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Újra van kápolnája a 
Ranolder-iskolának 

7. oldal

1,7 millió kockából  
épült a LEGO-birodalom

8. oldal

Gesztenye, 
akár sütve, akár főzve

10. oldal
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Keszthely választott
Vasárnap reggel 6 órakor 17 szavazókör nyitotta meg kapuit Keszthelyen. A pol-
gármesterjelöltek mellett 8 választókerület képviselőire és a Zala Megyei Közgyű-
lés összetételéről dönthetett a névjegyzékben szereplő 16.168 választópolgár. 
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

■ Keszthely, Bercsényi
Miklós utca 35.

■ www.hirsat.hu
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 100/10 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első

és a második hónap
csak 5000 Ft! 

8.485,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 300/30 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első

és a második hónap
csak 5000 Ft! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. november 8-án 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

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 

november 8-án és 22-én
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

Átadták a polgármesteri megbízólevelet
Ünnepélyes keretek között 
vette át polgármesteri megbí-
zólevelét Nagy Bálint.  
A városháza dísztermében 
rendezett eseményen elhang-
zott, hogy a rendszerváltás 
óta ez volt a nyolcadik lehe-
tőség, hogy polgármestereket 
és képviselőket válasszanak 
hazánkban. A Fidesz–KDNP 
keszthelyi polgármester-
jelöltje a szavazatok 54,89%-át szerezte meg 
október 13-án. Keszthelyen a polgármes-
ter-választás eredménye október 17-én 
jogerőssé vált, így hivatalosan Nagy 
Sándor Bálint Keszthely város pol-
gármestere. Dr. Cseszár Zsuzsanna, 
a Helyi Választási Bizottság elnöke 
gratulált, és átadta megbízólevelét Keszt-
hely polgármesterének. 
Nagy Bálint elmondta, a vasárnapi eredmény ki-
emelkedő számot mutatott, hiszen többen mentek el 
szavazni a városban, mint az előző helyhatósági választáson. Az újdonsült 
polgármester hangsúlyozta, a mostani voksolás nagymértékben megmu-
tatta, hogy az emberek többsége milyen Keszthelyt képzel el. Hozzátette, 
ennek megfelelően fog dolgozni. Kiemelte, neki és a megválasztott képvi-
selőknek azt az irányt kell követni az elkövetkező öt évben, hogy közös-
ségben van az erő, a közösségnek együtt kell dolgozni a közösségért, a 
keszthelyiekkel Keszthelyért fognak közösen dolgozni.

A legtöbben a – 1.167-en – a 6-os számú szavazókörben já-
rulhattak az urnák elé. Az Életfa Óvodába végül a jogosultak 
43,87%-a jelent meg. Ez meghaladta az összesített keszthelyi 
arányt, ami 42.53 %. Keszthelyen 57 első választót vártak az 
urnákhoz, ők azok, akik a májusi európai parlamenti válasz-
tást követően váltak nagykorúvá a városban. A helyhatósá-
gi választáson zajlott a nemzetiségi voksolás. Keszthelyen a 
14-es számú szavazókörben volt 
a legnagyobb a névjegyzékben 
szereplő nemzetiségek száma. 
Ők zöld szavazólapot és borítékot 
kaptak, a szavazat csak akkor volt 
érvényes, ha lezárt boríték került 
az urnába. A szavazókörökben 
rendkívüli esemény nem történt, 
egy helyszínen kellett jegyző-
könyvet felvenni egy esetről.

Dr. Horváth Teréz, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetője a választás 
másnapján arról tájékoztatott, 
hogy sokáig tartott a szavazatok 
megszámlálása. A jegyzőkönyv-
vezető kollégák éjfél után érkeztek 
a hivatalba. Emiatt az eredmény 
megállapítására hétfő hajnalban 
kerülhetett sor. A Helyi Válasz-
tási Iroda vezetője hozzátette, 
emiatt a jogorvoslati határidők 
csütörtökön, 16 óráig tartottak. 
Eddig az időpontig kettő kérelem 
érkezett be. Egyik a Keszthely 2. 
egyéni választókerület kapcsán, 
ahol mindössze három szava-
zat különbséget számoltak össze 
az egyéni képviselőjelölteknél. A 
másik jogorvoslati kérelem a 6-os 
választókerületben szüleletett 
eredmény miatt érkezett. Itt sza-
vazategyenlőség van. 

