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Az ünnepségen előadásokat hallgathatott meg a kö-
zönség a lengyel–magyar barátságról, mely több száz 
éves. A történelem során ugyanis rengeteg esemény 
történt, amikor a két nép segítette egymást. Jelen voltak 
egymás életében Nagy Lajos király idejében, az 1848-as 
szabadságharckor, a két világháborúban, valamint az 
1956-os forradalom és szabadságharc esetében is. Varga 
E. László történész arról tájékoztatta a közönséget, hogy 
a két nemzet közös értéke a szabadság. A kapcsolat a mai 
napig tart.

Az eseményen filmvetítéssel és zenei élménnyel is 
megajándékozták az érdeklődőket, valamint megtekint-
hettek egy minitárlatot is lengyel és magyar vonatkozású 
könyvekből, melyek leginkább a világháborús idősza-
kokról szólnak. 

Lengyel nap Keszthelyen
1939-ben a német és a szovjet erők megszállták Lengyelországot. Százezrek kény-
szerültek elhagyni hazájukat, hogy új otthont találjanak. Magyarország az elsők 
között nyitotta meg kapuit a menekültek előtt. Ennek a tettnek a 80. évfordulója 
alkalmából tartottak megemlékezést Keszthelyen is. Az eseményt dr. Cséby Géza 
tiszteletbeli lengyel konzul nyitotta meg, aki elmondta, a magyarok kb. százezer 
lengyelen segítettek. Ez a tett pedig nagy tiszteletet érdemel.
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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 25-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 Lengyel napra 
meghívást kapott 
Keszthely egyik 
testvértelepülésé-
nek, Ószandecnek a 
delegációja is. A két 
város 2011-ben kötött 
testvértelepülési szer-
ződést. Mint Ruzsics 
Ferenc polgármester 
fogalmazott, azért is 
fontos a város számá-
ra az ünnepség, mert a lengyel testvérekkel szo-
ros a kapcsolatuk. Keszthely alapításának 770. 
évfordulójára egy hársfacsemetét ajándékoztak 
a lengyelek, melyet a Lengyel nap keretein belül 
ültettek el közösen a IV. Béla parkban. A növény 
a legenda szerint abból a hársfából származik, 
melyet még Szent Kinga ültetett el Ószandecben. 
A IV. Béla parkban található az Árpád vezér em-
lékére ültetett tölgyfa és IV. Bélának, Szent Kinga 
édesapjának mellszobra is, így méltó helyet ka-
pott ez a hársfa – hangzott el az ünnepség végén.

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

Könnyed  
csevegés  

nőkről nőkkel  
Következő műsorok: 

október 18-án  
és november 8-án

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.

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
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Kerékpárutak, csapadékvíz-elvezetés

VÉRADÁSOK 
OKTÓBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója októberben is várja a 
véradókat. A vérellátóban 14-én,  
21-én, 28-án lesz véradás, mind-
egyik nap 13–16 óráig. Október 
10-én (13–15) Hévízen, a Hotel 

Heliosban, 17-én (13–15) Hévízen, a 
Hotel Carbonában, 24-én (16–18) Di-
óskálon, a faluházban, 29-én (13–18) 
a Georgikon Kar Festetics úti épü-
letében, 31-én (16–18) Zalaváron, a 
művelődési házban lesz véradás.

A régióban kerékpárutak épülnek, útkereszteződések biztonsága 
javul, Keszthelyen pedig folytatják a csapadékvíz-elvezetéssel 
kapcsolatos fejlesztéseket. Az ezekkel kapcsolatos TOP pályáza-
tok beadásáról a Zala Megyei Közgyűlés döntött. A fejlesztésekről 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Nagy Bálint, Keszt-
hely alpolgármestere tartott sajtótájékoztatót. 

Az aradi  
vértanúkra  
emlékezve

1849. október 6. a magyar 
történelem egyik leggyászo-
sabb napja. A tizenhármakat, 
az 1848–49-es szabadságharc 
hősiesen küzdő magas rangú 
katonai vezetőit végezték ki 
Aradon. 

Az 1848–49-
es szabadság-
harc végét je-
lentő világosi 
fegyverletétel 
után a császári 
haditörvény-
szék ítélete alapján Aradon kivégezték 
a magyar honvédsereg tizenkét tábor-
nokát és egy ezredesét, akik a bukást 
követően kerültek osztrák fogságba. A 
nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy Arisztid, 
Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner 
György, Lázár Vilmos, Leiningen-
Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, 
Török Ignác és Vécsey Károly. Az aradi 
vértanúkról Keszthelyen is megemlé-
keztek. Erre lapzártánk után került sor, 
így következő lapszámunkban számo-
lunk be a rendezvényről.

Az utolsó ülésen történt

A képviselő elmondta: a 
megyei önkormányzat 
és a Zalaszabar, Zala-
szentmárton, Egerara-
csa és Esztergályhorváti 
által alkotott konzorci-
um pályázik a falvakon 
átmenő kerékpáros 
útvonal kialakítására, 
a Kis-Balaton dombvi-
dékének bemutatásá-
ra. Hozzátette: kiemelt 
projektről van szó, ami 
azt jelenti, hogy ha formailag és a felté-
teleknek is megfelel, akkor nyerni fog a 
pályázat. Ez körülbelül 650 millió forin-
tos beruházás. A tervek szerint folyta-
tódik a Hévízről Keszthelyre vezető 
kerékpárút építése a Hévízi út mentén, 
egészen a Pál utcáig. Egy másik kiemelt 
projektben, mintegy 250 millió forint 
ráfordításával forgalombiztonsági fej-

lesztések valósulhatnak 
meg a Türje és Szalapa 
közti balesetveszélyes 
csomópontban. Man-
ninger Jenő hozzátet-
te: a 71-es elkerülő 
út cserszegtomaji ke-
reszteződésének forga-
lombiztonsági korsze-
rűsítése más forrásból 
készül el, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. beruházásában. 

