŐKÁRTYA CÍMű
KÖNYVEINEK BEMUTATÓJA

Október 4. (péntek) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
ÉVFORDULÓS ZENESZERZŐK 
NYOMÁBAN
Papp Máté – klarinét
Kun Gábor Zsolt – marimba

Október 4. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
SZTALKER

Október 5-6. (szombat-vasárnap) 14.00 
Amazon Ház Látogatóközpont 
Múzeumok Őszi Fesztiválja
GRAND TOUR, AVAGY NAGY UTAZÁS 
VASPARIPÁN, AEROSZTÁTON, 
GŐZÖSÖN ÉS BATÁRON

Október 5. (szombat) 16.00
Balatoni Múzeum
IX. MűSZAK KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

Október 5. (péntek) 18.00
Balaton Színház, Színházterem
KONCERT A ZENE VILÁGNAPJÁRA
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas 
zongoraművész hangversenye.

Október 5. (szombat) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
AKINEK  A MADARAK IS CHOPINT 
ÉNEKELNEK 
Egy este Érdi Tamás zongoraművésszel
KÖNYVBEMUTATÓ: É Szabó Márta 

Október 6. (vasárnap) 9.00-13.00
Fejér György Városi Könyvtár
KÖNYVES VASÁRNAP 

Október 6. (vasárnap) 17.00  
Szent Miklós temető
KOSZORÚZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
MEGEMLÉKEZÉS
az aradi vértanúk tiszteletére

Október 6. (vasárnap) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
A MOZART-TESTVÉREK LONDONI ÚTJA
Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely 
csembalóművészek régizene-koncertje

Október 7-13. (hétfő-vasárnap) 
Balaton Színház
ŐSZI MAGYAR FILMNAPOK

Október 9. (szerda) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem

“EZ IS ÉN VAGYOK” 
Egy este Szolnoki Péterrel

Október 10-31.
Belvárosi Múzeumok
ŐSZI NYITOTT BALATON 
PROGRAMSOROZAT

Október 10-31. (szombat és vasárnap)
Belvárosi Múzeumok
RÉMTETTEK PANOPTIKUMA

Október 11. (péntek) 17.00 
Balaton Színház
Lendületben
A SPORT ÉS A TÁPLÁLKOZÁS 
MISZTIKUMA

Október 11. (péntek) 18.00 
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem 
HELIKON KÓRUS HANGVERSENYE
BÁRDOS LAJOS műveiből a szerző 
születésének 120. évfordulója tiszteletére

Október 12. (szombat) 10.00
GKMK, NépmesePont
CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ

Október 12. (szombat) 10.00
Helikon Kastélymúzeum, vadászati kiállítás
Múzeumok Őszi Fesztiválja
KITTENBERGER KÁLMÁN ÉS A FEKETE 
FÖLDRÉSZ ÁLLATVILÁGA

Október 12. (szombat) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
LA FORZA DELLA MUSICA - 
A ZENE HATALMA
Nèpszerű operaáriák - Világhírű dallamok

Október 12. (szombat) 18.00
Balaton Színház
Lélektani esték
„HOGYAN VÁLHAT ERŐFORRÁSSÁ 
A MÚLT, HOGYAN ALAKÍTHATÓ 
SZABADON A JÖVŐ”
Előadó: Pál Ferenc

Október 13. (vasárnap) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
FRANCIA ROMANTIKUSOK
Vissi Barnabás zongoraművész és 
Orbán Katona Ágnes Ariadné 
fuvolaművész koncertje

Október 14. (hétfő )17.00
Fejér György Városi Könyvtár
HAVASI IRMA FESTMÉNYEINEK 
KIÁLLÍTÁSA

Október 14. (hétfő) 18.00
Balaton Színház
Világjáró Klub
A VILÁG LEGSZEBB BORVIDÉKEI

Október 17. (csütörtök)
Boratórium, Frech Miklós utca 2-4.
FILMKLUB: EGY NAP 
Beszélgetés Rudas Katalin pszichológussal

Október 17. (csütörtök) 14.00 és 18.00
Balaton Színház
A KŐSZÍVű EMBER FIAI 

Október 18. (péntek) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
ÚJRA EGYÜTT - A ZENÉVEL