A Helyi Választási Iroda ve-
zetője a voksolás másnapján közölte, hogy mivel itt egyéni 
választókerületi képviselő szavazás során történt a szava-
zategyenlőség, ezért időközi választás tartására kerül sor, 
amennyiben ez a jogerős döntés születik.

A két benyújtott jogorvoslati kérelmet a Területi Választási 
Bizottság megtárgyalta és helyben hagyta a Helyi Választási 
Bizottság döntését. A fellebbező szervezet élve további lehe-
tőségével bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be – tud-
tuk meg dr. Skoda Lilla irodavezető-helyettestől. Az érintett 
jelölő szervezetnek még egy jogorvoslati fórumra van lehe-
tősége. Amennyiben a jogorvoslatok lezárulta után is marad 

a jelöltek közötti szavazategyenlőség, 120 napon belül kell 
megtartani az időközi választást. Amennyiben a szavazás 
eredménye jogerőssé válik, ezt követően 15 napja van a kép-
viselő-testületnek, hogy megtartsa az alakuló ülést.
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Együtt a keszthelyiekkel, Keszthelyért

VÉRADÁSOK 
NOVEMBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója novemberben is várja 
a véradókat, ahogy a környékbe-
li településeken is számítanak a 

segítőkre. A vérellátóban november 
4-én (13–16 óráig), 11-én (11–16),  

18-án (13–16) és 25-én (13–16) lesz 
véradás. Keszthelyen, a Georgikon 
Kar D épületében november 5-én 

(13–18), Reziben, a faluházban 14-én 
(15–18), Sármelléken, a művelődési 

házban (15–18), Zalaapátiban,  
a rendezvényteremben 28-án  

(14–18) várják a véradókat.

Legfontosabbnak tartom, hogy Keszthelyért, a keszthelyiek-
kel együtt dolgozzunk – fogalmazta meg mottóját Nagy Bálint, 
a város újonnan megválasztott polgármestere, aki terveiről, a 
legfontosabb teendőkről, beruházásokról és fejlesztésekről adott 
interjút lapunknak. S persze arról, hogy miként is teltek a válasz-
tást követő első napok.

Felújítják a kórház  
főbejárati lépcsőjét

Megújul a Keszthelyi Kórház 
főbejáratának lépcsője. Annak 
egy részét több mint fél éve 
már lezárták, mert a megtö-
redezett, repedezett feljárat 
veszélyessé vált.  

A felújítással kapcsolatosan megtudtuk: 
várni kellett a technológiai folyamatra, 
hogy a munka megkezdődhessen. Ha 
időben be tudják fejezni az alapozást, 
és megérkezik a burkolólap is, akkor 
novemberben befejeződik a feljárat 
megújítása, és rendeltetésszerűen hasz-
nálhatóvá válik. A négymilliós beruhá-
zás részben a kórház saját forrásából, 
valamint központi keretből valósul meg, 
de számítanak a város támogatására is. 
A felújítás ideje alatt a betegek és a lá-
togatók két bejáratot is igénybe tudnak 
venni, hogy eljussanak a szakrendelők-
be és az osztályokra. Amint dr. Kvarda 
Attila főigazgató elmondta: a Tapolcai 
úti és az Erkel Ferenc utcai bejáratot 
egyaránt használhatják a betegek és a 
látogatók.

– Az első, hogy köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik éltek alkotmányos 
jogukkal, és részt vettek a szavazáson. 
Örvendetes tény, hogy Keszthelyen az 
öt évvel ezelőtti választáshoz képest je-
lentősen nagyobb számban járultak az 
urnákhoz a keszthelyiek. Ez pedig azt 
jelenti, hogy igenis érdekli az embereket 
a közélet, az, hogy a közösségük milyen 
irányba fejlődik, miként változik.