Nagy Bálint a városi kerékpárutak beru-
házásairól és a keszthely-kertvárosi csa-
padékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséről 
szólt. Utóbbival kapcsolatosan kiemelte: 
korábban már nyert pályázati forrást a 
város, de csökkentett összeggel. A mos-
tani, 170 millió forintos támogatás segít-
ségével a kimaradt terveket is meg tudják 
valósítani.

Utolsó rendes ülését tartotta szeptember 26-án a keszthelyi 
képviselő-testület az októberi helyhatósági választások előtt.
Napirenden voltak a város tulajdonában álló gazdasági társasá-
gok első félévi gazdálkodásai. 

A HUSZ, a KETÉH, a VÜZ, a Városfejlesztő, valamint a Keszthelyi Tele-
vízió Kft. tájékoztatóit elfogadta a testület. Döntöttek az idei költségvetés és 
a helyi építési szabályzat módosításáról, és arról, hogy a város ezúttal is részt 
vesz a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban. Részletes tájékoztató került a 
városatyák elé az önkormányzatot, intézményeit és gazdasági társaságait érintő 
nagyobb volumenű pályázatokról. Az ülésen kiderült, hogy átalakítják az Új 
köztemető ravatalozóját. A grémium hozzájárult, hogy a KETÉH homlokrako-
dó gépet vásároljon. 

Kérelemmel fordult a testülethez az Alapellátási Intézet vezetője, illetve a 
Helikon Kastélymúzeum. Beszámoló is napirendre került a Keszthelyi Kilomé-
terek tapasztalatairól. 

Döntöttek a Kísérleti utcai tagóvoda építési beruházásának kivitelezőjéről, és 
arról, hogy konzorciumi együttműködés keretében pályázatot nyújtanak be a 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívásra, a Leromlott városi 
épületek rehabilitációja Keszthelyen című pályázat támogatási szerződését 
pedig megkötheti a település. 

Második fordulójában került a testületi tagok elé a térfigyelő kamerarendszer 
fejlesztésének előkészítéséről szóló napirend.  

Bérleti és helyiséghasználati szerződésekről és ingatlanügyekről is tárgyaltak.
Sürgősségi pontként a Balaton Vívóklub kérelme és a kertvárosi belterületi 

csapadékvíz-védelmi rendszer fejlesztése is napirendre került. 
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A kisvállalati szektort   
célozva

Szeptember 26-án szervezett fóru-
mot a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány a Zalai Innova-
tív Foglalkozási Paktum keretében. 
Az esemény kiemelt vendége volt 
Csath Magdolna közgazdász. 

A Szent István és a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem professzora hangsúlyozta, hatalmas a jelentősége a kisvállalati szektor-
nak. Úgy fogalmazott, hogy egy esetlegesen bekövetkező válság esetén ez a szek-
tor az, ami leginkább megtartaná dolgozóit. A szakember szerint szükség van az 
emberközeli szemléletre a profitorientáció mellett. Csath Magdolna kifejtette, 
a munkavállalók háromnegyed része a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál 
dolgozik ma.  
A megyei foglalkoztatási paktum 2017-ben indult. Célja, hogy öt év alatt 630 ál-
láskeresőt vonjon be Zalában a munkaerőpiaci szolgáltatásokba. Kovács Károly 
paktummenedzser előadásában elmondta, eddig 190 fő került foglalkoztatás-
ba, 40 fő pedig önfoglalkoztató lett. Utóbbit sikertörténetnek titulálta Kovács 
Károly, hiszen ebből a 40 vállalkozásból mindössze egy nem tudta folytatni 
tevékenységét. 
A házigazda önkormányzat nevében Nagy Bálint alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy a városvezetés célja, hogy minél több lehetőség legyen a párbeszédre a 
helyi cégekkel.

Megújult a Deák–Vak Bottyán köz
Kétmillió forintból újult meg 
a Deák Ferenc és a Vak Boty-
tyán utcát összekötő köz.  
A beruházást a Városstraté-
giai Bizottság saját forrásá-
ból finanszírozta. 

A beruházásról Dósa Zsolt, az ön-
kormányzat Városstratégiai Bizott-
ságának elnöke és Csótár András, a 
kerület önkormányzati képviselője 
tartott sajtótájékoztatót. Kiemel-
ték: Keszthely képviselő-testülete a 
2019-es költségvetésben mintegy 110 
millió forintot különített el utak fel-
újítására. Ez az összeg azonban nem 
fedezi az összes szükséges munkála-
tot, a pénzből a nagyobb volumenű 
beruházásokat finanszírozták. A Deák 
Ferenc és a Vak Bottyán utcát összekö-
tő köz rendbetétele régi kérése volt a 
városrész lakóinak, ezt a Városstraté-
giai Bizottság saját forrásából sikerült 
felújítani. Dósa Zsolt kiemelte: a 
bizottság az éves keretből tizenötmil-
lió forintot különített el a különböző 
városrészek lakossági kéréseinek 
kielégítésére. 2019 júniusában a bi-

zottság úgy határozott, hogy kétmillió 
forinttal támogatja köz felújítását.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a Vá-
rosstratégiai Bizottság saját forrásából 
számos kisebb beruházás valósulha-
tott meg. Csótár András, a városrész 
önkormányzati képviselője elmondta: 
a köz nagyon rossz állapotban volt, a 
babakocsival, kerékpárral közlekedők 
számára nehézkes volt az áthaladás. 
Öröm, hogy a felújítás mintegy három 
hónappal a határidő előtt elkészült.
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Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek 
világnapjává. Azóta ezen a napon hazánkban is megemlé-
keznek elődeinkről, a szépkorúakról. Tiszteletünk magában 
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak 
kifejezését. Hét évvel ezelőtt indított útjára a Goldmark 
Károly Művelődési Központ egy rendezvénysorozatot, 
ahol öt napon át sport- és kulturális programmal várják a 
hatvan év feletti korosztályt. Az idei évben a Szépkorúak 
hete programjának megnyitóján Nagy Bálint, a Keszthelyi 
Idősügyi Tanács elnöke köszöntötte a Balaton Színházban 
az egyesületekből, intézményekből és családjaikból érkezett 
idős embereket. Gondolataiban kiemelte, hogy a város Idős-
ügyi Tanácsának egyik nagyon fontos célkitűzése a megala-
kulás óta, hogy a Keszthely és Keszthely térségi időseket, az 
őket támogató és segítő szervezeteket összefogja, és olyan 