Október 18. (péntek) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel
VÉGJÁTÉKOK
Előadó: Bogár László közgazdász

Október 18. (péntek) 19.00
Boratórium, Frech Miklós utca 2-4.
BORKÓSTOLÓ
Takler András közreműködésével

Október 19. (szombat) 11.00
Balaton Színház, színházterem
KICSI GESZTENYE KLUB

Október 19. (szombat) 16.00
Balatoni Múzeum
BUDAHÁZI TIBOR ÉS HORVÁTH 
LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Október 19. (szombat)
Boratórium, Frech Miklós utca 2-4.
18.00 ABIGÉL TITKAI 
 PIROS ILDIKÓ ELŐADÁSÁBAN
20.00 KARIKÓ ZSÓFIA, KISS PÉTER 
 AKUSZTIKUS KONCERTJE

Október 19. (szombat) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
“VONZÁSOK ÉS VONZÓDÁSOK”
Szerelmi történetek, avagy áriák és duettek 
az operairodalom remekműveiből

Október 20. (vasárnap) 14.30-18.00
Balatoni Múzeum
Múzeumok őszi fesztiválja 
EGY KÖZÖSSÉG MÚLTJA - 
ZSIDÓ EMLÉKEK KESZTHELYEN
városnéző séta

Október 22. (kedd) 19.00  
Balaton Színháztól
FÁKLYÁS FELVONULÁS
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

Október 23. (szerda) 8.30 
Keszthely, Fő tér
VÁROSI ÜNNEPSÉG
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

Október 25. (péntek) 18.00
Balaton Színház
A SZÁZADFORDULÓ NAGY ÉPÍTÉSZEI
TKME Előadás

Október 25. (péntek) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem  
„HÍRES NŐALAKOK”
Az opera- és operettirodalom női főszerepei 
Kristóf Réka tolmácsolásában

Október 26. (szombat) 16.00
GKMK, NépmesePont
JÁTSZÓHÁZ ÉS TÁNCHÁZ

Október 26. (szombat) 16.30-17.30
Balatoni Múzeum
Múzeumok őszi fesztiválja 
AZ ÉREMRESTAURÁLÁS TITKAI
restaurátor szakmai bemutató

Október 26. (szombat) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem    
DANIEL SPEER BRASS-BRASSDANCE 
EGYÜTTES KONCERTJE

Október 27. (vasárnap) 18.00
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem     
Különleges este a keszthelyi 
Festetics - kastélyban
18.00 MÚLTIDÉZŐ 
 KASTÉLYLÁTOGATÁS
20.00 PRELUDIO TRIO - 
 FIRENZEI ÁLOM

Október 27. (vasárnap) 19.00
Boratórium, Frech Miklós utca 2-4.
NÉZŐMűVÉSZETI KFT.: 
7 KÜLÖN C. DARAB
Rendező Scherer Péter 
Játszák: Jankovics Anna, Kőszegi Mária

Október 28. (hétfő) 16.00
GKMK, NépmesePont
TÖK JÓ NAP
Tökös mese, tökös finomságok, 
tökfaragás, az elkészült 
töklámpások versenye

Október 29. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
DR. LÁNGI PÉTER 
A KESZTHELYI NAGYVÁTHY 
TECHNIKUM / SZAKKÖZÉPISKOLA 
TÖRTÉNETE: 1945-2005 
kötetbemutató

Október 31. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Út a zenéhez
A KLASSZIKUS ÉS KÉSŐ 
ROMANTIKUS TRADÍCIÓ
KIBONTAKOZÁSA 
DOHNÁNYI ERNŐ MűVÉSZETÉBEN

2019
Ke     thely
Programok

október

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

Futóverseny a légimentőkért

A három kilométeres versenytávon korhatár nélkül bárki indulhatott. A kétkörös futamon a vízimentőknek sikerült győzedel-
meskedni, de indultak a versenyen többek között a mentők és a tűzoltók is. Az egyik lánglovag teljes felszerelésben futotta le a 
távot. A rendezvényen a három kilométeres verseny mellett 7,5 és 12,5 kilométeres távokon is futhattak a jelentkezők. A verse-
nyen számos civil résztvevő támogatta a légimentőket. 