– A számok nem tévednek: ön az öt esz-
tendeje megválasztott elődjéhez képest 
is több szavazatot – ötvenöt százalékot 
– kapott. Ezt minek tudja be?
– Úgy gondolom, ennek valószínű-
leg az is oka, hogy az elmúlt ötéves al-
polgármesteri munkámat – melynek 
középpontjában a keszthelyi emberek 
álltak, rendszeresen tartottam velük a 
kapcsolatot, a problémákat, feladatokat 
egyeztetve tudtuk megoldani, kezelni – 
megismerték a keszthelyi lakók. Látták, 
azért dolgozom, hogy egymásra figyelve, 
közösen fejlesszük a lakóhelyünket. S ez 
a legfontosabb, hogy a keszthelyiekkel 
együtt, Keszthelyért dolgozzunk. A vá-
lasztás eredménye is abban erősít meg, 
hogy polgármesterként is ezt az irányt 
kell továbbvinni. Ezzel nem lesz gond, 
hiszen ez a stílus áll közel hozzám. Val-
lom, hogy a polgármesteri tisztség nem a 
hivatali irodában, hanem az emberekkel 
való érdemi egyeztetésekkel kezdődik, 
folytatódik és zajlik a mindennapokban. 
Ehhez pedig az kell, hogy a kapcsolatok 
meglegyenek. Ezt próbáltam megtenni, 
s úgy vélem, ezt értékelték az emberek, 
amiért még egyszer köszönetet mondok.

– Következnek az első intézkedések. Me-
lyek lesznek ezek?
– A legfontosabb, hogy vége a kam-
pánynak. Lényegesnek tartom, hogy ezt 
minden ellenzéki jelöltállító szervezet 
így gondolja, hiszen a helyiek döntöttek, 
választottak, mégpedig egyértelműen. 
A határidőket betartva a lehető legha-
marabb meg kell tartanunk a képviselő-
testület alakuló ülését, hogy utána minél 
gyorsabban meg tudjuk kezdeni az ér-

demi munkát. A keszthelyiekkel együtt 
fogunk dolgozni, s őszintén remélem, 
hogy a testületbe az ellenzék részé-
ről újonnan bekerülő képviselők is ilyen 
szemlélettel tevékenykednek majd. Most 
még sajnálattal látom, hogy bár véget ért 
a kampány, de egyes ellenzéki képviselők, 
illetve jelöltek továbbra is ugyanazt a stí-
lust „viszik”, amit a kampányidőszakban 
sem tartottam elegánsnak s szerencsés-
nek. Sajnáltam, hogy a kampányuk rá-
galmazásokra és valótlanságokra épült, s 
a közösségi oldalaikon ezt a stílust még 
mindig folytatják. A kampány véget ért, 
kérem, hogy fogadják el az eredményt, 
tartsák tiszteletben a keszthelyiek aka-
ratát. Kezdjük el a közös munkát, hiszen 
én polgármesterként mindenkivel együtt 
kívánok működni, aki Keszthelyért akar 
dolgozni. 

– Öt esztendő egy kisváros életében is 
sok idő. Milyennek látja lelki szemeivel 
Keszthelyt 2024-ben?
– Az elkövetkezendő öt évben jelentős 
és látványos változásoknak kell vég-
bemenniük Keszthelyen, ezt jogosan vár-
ják el a lakók. Az elmúlt években számos 
projektet és fejlesztést tudtunk elindítani, 
melyek az előkészítés fázisaiban zajlanak 
ugyan, de még nem látványosak. Néhány, 
a teljesség igénye nélkül: barnamezős be-
ruházás az egykori sörházépület megújí-
tása, melynek köszönhetően az emblema-
tikus együttes területén új közösségi tér 
alakul ki. Ez a város és a turizmus szem-
pontjából is jelentős előrelépést jelent. A 
Zöld város program kivitelezése jövő év-
ben indul, nagy jelentőségű lesz, a várost 
a Festetics-kastélytól a Balaton-partig 
számos helyen érinti, parkokat, zöldterü-
leteket, utcákat, tereket. S ha már itt tar-
tunk, az egyik legfontosabb teendőként 
a város rendezettségét, tisztán tartását, a 
zöldterületek karbantartását fogalmaz-
tam meg. Ez az itt élők és a Keszthelyre 
látogató turisták szempontjából is ki-
emelkedően lényeges. Folytatni kívánjuk 
azt a mintegy három éve kezdett fejlesz-
tést, mely az utcák, utak, járdák felújítá-
sát célozza. Évente körülbelül százmillió 