rendezvényeket hívjon életre hagyományteremtő, illetve hagyo-
mányápoló céllal, amelyek a közösségi aktivitást elősegítik. Az 
idős emberekről pedig a legnagyobb feladatok mellett sem szabad 
megfeledkezni – mondta az elnök, hiszen nekik köszönhetünk a 
legtöbbet életünkben. Az ő életük, tapasztalatuk és tudásuk lehet 
példa mindenki előtt, és segítheti a fiatal generáció és a térség fej-
lődését. A példájuk, ha jól használjuk, mindig az épülésre szolgál.
Az időseket ünneplő napon Kautzky Armand Jászai Mari-díjas 
színművész és Balog Tímea színész verses, zenés műsorával kö-
szöntöttek négyszázötven nyugdíjast.

„Az életem a tanításom” /Mahatma Gandhi/

Az időseket ünnepelték a keszthe-
lyi Egyesített Szociális Intézmény 
Idősek Otthonában is. Tál Zoltán 
plébános szentmiséjét követően 
Nagy Bálint, a Keszthelyi Idős-
ügyi Tanács elnöke mondott 
köszöntőt, amiben a közösség ér-
tékét, erejét emelte ki, hangsúlyozva: mindig, de idős korban 
különösen fontos, mert az a szeretet kézzelfogható jele, amire 
az idős embereknek nagy szükségük van, úgy a családokban, 
mint az intézményekben.
– Az Idősügyi Tanács és az önkormányzat az elmúlt évek-
ben a lehetőségeihez mérten – az intézmény felújításától a 
szolgáltatások bevezetéséig – igyekezett minden lehetőséget 
megadni, minden olyan segítséget, melyek az otthonban élő 
emberek hétköznapjait, mindennapjait segítik, s még kényel-
mesebbé, komfortosabbá teszik – fogalmazott.

Népszerű a keszthelyi CSAK-pont
Kerekasztal-beszélgetésre várták a keszthelyi Család- és Karrier-
pontba a konzorciumi partnereket október első péntekén. 

Múlt és jelen köszöntése

„Élvonalbeli divatmodellként kezd-
tem, majd első gyermekem megszü-
letése után rátaláltam a fehérjedús 
diétára, amely segített a szülés után 
megszabadulni a rajtam maradt 
súlyfeleslegtől. Ezután dolgoztam ki 
a saját módszeremet és Toman Diet 
néven létrehoztam a saját márkámat 
Magyarországon, amely ma már or-
szágos hálózattá nőtte ki magát és 
már Hévízen is elérhető.  A Toman 
Diet nem „csodaszert” kínál, hanem 
egyénre szabott és személyes kon-
zultációval egybekötött életmód ta-
nácsadást. Vendégeink fokozatosan 
és biztonságosan, szakértő konzu-
lenseink felügyelete mellett alakítják 
ki új életformájukat.”

A Toman Diet tulajdonosa

Fogyj
könnyedén,
tománosan!

Tomán Szabina

tomandietheviz@gmail.com

facebook.com/tomandietheviz

www.tomandiet.com

TOMAN DIET HÉVÍZ

8380 Hévíz, dr. Babócsay utca 4.

+36 20 956 2260

Az eseményen dr. Gábor Hajnalka, a 
CSAK szakmai vezetője beszámolt az ed-
dig elért eredményekről. Többek között 
arról tájékoztatott, hogy képzéseket, jóté-
konysági gyűjtéseket, lelki és jogi tanács-
adásokat és hasznos előadásokat tudtak 
szervezni, melyek elsősorban nőknek 
szólnak. A programok népszerűek voltak 
a helyi és a környékbeli települések lako-
sai számára is. 
A beszélgetésen részt vett Nagy Bálint 
alpolgármester, aki kérte a jelenlévőket, 
írják össze tapasztalataikat, hiszen a jövő 
novemberben lejáró projekt után is sze-

retnének hasonló segítséget nyújtani. A 
családosok segítése ugyanis fontos min-
den város, így Keszthely életében is.
Meghívást kapott a Fiatal Családo-
sok Klubjának vezetője, Király Nóra is. 
Mint elmondta, az országban 11 CSAK-
pontnál partner a FICSAK, közülük az 
egyik legjobban működő a keszthelyi, 
akik már most túlteljesítették a tervet.

A CSAK-pontban a továbbiakban is 
várják tanácsadásokra és progra-
mokra az érdeklődőket a Festetics 
utca 4. szám alatt. 

A hagyományokhoz híven idén is a városházán  
köszöntötték a pályakezdő pedagógusokat. 

2019-től két új óvodapedagógus és egy gyógypedagógus tevékenykedik a város-
ban. Ruzsics Ferenc polgármester sikeres éveket kívánt a szakembereknek, és re-
ményét fejezte ki, hogy munkájuk során sok szép pillanattal fognak gazdagodni. 
Az ünnepségen esküt tettek a pedagógusok, hogy legjobb tudásuk szerint fogják 
nevelni a gyermekeket. Ezt az esküt aláírásukkal hitelesítették.
Az esemény során a több évtizedes szolgálatért kitüntetéssel jutalmazták a 
nyugdíjas tanítókat, tanárokat. Az ötven éve képesítést szerzettek aranyoklevelet 
vehettek át, míg a 65 éves évfordulóért vasdiplomát kaptak az egykori peda-
gógusok. A díszokleveleket azok az intézmények állították ki, ahol képesítést 
szereztek az oktatók. Végh László György, az Asbóth Sándor Szakközépiskola 
egykori tanára aranyoklevelet kapott, míg Lövey Tibor, aki Várvölgyön és a 
keszthelyi VSZK-ban is tanított, vasdiplomában részesült.
Bár az eseményen nem tudott részt venni, kitüntetést kapott Szabó Márton és 
Bajner Dezső is. Mindkettejüknek vasdiplomát állítottak ki. 