A helyszínre kitelepült egy esetkocsi, amelyet akkor használnak, ha a mentőhelikopter nem tud felszállni. Emellett a külön-
leges egység felszereléseit is szemügyre vehették az érdeklődők. A sármelléki légimentők szombaton áthelyezték a bázisukat 
Keszthelyre, így a mentőhelikopterrel is testközelből lehetett találkozni a rendezvényen. A programra családok is ellátogattak, a 
gyerekek számára nagy élmény volt, hogy kipróbálhatták a mentő- és tűzoltóautókat, de beszállhattak a mentőhelikopterbe is. 

1 millió 257 ezer forint gyűlt össze a Magyarországi 
Légimentésért Alapítvány versenyén a hétvégén, mely-
re mintegy 400-an neveztek. A Fuss, hogy mások is túl-
élhessék! című program célja a sármelléki légimentő 
bázis támogatása volt, a szervezők azonban szerették 
volna felhívni a figyelmet az egészségmegőrzés fontos-
ságára is. 

Díjat kapott a Csány–Szendrey Általános Iskola

A használt mobiltelefon-gyűjtési akcióhoz 26 intézmény csatlakozott az országban, 
köztük tíz keszthelyi. A Csány–Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
összes osztálya részt vett a gyűjtésben. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen 53 darab 
készülékkel ők gyűjtötték az országban a legtöbbet. Az iskolának a tanévnyitón ünnepé-
lyes keretek között adták át az oklevelet.

Az iskolások díja egy Lemba nevű csimpánz lett, akit névlegesen fogadhattak örökbe 
egy évre. Róla egy kisfilmet is kaptak. Az intézmény azért csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, mert  a tanterv során egyébként is foglalkoznak az újrahasznosítással és a 
környezetvédelemmel, melynek ez a kampány is egy jó példája volt.

A Jane Godall Intézet és a KÖVET Egyesület még januárban hívta fel a figyelmet a „Passzold 
vissza, tesó! – avagy mobiltelefonnal a csimpánzokért és gorillákért” kampányra. A mobilte-
lefonokban található ugyanis többek között az előállításukhoz szükséges koltán nevű anyag, 
melynek bányászata Afrikában a gorillák és csimpánzok élőhelyét fenyegeti. 

Szüreteltek az Aranykorúak

A menet nótaszóval vonult végig Alsópáhok Fő utcáján. A rendezvényről ezúttal sem hiányozhatott a kisbíró, aki humoros 
szövegével fokozta a résztvevők és a nézők hangulatát is. A résztvevők a település több pontján is megálltak, hogy zenével és 
tánccal szórakoztassák egymást és s község lakóit. Az Aranykorúak immár ötödik éve tartják meg hagyományos felvonulásukat 
a településen. A rendezvényre érkeztek hagyományőrző csoportok a környékről, de Zalaegerszegről és Egervárról is. A többség 
már visszatérő vendég a rendezvényen, és minden évben nagy örömmel vonulnak fel a község utcáin. A program célja a hagyo-
mányok ápolása, de fontos az is, hogy jól érezzék magukat a résztvevők. A felvonulást követően a programok sora a sportpá-
lyánál folytatódott. A Zalaapáti Harmonika-zenekar húzta a talpalávalót, amelyre sokan táncra is perdültek. Az Aranykorúak 
Szüretén idén is részt vettek az iskola diákjai, így ez a program a generációk találkozása is volt. A hagyományoknak megfelelően 
az idén is bemutatkoztak a színpadon a résztvevő népdal- és néptánccsoportok.

Mintegy 250-en vonultak fel vasárnap az Aranykorúak Szüreti 
Fesztiválján. A jó hangulatú programon számos település népdal- 
és néptánccsoportja vett részt, hogy felelevenítse a szüreti felvonulások hagyományát. 



Szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek Keszthelyen
Az elmúlt időszakban jelentősen romlott 
a Keszthely területén gyűjtött lakossági 
szelektív hulladékok minősége. A házhoz 
menő gyűjtésből származó szelektív hulladék 
több mint 50%-a, a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekről származó hulladék több mint 
70%-a nem újrahasznosítható szemét! Ezek 
hatalmas számok! Arról nem beszélve, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén 
felhalmozott szemét milyen mértékben rontja 
a városképet. 
Szeretnénk kérni a lakosságot ezen szigetek 
rendeltetésszerű használatára! A szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek az újrahasznosítható 
hulladékok visszagyűjtésére lettek létrehozva, 
ezzel szemben a lakosság nagy része hulladék-
lerakónak használja, itt helyezve el minden-
nemű hulladékot a háztartási szeméttől az 
építési törmelékig. Aki így tesz, az szabálysér-
tést követ el, és pénzbírsággal büntethető! 

Kérjük, a szelektív szigeteken csak az alábbi 
hulladékokat helyezzék el   
AZ ARRA KIJELÖLT KONTÉNEREKBEN:
Üveghulladékos konténer: 
• sörösüveg
• borosüveg
• pezsgősüveg
• dunsztos üveg
• bébiételes üveg

A konténerben csak csomagolási üveghulla-
dék helyezhető el, kiöblítve, zárókupak nélkül! 
A visszaváltható üvegeket lehetőség szerint 
vigyük vissza az üzletbe, mert a palackok 
újratöltése az újrahasznosításnál környezet-
kímélőbb megoldás.
Mivel a papír-, műanyag-, fém- és italoskar-
ton-hulladékok elkülönített gyűjtése a szigete-
ken, úgy látjuk, nagy problémát okoz, ezért a 
továbbiakban ezen hulladékokat VEGYESEN 
lehet elhelyezni.
Tehát összefoglalva: minden sziget 3 darab 
konténerből áll, ebből 1 db konténerben 
kizárólag csomagolási ÜVEGhulladékot, a 
maradék 2 db konténerben vegyesen PAPÍR-, 
MŰANYAG-, FÉM- és ITALOSKARTON-
hulladékot helyezhetnek el!

Kevert csomagolási hulladékos konténer: 
• tiszta újságpapír, könyvek 
• kartonpapír (kartondoboz lapra hajtva!)
•  kisebb papírdobozok (pl. teás, sajtos, 

reggelizőpelyhes, tojásos)
• tejes, gyümölcsleves dobozok
•  üdítős, ásványvizes, sörös, citromleves italos 

palackok (PET) kilapítva
• fóliák (szatyrok, zacskók)
•  kiöblített mosogatószeres, mosószeres, tisz-

títószeres, tusfürdős, samponos flakonok 
• italos dobozok (üdítős, sörös) 
•  konzervdobozok kiöblítve (állateledel, egyéb 

élelmiszer)
Nagyon fontos, hogy tiszta hulladékok 
kerüljenek a szelektív gyűjtőbe, ugyanis ez az 
újrahasznosításuk egyik alapfeltétele.

Amit továbbra sem lehet a konténerekbe 
helyezni:
8  élelmiszermaradványokat és egyéb szeny-

nyeződéseket tartalmazó papírhulladék, 
mint pl. pizzás doboz, háztartási papírtör-
lő, használt szalvéta, papír zsebkendő;

8  zsíros, olajos, vegyi anyaggal szennyezett 
hulladékok, pl. étolajos flakonok, vegysze-
res flakonok, kannák, festékes vödrök;

8  édességek, száraztészták zacskói (hasznosí-
tásuk jelenleg nem megoldott);

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

8  CD-lemez, videokazetta, fogkefe, vállfa, 
egyéb műanyag dobozok, rekeszek, virág-
cserép, műanyag játékok, kerti bútorok, 
WC-ülőke, művirágok (ezek nem csoma-
golási hulladékok, hasznosításuk jelenleg 
nem megoldott);

8  nem csomagolási fémhulladékok (VASDA-
RABOK, RUDAK, SZEGEK, CSAVAROK, 
FÉMHUZALOK stb.);

8  barkácsolásból megmaradt hulladék fém-
darabok;