forintot különítettünk el a költségvetés-
ben erre, így tervezzük ezt a jövőben is. A 
strandokon megvalósultak fejlesztések, 
amik folytatódnak. Ugyancsak megvaló-
sulnak azok a fejlesztések, melyeket a Mi-
niszterelnökséggel, illetve a kormánnyal 
való együttműködésnek köszönhetően 
tudtunk, tudunk beindítani. Egyik ezek 
közül a Festetics-örökséggel kapcsolatos 
program, ami nemcsak a kastélyt és an-
nak főbb területeit érinti, hanem például 
a város közlekedését, Fenékpusztát vagy 
a Fenyves allét. Ezek ugyancsak megha-
tározzák Keszthely mindennapjait, jövő-
jét. S még egy fontos dolog, a városban 
szükség van a minőségi szálláshelyekre. 
Az önkormányzat szorgalmazza ezeket, 
hiszen a turizmus mellett a munkahely-
teremtésre is jelentős hatással lesznek az 
ezekkel kapcsolatos beruházások.

– A polgármesteri hivatal nyitott lesz a 
lakók előtt? Fogadják a javaslataikat, 
rugalmasan intézik az ügyeiket?
– Ez természetes. Hiszen a városvezetés 
feladata nem merülhet ki a fejlesztések-
ben, az építkezésekben, lényeges, hogy 
közösséget építsünk, a közösséget szol-
gáljuk. Ezt elkezdtük, folytatni fogjuk. 
Ehhez a munkához hozzátartozik, hogy 
a polgármesteri hivatal, a város intézmé-
nyei milyen szolgáltatásokat nyújtanak. 
Ahogy azt én magam is teszem, vagyis a 
keszthelyieket helyezem előtérbe a mun-
kám során, ezt várom el a munkatársa-
imtól is. Vagyis lakosságbarát szolgálatot 
kérek. Ez is segíti majd a közösség építé-
sét. A választás eredménye is azt mu-
tatja, hogy erre a szemléletre van szükség 
az önkormányzat részéről.
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Az önkormányzati választásokról  
– számokban

Nagy Bálint nyerte a polgármes-
ter-választást Keszthelyen.  
A Fidesz–KDNP jelöltje 3 676 vok-
sot kapott, míg a KÉVE indulója, 
Czuth Zoltán László 3021-et.  
A nyolc egyéni választókerület-
ben egy döntetlen eredmény van, 
hat kerületben a Fidesz–KDNP 
jelöltjei szerezték a több szavaza-
tot, a KÉVE egy választókerületben győzött. 

POLGÁRMESTER
A 6 697 érvényes szavazat 54,89%-át szerezte meg Nagy Bálint, a Fidesz–KDNP 
polgármesterjelöltje, megelőzve Czuth Zoltán Lászlót, a KÉVE jelöltjét (3021 
szavazat, 45,11%). Így a következő öt évben Nagy Bálint lesz Keszthely város 
polgármestere. 

KÉPVISELŐK
Az 1-es számú egyéni választókerületben 358 szavazattal (50,71%) nyert 
képviselői mandátumot Dékány Péter Tamás, a KÉVE jelöltje. Dr. Boldizsár 
Erzsébet (Fidesz–KDNP) 348 voksot kapott (49,29%). A 2-es választókerület-
ben a Fidesz–KDNP jelöltje, Csótár András győzött 463 szavazattal (50,16%). 
Kenyeres Bence (KÉVE) 460 voksot kapott (49,84%). A 3-as választókerület-
ben Raffai Róbert Zsoltné (Fidesz–KDNP) 485 vokssal (52,49%) nyert. Kovács 
Viktória (KÉVE) 439 szavazatot (47,51%) kapott. A 4-es választókerületben a Fi-
desz–KDNP jelöltje, Vozár Péterné 415 vokssal (46,73%) szerzett mandátumot. 
Herold János (KÉVE) 315 szavazattal (35,47%), Mohácsi József (független) 158 
vokssal (17,79%) zárta a választást. Az 5. választókerületben, Zámorban Hor-
váth Tamás (Fidesz–KDNP) 514 szavazattal (58,74%) győzött. Dr. Weller-Jakus 
Tamás (KÉVE) 361 voksot kapott (41,26%). A 6-os számú egyéni választókerü-
letben szavazategyenlőség alakult ki. Molnár Tibor János (KÉVE) és Dósa Zsolt 
(Fidesz–KDNP) is 384 szavazatot kapott (50-50%). A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatása szerint a jogerős döntést követően időközi választást kell tartani 
a választókerületben. A 7. választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltje, Nemes 
Klára 358 voksot kapott (46,8%). Haász György (KÉVE) 260 (33,99%), Ujlaki 
István (független) 147 (19,22%) szavazatot kapott. A 8. választókerületben, a 
Kertvárosban dr. Ifi Ferenc (Fidesz–KDNP) nyert 351 szavazattal (45,23%). 
Varga László (KÉVE) 292 (37,63%), Vértesaljai András (független) 133 (17,14%) 
voksot szerzett.