S p a n y o l  É t e l e k  H e t e

2 0 1 9 .  o k t ó b e r  1 1  -  2 5 .

k e S z t H e l y,  k a S t É l y  u .  1 1 .       a S z t a l f o g l a l á S :  + 3 6  2 0  3 6 4  7 9  2 9
w w w . z e n i t c a f e . H u   f a c e b o o k . c o m / z e n i t e t t e r e m k e S z t H e l y

b e m u t a t j a :
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Beépíthetõ és szabadon  
álló konyhai készülékek  
széles választékával várjuk.

Innováció a 21. században
Százhetvenhat előadó mutatta be kutatási eredményeit ti-
zenhárom szekcióban a 61. Georgikon Napokon. A tudomá-
nyos konferencia 1958-ban indult útjára két keszthelyi aka-
démikus, Belák Sándor és Láng Géza ötlete alapján.

A tudományos konferencia előadásai minden évben egy adott téma köré csopor-
tosulnak, idén az innovációról értekeztek a kutatók. A konferencia fővédnöke, dr. 
Birkner Zoltán a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elmúlt egy évét 
mutatta be, és szót ejtett a hazai kutatás-fejlesztés és innováció helyzetéről is. Elhang-
zott, hazánk közepesen teljesít, ami egyrészről pozitív, hiszen harmonizál a gazdasági 
teljesítményünkkel. Másik oldalról nézve azonban olyan markáns változás zajlik a 
világban, ami arról szól, hogy aki nem lesz innovatív, vagy nem gondolja újra a fo-
lyamatait, és nem szervezi át az egész gazdasági szerkezetét, az oktatási szerkezetét, a 
tudást létrehozó egységeit, akkor valójában le fog maradni – tette hozzá a szakember.

A városvezetés részéről Nagy Bálint köszöntötte a résztvevőket. Keszthely alpol-
gármestere elmondta, nagyon fontosnak tartja a város és az egyetem stratégiai part-
nerségét.

A konferenciára számos országból, többek között Ausztriából, Kazahsztánból és 
Etiópiából is érkeztek résztvevők. Dr. Pintér Gábor, a Georgikon Napok szervezőbi-
zottságának elnöke elmondta, a rendezvény mára jelentős helyet foglal el a hasonló 
programok palettáján.

A 61. Georgikon Napokon szó esett többek között az agrár- és vidékgazdaságról, 
az alternatív közgazdaságról, az állattenyésztésről, az energiagazdálkodásról és a tu-
rizmusról is. 

Nézzen be üzletünkbe itt: 
www.konyhastudio-tisza.hu

További kedvezményes készü-
lék ajánlatokért keressen ben-
nünket személyesen keszthelyi 
üzletünkben vagy tekintse meg 
honlapunk márkakínálatát.

K E S Z T H E LY

Egyedi, modern konyhabútorok méretre. 
Konyhabútorok tervezése, beépítése 
megrendeléstől számított 2 hónapos 
határidővel. 

KIEMELT AJÁNLATAINK:

Hagyományos vagy keskeny kivitelű  
energiatakarékos mosogatógépek. 

Kiváló minőségű BLANCO gránit és króm 
mosogatótálak, csaptelepek széles 
forma és színválasztékban.

Közép-felső és felső kategóriás  
AEG, Electrolux mosó-szárítógépek  
őszi akcióban. Rendelhető emeletre  
szállítással is.

Segítünk a választásban! Felhasználói szintű 
termékismertetés gyakorlati használathoz.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83/ 510 056
Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: info@konyhastudio-tisza.hu

www.konyhastudio-tisza.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00
Szo.: 8.00-12.00
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Jó ütemben halad az M76-os út építése
Továbbra is ütemterv szerint halad az M76-os gyorsforgalmi út építése. Az aktuális munkála-
tokat sajtóbejáráson mutatta be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Vigh László kor-
mánybiztos. 

Villanyautósok lepték el  
a Festetics-kastély parkját

Az ország egész területéről érkeztek villanyautósok. Olyanok 
is akadtak, akik előző nap este indultak el, így háromszor is meg 
kellett állniuk, hogy feltöltsék járműveiket. A látogatók hibrid 
és százszázalékosan elektromos autókat is láthattak. A tulajdo-
nosok elmondták, sokan a környezetvédelem miatt választották 
ezeket a gépjárműveket. Vallják, hogy a városi autózás miatt 
nem gazdaságos benzines vagy dízelmotoros társaikat választa-
ni, és a környezetet sem szennyezik.

Az eseményen szó esett arról is, hogy manapság egyre több 
a töltőállomás a Balaton térségében is, azonban a villámtöltők 
még mindig csekély létszámban találhatók meg az országban. A 
program résztvevői abban is reménykednek, hogy a zöld rend-
számos autók hamarosan ingyenesen vagy kedvezményesen 
parkolhatnak majd a város utcáin.

Mintegy 65 elektromos gépjármű sorakozott fel a 
Helikon Kastélymúzeum parkjában. A Villanyau-
tósok Országos Találkozóját második alkalommal 
szervezte meg Szabó András cserszegtomaji lakos. 
Az összejövetel célja, hogy lehetőséget biztosítsa-
nak arra, hogy megismer-
tessék az elektromos autó-
kat az érdeklődőkkel, akik 
a helyszínen beszélgethet-
tek a tulajdonosokkal.

A VÜZ Nonprofit Kft.  

értékesítésre meghirdeti a 

keszthelyi Libás strandon található 

98 nm-es vendéglátó üzlethelyi-

ségét. 

Az ingatlan önálló helyrajzi szám-

mal, földhasználati joggal rendel-

kezik, valamint saját főmérőkkel.

Érdeklődni a 

titkarsag@khvuz.hu e-mail-cí-

men, vagy a +36-30/436-2963-as

telefonszámon.