8  HUNGAROCELL.

Fontos, hogy a hulladékokat a gazdaságos 
szállíthatóság és helykihasználás érdekében 
minden esetben lapítva, összenyomva tegyék 
a hulladékgyűjtőbe!
Gyakori probléma, hogy a szelektív szigeteket 
általános hulladéklerakó helynek használja a 
lakosság. Kérjük, ne helyezzen el ide építési-
bontási hulladékokat, ajtó- vagy ablakkere-
teket, ruhaneműt, háztartási hulladékot! A 
háztartási szemetet mindenki tegye a saját 
kukájába, az építési hulladék pedig térítési 
díj ellenében leadható a hulladékudvarban. 
A tiszta építési törmelék átvételi díja jelenleg 
12,5 Ft+áfa/kg, a kevert építési hulladék átvé-
teli díja 31 Ft+áfa/kg.
Nagyon fontos, hogy a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek Keszthely város lakossága számára 
lettek kialakítva, ezért vállalkozások és egyéb 
települések lakói számára nem használhatóak.
Keszthelyi vállalkozások számára is van 
lehetőség házhoz menő hulladékgyűjtés IN-
GYENES igénybevételére, erről érdeklődjenek 
ügyfélszolgálatunkon, vagy nagy mennyiségű 
szelektív hulladékukat leadhatják díjmentesen 
a hulladékudvarban. 

Szigetek Keszthely  
területén jelenleg  
az alábbi helyeken  
találhatóak:

1. Szent Miklós u. 16.
2. Szent Miklós u. Barna ABC
3.  Béri Balogh Ádám u. 1.  

társasház mögött
4. Szent Miklós u. 1.–Rózsa u.
5. Fodor u. 34–38. között
6. Fodor u. Csokonai ÁMK előtt
7. Fodor u. 18. társasháznál
8.  Balogh Ferenc utca (Életfa 

óvoda mögött)
9. Balogh Ferenc utca garázssor
10.  Gagarin u. és Lipp Vilmos köz 

sarka
11. Piac tér, alsó parkoló
12. Lovassy u. 3. társasháznál
13. Vásár tér 8. (Egri iskola)
14. Klempa köz
15. Deák Ferenc u. 57.

Elektronikai hulladékot, veszélyes 
hulladékot (pl. televízió, hűtőszek-
rény, számítógép, festék- és vegy-
szermaradékok stb.) a lakosság 
ingyenesen leadhatja a hulladék-
udvarban.
LOMhulladék évente egy  
alkalommal díjmentesen  
leadható a hulladékudvarban,  
a hulladékszállítási díj befizetésé-
nek igazolása mellett. 
Amennyiben a szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatosan kérdése 
merülne fel, állunk rendelkezé-
sére ügyfélszolgálati irodánkban, 
illetve telefonon:

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

KETÉH Kft. Hulladékudvar
8360 Keszthely, Festetics fasor
Nyitvatartás: hétfő-péntek 7–15 h
Telefon: 06/83/510-363
E-mail: ketehkft@gmail.com
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Sertés hentestokány

Az olvasztott zsíron megfonnyasztjuk (nem pirítjuk!) a finomra 
vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a 4-6 cm-es hosszú csíkokra 
vágott, ceruza vékonyságú húst, kissé megpirítjuk, megszórjuk 
a pirospaprikával, majd annyi vízzel öntjük fel, amennyi éppen 
ellepi.

Sóval és paradicsompürével ízesítjük, és félpuhára pároljuk. 
Ekkor beletesszük a felkarikázott uborkát, kolbászt, és készre főz-
zük. A tokány leve sűrű, rövid és tartalmas legyen. Párolt rizzsel 
vagy galuskával kínáljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 40 dkg sertéslapocka,  
2 evőkanál zsír, 1 nagy fej vöröshagyma,  
10 dkg ecetes uborka, 25 dkg lángolt kolbász, 
1 kávéskanál paradicsompüré, pirospaprika, 
só, bors.