Az építkezés gőzerővel zajlik Zalaegerszeg előtt és Balatonszentgyörgynél is. Utóbbinál a leglátványosabb és legkomplexebb 
része a munkának a csomópontban található híd. Ennek gerendáit már korábban beemelték, az elhangzottak szerint jelenleg a 
szélső nyílások kivételével már mindegyik a helyén van. A műtárgy a vasútvonal felett vezeti majd át a gyorsforgalmi utat. Leg-
utóbb földmunkákat végeztek a területen, és egy 5,6 kilométeres új nyomvonalat is épít a kivitelező.

A megyeszékhely előtt is ütemterv szerint zajlik a munka Kiss Boglárka sajtószóvivő szerint. A NIF munkatársa elmondta, az 
M76-os a megye legnagyobb beruházása. Az összesen 170 milliárd forintból készülő gyorsforgalmi út az M7-es autópályát köti 
majd össze Zalaegerszeggel, érintve a sármelléki repteret és a járműipari tesztpályát is. Ez utóbbiról Vigh László miniszteri biztos 
tájékoztatott, mely szerint a világon nem található még egy olyan tesztpálya, amelyhez tesztút is tartozna. Mint elhangzott, ez az 
okosút különböző mérési lehetőségeknek ad majd teret.

A kétszer kétsávos út építése tavaly 
februárban kezdődött el, az elmúlt 

időszakban már elkészült a megyeszékhely 
bevezető szakaszán a vadátjáró, valamint 

a gyalogos és kerékpáros aluljáró is. 
Az úthálózat a leágazásokkal együtt összesen 
56 kilométerrel bővül, mely szükségessé teszi 
a Magyar Közút Zrt. számára egy új üzemmér-

nökség létesítését Nemesrádó térségében.
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Felújítják a keszthelyi 
református templomot

Az 1932-ben épült 
templom 2007-ben 
esett át utoljára na-
gyobb felújításon. A 
jelenlegi munkála-
tok legnagyobb ré-
sze a héjazat cseréje, 
de kicserélik a nyí-
lászárókat, és új fes-
tést is kap a templom 
és a lelkészi hivatal. 
Zichy Emőke lelkész 
és Györke Zsombor gondnok abban bíznak, hogy még az idei 
évben elkészülnek a felújítással.

A pályázat beadása és a munkálatok megkezdése közt eltelt 
időben az egyházközség is tapasztalta az építőipari árak emel-
kedését és a munkaerőhiányt. Emiatt a tornyot nem tudják je-
lenleg felújítani.  

A Keszthelyi Református Egyházközség az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma pályá-
zatán nyert 42 millió forintot a templom és 
parókia, hatmillió forintot pedig a gyüleke-
zeti terem felújítására. 

MJT_2019-180,3x267.indd   1 2019. 10. 03.   12:16

Pezseg
A  B A L A T O N !

A rendezvény a Balatoni Borkultúráért 
Alapítvány támogatásával valósul meg.

g Őszi 
Borparádé 

és Zalai 
GasztroParty

2019. október 26.
Zenit Hotel Balatonsuperior

Vonyarcvashegy

8 pincészet valamint 
zalai éttermek és 
termelők részvételével 
zajló bormustra, 
színes koncertek!
A rendezvényre 
a belépés ingyenes.

Akikkel találkozhat:
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet, 
Garamvári Szőlőbirtok, 
Dóka Éva Pincészet, Fischer Birtok, 
Borbély Családi Pincészet, 
Folly Arborétum és Borászat, 
Feind Borház, Bock Pince, 
Bock Bisztró Balaton étterem, 
Tannin RESTO étterem, 
Spájz Szörp, Várak Völgye Sajt

Keszthelyről ingyenes 
transzfert biztosítunk!

Látogatói információ:  info@hotelzenit.hu 
+36 83 900 101  |  www.helikontaverna.hu

8314 Vonyarcvashegy, Helikon u. 22.

16.00 
FOMO – Megosztod és uralkodsz 
Színes , magyar dráma 
91 perc 

18.00 
A legfehérebb nap
PREMIER ELŐTT! 
(Hvítur, Hvítur Dagur)
feliratos izlandi-dán dráma
109 perc, 2019

www.tapolcamozi.hu

Belvárosi Közösségi Ház - Mozi
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Egy cigányprímás emlékezete
Egy cigányprímás 

emlékezete nevet viseli 
az a Turi Török Tibor 
keszthelyi szépmíves, 
szobrász által készí-
tett, Banyák Kálmánt 
ábrázoló dombormű, 
melyet a napokban 
avattak fel Kunszent-
miklóson.

Az alkotó elmondta: 
Sívó József hegedűmű-
vész, a Bécsi Zeneaka-
démia professzora úgy 
fogalmazott: „Banyák 
Kálmán volt a legna-
gyobb kvalitású muzsi-
kus, akivel életemben 
találkoztam. Véleményem szerint ő volt az évszázad hegedűse.”

– Csodálatos ember volt – fogalmazott Turi Török Tibor. – Tör-
tént, hogy korának egyik leghíresebb cigány hegedűművésze, Banyák 
Kálmán felkereste a Budapesten játszó Yehudi Menuhint, belépett 
a Zeneakadémiára a téli fagyból, és hideg kezekkel lejátszotta neki 
Paganini Molto Perpetuóját. Kétszer. Aztán szó nélkül távozott. Yehudi 
Menuhin arra kérte a kulturális miniszterhelyettest, hogy vigye a 
hegedűshöz, mert újra hallani akarja játszani. Banyák Kálmán fogadta 
a vendéget, és biztosította Yehudi Menuhint arról, hogy újra eljátssza 
neki a hegedűszólót – száz dollárért. Innentől kezdve remek barátok 
lettek...

A keszthelyi alkotó őt mintázta meg, a szobrot színvonalas műsor 
keretében avatták fel.