Rendőrségi Hírek  
– Képmegosztás az interneten
22 éve már, hogy Philippe Khan a notebookjához forrasztott Casio QV-10 fényképezőgépével elkészítette, 
majd addig soha nem próbált módon, az internet segítségével elküldte az első fotót barátainak. A kép újszü-
lött kislányáról, Sophie-ról készült, 1997.06.14-én. 
Ma már természetesnek vesszük a képmegosztást az interneten. Az elmúlt 22 év technikai fejlődése lehe-
tővé tette minden egyes pillanat megörökítését és azonnali megosztását másokkal. Ez az idő azonban úgy 
látszik, arra kevés volt, hogy megtanuljunk felelősen bánni a kezünkbe került „hatalommal”!
Jó volna, ha mindenki tisztában lenne vele, hogy képek, videók készítésével, interneten való megosztásával 
rengeteg problémát is okozhatunk magunknak vagy másoknak. Érdemes tudni, hogy az emberek kinézete 
olyan dolog, amit a magyar törvények személyiségi jogként védenek. A képmáshoz és hangfelvételhez való 
jogot a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza. Felvételek készítéséhez és felhasználásához alapesetben 
szükséges az érintett hozzájárulása (kivétel a közéleti szereplés vagy a tömegrendezvények), ugyanis mind-
kettő a személyiség azonosítására szolgál. Engedély nélkül felvételt készíteni és/vagy közzétenni az érintett 

hozzájárulása nélkül nemcsak személyiségi jogot 
sért, de előnytelen helyzetben ábrázolva akár 
becsületsértő is lehet, ez pedig már büntetőjogi 
kategória. Még az ártatlannak tűnő képek megosz-
tása is bajba sodorhat bennünket! Minden digitális 
képkészítő készülék „belekódolja” a képbe a készí-
tés időpontját, pontos helyét, a készülék típusát 
stb. tartalmazó ún. metaadatokat.
Philippe Khan sem gondolta volna 22 évvel 
ezelőtt, hogy az általa a világon először használt 
eljárás napjainkra a gyermekpornográfia virágzá-
sához, vagy más olyan káros folyamatokhoz, mint 
pl. az oversharenthing” jelenségig, a gyermekük 
születésétől kezdve minden egyes életeseményét 
túlposztoló szülőkig vezet majd… Óvatosan és 
felelőségteljesen a megosztásokkal!

 
Keszthelyi Rendőrkapitányság(Forrás: dpreview.com)
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Programajánló
Keszthely városi programok

A lengyelek magyarországi befogadásá-
nak 80. évfordulója tiszteletére rendez 
Lengyel napot Keszthelyen a város ön-
kormányzata, valamint a Lengyel Köz-
társaság Konzulátusa szeptember 27-én 
13 órai kezdettel a Balaton Színházban.

Szeptember 27.
Lengyel nap

Az 55 éves Festetics Zeneiskola ad kon-
certet október 1-jén 17 órakora Balaton 
Színházban.

Október 1.
Jubileumi koncert

moziműsor
 tapolca

2019. szeptember 26 – 
                         október 2.
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A Szent Miklós temetőben október 6-án 
17 órakor az aradi vértanúkra emlékez-
nek. Beszédet mond Ruzsics Ferenc pol-
gármester.

Október 6.
Az aradi vértanúkra emlékeznek

Nem mozgod le! A sport és a táplálkozás 
misztikuma címmel Manninger Beáta 
táplálkozási tanácsadó, televíziós szak-
ember tart előadást a Balaton Színházban 
október 11-én 17 órakor.

Október 11.
A sport és a táplálkozás

Javaslatkérés „Pro Cultura 
Keszthely” kitüntető címre
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro 
Cultura Keszthely” kitüntető címet adományozhat azon 
személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági 
társaság számára, aki/amely Keszthely város kultúrájáért, 
kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt 
cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével 
emelte a város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal, 
hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, 
kincseit.
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevo-
násával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javas-

lattétel feltételei Keszthely város honlapján (https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók. Az elismerés-
re a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből vá-
rom a javaslatokat. A kitüntető cím adományozására vo-
natkozó kezdeményezéseket részletes indokolással 2019. 
szeptember 30. napjáig lehet megküldeni Keszthely város 
polgármestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, 
Ruzsics Ferenc polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeménye-
zés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely 
város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/
titkarsagi-feladatok).

Ruzsics Ferenc 
polgármester

A művészetek templomai sorozat –
TINTORETTO – A velencei lázadó  
szeptember 26 – 27. 
csütörtök – péntek 14:00 1200,-Ft
szeptember 29 – október 2. 
vasárnap – szerda  

PLAYMOBIL – The Movie   
szeptember 26 – október 2. 
csütörtök – szerda 15:30 3D 1400,-Ft

Az Aranypinty  
szeptember 26 – október 2. 
csütörtök – szerda 17:30 1200,-Ft

A Wall street pillangói  
szeptember 26 – október 2. 
csütörtök – szerda 17:30 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)

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 

építésügyi ügyintéző 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályáza-
ti kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján: https://www.

keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2019. szeptember 30.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 

pályázati (műszaki) 
referens munkakörének 

betöltésére.

További részletek és a pályáza-
ti kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján: https://www.

keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. október 4.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Széchenyi és Zala
Széchenyi és Zala 

címmel tartanak elő-
adást a Fejér György 
Városi Könyvtárban 
szeptember 27-én  

17 órakor.

Mesedélután
A Magyar népmese 

napja alkalmából 
Mesedélutánra vár-
ják az érdeklődőket 
a Goldmark Károly 

Művelődési Központ 
NépmesePontjába 
szeptember 28-án 
16 órától. A prog-
ramban mesefog-

lalkozások, népi 
játékok hagyomá-

nyos mesemondások 
szerepelnek.

Kaláka 50
Kaláka 50 címmel 

rendeznek koncertet 
a Balaton Színház-

ban szeptember 
28-án 19 órakor.

Fejlesztések és elismerések
A Zala Megyei Önkormányzat díszközgyűlésén adták át  
a megyei kitüntetéseket.

Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott dr. Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter. Kiemelte: az új technológia által nyújtott lehetőségeket az 
innovációval kell kihasználni, melynek eredményeképpen sokkal több munkahe-
lyet tudnak teremteni. Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében 
hangsúlyozta: az elmúlt öt évben Zala megye stabil fejlődési pályára állt. Megkez-
dődött a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő gyorsforgalmi útsza-
kaszok építése, és készülnek a Zalaegerszeg–Lendva vasútvonal helyreállítását 
tartalmazó tervek. Sármelléken közel ötmilliárd forintból valósul meg a pilóta-
képző központ, a Balaton fejlesztésére jutó 300 milliárd forint egy részéből a zalai 
partszakasz is megújul. A kistelepüléseken modernizálták az intézményeket, és 
folyamatosan újítják fel a megye út- és kerékpárút-hálózatát. 
Ezután adták át az elismeréseket. A közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető 
címet adományozott Rátóti Zoltán színművésznek. Zala Megye Közigazgatá-
sáért díjat kapott Monda Lászlóné közigazgatásban végzett munkájáért. Zala 
Megye Egészségügyéért díjat vehetett át dr. György Endre háziorvos. Zala Megye 
Szociális Gondoskodásáért díjban részesült Horváth Gyöngyi intézményvezető 
a gyermekvédelem területén végzett tevékenysége elismeréseként. Zalai Peda-
gógus díjat kapott Szörényi Zoltán Ferenc igazgató. Zala Megye Sportjáért díjat 
adományoztak Vlaszák Gézának és Szőcs Jánosnak. Zalai Civil Társadalomért és 
Nemzetiségekért díjat érdemelt ki Végi Csaba plébános. Zala Megye Fejleszté-
séért díjat adományoztak Novák Ferencnek, Zalakaros polgármesterének. Zala 
Megye Fejlesztéséért díjat kapott a Hidrofilt Kft. Zala György-díjat adományoz-
tak Pékné Orbán Julianna Ilonának.
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 Hévízi Tófürdő ősszel is!

Hévízgyógyfürdő 
és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
+36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

 Élje át Ön is 
az unikális 

kikapcsolódás 
élményét!

REZIBEN, 

csodálatos környezetben várja 

a balatoni borok kedveloit  

a Bakos Pince

Más idõpont vagy csoportok esetén egyeztetni a
00/36-30-534-7814 Bakos Rezsõ,  
00/36-30-461-6330 Bakos Zoltán,
00/36-30-533-0788 Mrakovics Emil

NYITVATARTÁS: 
Kedd, péntek és vasárnap 16-20 óráig