Rendőrségi hírek – Álhírek az interneten
Napjainkra az internet vált az emberek elsőrendű hírforrásává. Gyors és korlátlan hozzáférést biztosít az informáci-
ókhoz, ám hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy óriási különbség van a tények és a vélemények között. Hihetetlen 
sebességgel terjednek az interneten a hazugságok, félinformációk, megtévesztő képek, videók, melyeknek nagyon 
csekély köze van a valósághoz, a valódi tényekhez, és esetenként jelentős károkat is okozhatnak egyéni és társa-
dalmi szinten is. „Brit tudósok bebizonyították…” Kik? Mikor? Hogyan? Olvasva egy ilyen „hírt” vajon elhisszük, hogy 
valódi tudományos kísérleteken alapuló, többször ellenőrzött, megbízható tényeket kapunk, vagy csak valamelyik 
internetes oldal látogatottságát növeljük épp azzal, hogy egyáltalán elolvassuk? Épeszű ember csak legyint vagy 
nevet, ha a laposföld-hívőkről, az oltásellenességről, a pirézek gyűlöletéről, galaktikus föderációs-gyíkemberes ösz-
szeesküvésekről, a Balatont Tagadók Klubjáról stb. hall vagy olvas. Értelmes ember nem hisz el mindent, amit elé 
tárnak. Tisztában van vele, hogy folyamatosan önös, gazdasági vagy éppen politikai érdekből mesterien manipulált 
információkkal próbálják meggyőzni, hogy elhiggyen valamit, ami nem igaz. Nem elég azonban több forrásból 
tájékozódni, az információ hitelességét ellenőrizni és magunkat nyugtatni, dicsérni, ha nem vertek át! Harcolni kell 
az álhírek ellen. Elismerésre méltó a magyar urbanlegends.hu internetes oldal tevékenysége. Egy városi legendák-
ból, szóbeszédekből, hoaxokból, mítoszokból, tévhitekből, kamuképekből tallózó, azok keletkezéséről és terjedésé-

ről beszámoló oldal. Dicséretes a Televele Médiapedagógiai Egyesülettel közös 
kezdeményezésük, az „InfoGrund”, ami egy olyan tanárképzésről szól, amely 
elsősorban 7-8. osztályos gyerekeket oktató pedagógusokat segít abban, hogy 
saját óráik keretében vértezzék fel diákjaikat az álhírek felismeréséhez szüksé-
ges ismeretekkel és készségekkel. Külön öröm, hogy a projekt pilotszakaszában 
Budapesten kívül, hozzánk közel, Zalaegerszegen is tartottak képzést pedagógu-
soknak. Szükség is van rá, és nemcsak minél több általános és középiskolában, 
de felnőttekre is ráférne! 

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Terítéken a szőlőfajták

Az eseményen mindig kiemelt figyelmet fordítanak a Keszt-
helyen nemesített szőlőkre, de a világfajták is bemutatkoztak a 
programon. A fajtabemutatón az érdeklődők találkozhattak új 
olaszrizling-, zöldveltelini- és rizlingszilváni-klónokkal. Meg-
kóstolhatták a rezisztens nemesítésű fajták első fürtjeit, de új 
keresztezéses nemesítésből származó hibridekkel is találkoz-
hattak. A fehér- és a vörösborszőlők mellett terítékre kerültek a 
csemegeszőlők is. A résztvevők meg is kóstolhatták a gyümöl-
csöket. Dr. Kocsis László, a Georgikon Kar Kertészeti Tanszé-

kének vezetője elmondta, a kiskertek tulajdonosai elsősorban a 
lisztharmatnak ellenálló szőlőfajtákat keresik, de fontos a ter-
méshozam és a minőség is. A nagyobb termelőknél azonban a 
borpiac dönti el, hogy melyek azok a fajták, amelyekből olyan 

ital készül, amit értékesíteni tudnak. 
A szakemberek úgy látják, az 

idei évben sem panaszkodhat-
nak a szőlőtermelők. A nyári meleg 
és napsütés, valamint a csapadék 
mind mennyiségben, mind pedig 
minőségben kedvezett a szőlőnek. 
A kiváló borokat a Georgikon is el-
ismeri, így a rendezvényen az intéz-
mény nevét viselő borverseny díjait 
is átadták.

Rezisztens, a betegségeknek ellenálló és 
jó terméshozamú szőlőfajtákat is bemu-
tattak a Georgikon Kar szőlészetében 
Cserszegtomajon. Az egyetemen már ha-
gyomány, hogy szeptemberben szőlőfajta-
bemutatót tartanak. Ilyenkor a szőlőter-
mesztés és a borkészítés iránt érdeklődők 
szemügyre vehetik a már ismert fajtákat, 
valamint az új nemesítéseket is. 

Itthonról Otthonra

A tanév idei programsorát a Csány–Szendrey iskolában nyitotta meg a kamara. Süle 
Katalin megyei igazgató elmondta, céljuk továbbra is az, hogy egy olyan előadásanyagot 
adjanak át a gyerekeknek, amiben megismerik, mi köze a mezőgazdaságnak az élelmiszer-
feldolgozáshoz, és az alapvető élelmiszerek, amiket ők fogyasztanak, hogyan kerülnek az 
asztalra. A tájékoztató kampányt 2017 novemberében indította el a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara. Tavaly júliusig országszerte hatezer diáknak tartottak interaktív előadásokat.

A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is környékbeli termelők, gazdálkodók sorakoztak fel a rendezvényen. Az alma és körte 
mellett például tojást, lekvárokat, szörpöket és marhahúst is kóstolhattak a diákok.

A kampány idei tanévnyitó programján Keszthely alpolgármestere kiemelte, már fiatalon fel kell hívni a figyelmet a tudatos 
táplálkozásra, ezért üdvözölte az agrárkamara programját. Nagy Bálint elmondta, a városvezetés célja, hogy a helyi termékeket 
minél közvetlenebbül tudják eljuttatni a fogyasztókhoz. Mint mondta, az önkormányzat következő évre elkészülő, a Területi 
Operatív Program keretében megvalósuló gazdaságfejlesztéses pályázat egyik eleme, hogy legyen egy olyan újabb helyszín a piac 
mellett, ahol ezeket az egészséges élelmiszereket közvetlenül a termelőktől tudják a fogyasztók megvásárolni.

Ebben a tanévben is folytatódik a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara iskolai tájékoztatósorozata. A NAK általános és középis-
kolákban szervez előadásokat a mezőgazdaság sokszínűségéről 
és a tudatos táplálkozásról.

2020. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 
Keszthely Város Önkormányzata az Emberi Erő-

források Minisztériumával együttműködve a 2020. 
évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási 
hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 

2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra kizáró-
lag Keszthely város illetékességi területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek.

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében történő regisztráció 

után, a személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 

és aláírva a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalánál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező 
mellékletét képező nyomtatványok 

az alábbi linkeken érhetők el:
http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 

Ruzsics Ferenc polgármester

Forrás: internet
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Programajánló
Keszthely városi programok

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

október 11.
Nem mozgod le!

Hogyan válhat erőforrássá a múlt, ho-
gyan alakítható szabadon a jövő? címmel 
Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés 
szakember tart előadást a Balaton Szín-
házban október 12-én 18 órakor.

október 12.
Múltról, jövőről

moziműsor
 tapolca

2019. október 10 – 26.
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Bogár László közgazdász tart előadást 
a Balaton Színházban október 18-án 18 
órakor Végjátékok címmel.

október 18.
Végjátékok

Űrséta címmel Barics Julianna festmé-
nyeiből nyílik kiállítás a Balaton Szín-
házban október 21-én.

október 21.
Űrséta

Stabil fejlődési pályán
Az október 13-i választások-
kal a 2014-ben megalakult 
megyei közgyűlés ciklusa is 
lezárul. Ebből az alkalomból 
számvetésre kértük dr. Pál 
Attilát, a Zala Megyei Közgyű-
lés elnökét.

A Magyar Kormány növekedésbarát 
gazdaságpolitikájának is köszönhetően 
az eltelt öt évben Zala megye stabil fej-
lődési pályára állt. 
Már épülnek azok az útszakaszok, me-
lyek közlekedési szempontból alapjai 
lehetnek Zala megye hosszú távú fej-
lődésének. Az M70-es hiányzó szaka-
szának megépítésével a Budapestet és a 
szlovéniai tengeri kikötővárost, Kopert 
összekötő autópálya válik 2x2 sávon 
járhatóvá. Készülnek a Zalaegerszeg–
Rédics–Lendva-vasútvonal helyreállí-
tását tartalmazó kiviteli tervek. Zala-
egerszeg gyorsforgalmi összeköttetést 
kap az M7-es autópályával a sármelléki 
repülőtér érintésével.
Közel ötmilliárd forintból valósul meg 
Sármelléken az a képzőközpont, amely 
Norvégia legjelentősebb pilótaképző 
akadémiájának része. A Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd forint egy 
részéből a zalai partszakasz is megújul. 
A Mura-program keretében Nagykani-
zsán és környékén komplex turisztikai 
elképzelés valósul meg.
A megye gazdasága nemcsak igazodik 
az országos folyamatokhoz, hanem 
több területen is élenjáró. A Zalaeger-
szegen épülő járműipari tesztpálya és 
a kapcsolódó beruházások, az 5G te-
lekommunikációs hálózat kiépítése, a 
nagykanizsai ipari park bővítése szá-
mos vállalat érdeklődését keltették fel.
Az előbbiekben felsorolt milliárdos 
fejlesztések mellett megújultak olyan 
épületek, intézmények is, amelyek a 
kistelepüléseken élők mindennapjaiban 
töltenek be meghatározó szerepet: böl-
csődék, óvodák, iskolák, orvosi rende-
lők kaptak nemcsak csinosabb külsőt, 
de üzemeltetésük is energiatakarékossá 
vált. 
Azonban továbbra is oda kell figyelni a 
kis és apró zalai falvak kérésére, vagyis 

hogy szükség van a megye út-, mellék-
út- és kerékpárút-hálózatának folya-
matos felújítására, hiszen sok esetben 
ezek jelentik az egyetlen kapcsolódást a 
munkahelyeket, szolgáltatásokat bizto-
sító nagyobb településekhez. 
A megvalósuló beruházások, mint pél-
dául ipari parkok, energetikai megol-
dások, a közlekedés, az egészségügy, a 
gyermekelhelyezés feltételeinek javítása 
nemcsak munkát adnak a helyi vállal-
kozásoknak, de közvetve hozzájárul-
nak a gazdaság bővüléséhez és felté-
telrendszeréhez. Zala megyében is cél 
a hozzáadott érték növelése, ám ehhez 
megfelelően képzett munkaerőre van 
szükség. 

– Hogyan alakult a foglalkoztatás a 
megyében? Milyen eredményeket sike-
rült elérni a munkanélküliség csökken-
tése, illetve a vállalkozások munkaerő-
szükségletének biztosítása terén?

Az elmúlt években az álláskeresők szá-
ma – az országos folyamatokhoz ha-
sonlóan – megyénkben is jelentősen 
csökkent. 2019 júliusában 6446 fő volt 
a bejelentett álláskeresők száma, ami 
5,4%-kal kevesebb, mint az előző év 
azonos időszakában. 
A fejlődő zalai gazdaság folyamatosan 
igényli a munkaerő rendelkezésre állá-
sát, ezért fontos, hogy olyan célcsopor-
tokat is elérjünk, akik nehezen vonha-
tók be a munka világába. Ezt szolgálja a 
közel egymilliárd forint összköltségve-
tésű, ötéves időtartamú Zalai Innovatív 
Foglalkoztatási Paktum megvalósítása 
elnevezésű megyei projektünk is, mely-
nek végrehajtása eredményesen zajlik, 
hiszen időarányosan már eddig is több 
álláskeresőt sikerült bevonnunk, illet-
ve munkához juttatnunk az előírtnál. 
Zala megye gazdaságában egyre na-
gyobb részarányt képvisel a turizmus, 
amelyet jól mutat, hogy 2018-ban 2,7 
millió vendégéjszakát regisztráltak a 
kereskedelmi szálláshelyeken, s az ide 
látogató vendégek száma is 2%-kal ma-
gasabb az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. Magyarországon Budapest 
után Hévízre látogat a legtöbb turista a 

maga több mint 1,2 millió vendégéjsza-
kájával, és előkelő helyet foglalnak el a 
megye további gyógyfürdőhelyei: Zala-
karos, Lenti és Kehidakustány, valamint 
a Balaton-part. Azon dolgozunk, hogy 
földrajzi adottságainkat kihasználva 
a fejlődő kerékpáros és zöld turizmus 
mentén helyzetbe hozzuk a megye ke-
vésbé ismert, ám látnivalókban és tra-
díciókban rendkívül gazdag térségeit, 
kisebb településeit is.
A folyamatban lévő programokat figye-
lembe véve azt hiszem, bátran kijelent-
hetjük, hogy történelmi pillanatokat 
élünk meg a megye lakóival közösen, 
hiszen nagyon ritka egy térség életé-
ben, hogy ilyen mértékű fejlesztési for-
rás egyszerre álljon rendelkezésre, mint 
jelenleg Zala megyében. 
Mindez nem valósulhatott volna meg a 
kormány, a zalai emberek, vezetők, vál-
lalkozók összefogása nélkül. 

– Mit gondol a folytatásról? 

Feladat, munka van bőven, amelyet 
még nem fejeztünk be. Hazai, nemzet-
közi pályázatok megvalósítása zajlik, az 
eredmények egy része az elkövetkező 
időszakban válik kézzelfoghatóvá. A 
Magyar Falu Program és a kisvárosok-
nak készülő projektek újabb szakaszát 
nyitják meg a beruházásoknak. Bízom 
benne, október 13-án felhatalmazást és 
támogatást kap a Fidesz–KDNP listája 
a polgároktól a folytatásra, ezért is ké-
rem, hogy minél többen éljenek a vá-
lasztás lehetőségével.

HIRDETMÉNY
A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal az őrzésében lévő talált kerékpárokat – 
melyekért a tulajdonosuk a beszolgáltatástól számított három hónap alatt 
nem jelentkezett, illetve a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a 
dolog tulajdonjogára – ingóárverésen értékesíti. 
 
Az árverés ideje:  2019. október 15. (kedd) 9.00 óra
Az árverés helye:  Polgármesteri Hivatal, Keszthely, Fő tér 1.

Az árverésen az alábbi használt kerékpárok kerülnek értékesítésre:

Megnevezés Kikiáltási ár

2Fast4You 20.000 Ft

GTX MTB 8.000 Ft

Pegasus 10.000 Ft

Caprine kerékpárváz 8.000 Ft

Leader Fox Sumave Cross 15.000 Ft

Az árverésre kerülő ingóságok megtekinthetők az árverés napján, az árve-
rés helyszínén.

Dr. Horváth Teréz jegyző 

A világ legszebb borvidékei címmel L. 
Kelemen Gábor világutazó újságíró tart 
előadást a Balaton Színházban október 
14-én 18 órakor.

október 14.
A világ legszebb borvidékei Az 1956-os forradalom és szabadság-

harcra emlékeznek Keszthelyen. 22-én 
19 órakor fáklyás felvonulás indul a Ba-
laton Színháztól, 23-án a szentmisét kö-
vetően a Fő téren tartják a városi meg-
emlékezést.

október 22-23.
Megemlékezés

PLAYMOBIL – The Movie   
október 10 – 12. csütörtök – szombat, 
október 14 – 16. 
hétfő – szerda 16:00 3D 1400,-Ft                                                       
FOMO – Megosztod és uralkodsz     
október 10 – 12. csütörtök – szombat, 
október 14 – 16. 
hétfő – szerda 18:00 1200,-Ft                                                       
Joker  
október 10 – 16. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft                                                       
PLAYMOBIL – The Movie   
október 19 – 20. szombat – vasárnap, 
október 23. szerda 14:00 2D 1200,-Ft
Akik maradtak    
október 17 – 20. 
csütörtök – vasárnap 16:00 1200,-Ft
PAVAROTTI   
október 21 – 23. 
hétfő – szerda 16:00 1200,-Ft
DEMONA: A sötétség úrnője  
október 17 – 23. 
csütörtök – szerda 18:00 2D 1200,-Ft
GEMINI MAN  
október 17 – 23. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
Jetikölyök  
október 24 – 25. csütörtök – péntek, 
október 27 – 30. 
vasárnap – szerda 14:00 3D 16:00 2D                                                                   
október 26. szombat 12:00 3D 13:45 2D
ZOMBIELAND 2. – A második lövés   
október 24 – 25. csütörtök – péntek, 
október 27 – 30. 
vasárnap – szerda 18:00 1200,-Ft                                                               
október 26. szombat 17:00 

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          

(X)
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 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!

KÁRPITOZÁS!

Ilyen biztosan nem 
lesz másnak!

2019. OKTÓBER 9–12. mindenbõl

– 25%

ELŐTÉRBEN  
AZ ŐSZI MEGÚJULÁS!

Velünk könnyebb!
NIFTY Lakberendezés

felméréstől a felszerelésig
KESZTHELY, GEORGIKON U. 6. 

Tel.: 30-631-7020 • 83-310-761

– 50%

KIFUTÓ
FÜGGÖNYÖK

Nyitva: K–P: 9.30–16.00 • Szo: 9.30–12.00

Az ősz színei roppant izgalmasak! A bordó, a sárga és a barna 
lombok, a piros termések meleget és nyugalmat árasztanak, 
ezért ezt a kellemes hangulatot érdemes becsempészni ott-
honunkba. Egy-egy fal tapétázásával az egész szoba hangula-
tát meg lehet változtatni. A jól megválasztott sötétítő függöny 
nemcsak új miliőt teremt, hanem hőszigetelő hatással is bír. 

Az ősz színeit számos kiegészítő használatával is behozhatjuk 
a lakásba, így például a szőnyegek, függönyök, terítők, ágyta- 
karók és kisebb egyedi bútorok is képesek új hangulatot te-
remteni. Teremtsünk együtt a lakásból otthont, ahova csodá-
latos lesz hazamenni és feltöltődni. 
Állunk rendelkezésükre a felméréstől a felszerelésig!

GLAMOUR-napok