KOMPENZÁCIÓS LISTA
A nyolc egyéni választókerületi képviselő mellett három kompenzációs listás 
képviselő foglalhat majd helyet az új keszthelyi képviselő-testületben. A lista az 
időközi választás eredményétől függően alakul majd ki.

Zala Megyei Közgyűlés

A keszthelyiek dönthettek a Zala Megyei Közgyűlés összetételéről 
is. Zalában 52.37%-os volt a részvétel. A Fidesz - Magyar Polgári 
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt koalíció listájára a sza-
vazatok 61,34%-a érkezett, így a 15 mandátumból 11-et szerzett meg. 
A képviselők: Bene Csaba, dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk, Horváth 
Tamás, Pácsonyi Imre, dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert, Ruzsics  
Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László, Vincze Tibor. A Jobbik 
(10,34%) 2 (dr. Weller-Jakus Tamás, Zakó László), a Demokratikus 
Koalíció (10,25%) 1 (Nagy Zoltán), a Momentum (8,39%) 1 (Dalnoki 
Szilárd) képviselőt ültethet a megyegyűlésbe. 
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Augusztus 31-én iktatták 
be hivatalába Udvardy 
Györgyöt. Az új veszpré-
mi érsek október 7-én 
látogatott el Keszthelyre, 
ahol megtartotta első helyi 
szentmiséjét, mely egy-
beesett a Ranolder János 
Római Katolikus Iskola 
közös iskolamiséjével. 

Az intézmény összes tanulója részt vett a ceremónián, ahol az érsek 
felhívta figyelmüket, hogy október a rózsafüzér hónapja, mivel október 
7-dike Rózsafüzér Királynője, az Olvasós Boldogasszony emléknapja. 
Kérte a híveket, hogy törekedjenek arra, hogy mindennap imádkozza-
nak el egy tizedet, és kérjék az isteni segítséget.
A szentmisét követően az iskolában is látogatást tett az érsek, ahol az 
ott található felújított kápolnát, a dolgozókat és a tanulókat is megál-
dotta. A kápolna helye korábban egy tanterem volt. Az iskola hetven 

év után újra megépítette a 
helyiséget az eredeti funk-
ciójának megfelelően. A 
félév során minden osztály-
nak tartanak egy osztály-
misét is ott, de napközben 
is bemehetnek a tanulók, 
ha szükségét érzik.

Hetven év után újra van 
kápolnája a Ranolder-iskolának

Idősek Ki mit tud?-ja Keszthelyen
Hagyományte-
remtő céllal hívták 
életre Keszthelyen 
az Idősek Ki mit 
tud?-ját. A rendez-
vényt egy EFOP-os 
pályázat keretén 
belül valósította 
meg a keszthelyi 
Egyesített Szociális 
Intézmény. Mint Királyné Domaházi Csilla fogalmazott, ennek 
célja, hogy olyan lehetőséget biztosítson a szépkorúaknak, melyen 
mindenki jól érezheti magát, és bemutathatják tehetségüket.
Az eseményen a keszthelyi idősek mellett Gyenesdiásról, Bókahá-
záról és többek között Balatonszentgyörgyről is érkeztek résztve-
vők, akik verssel, énekkel és hangszeres játékkal örvendeztették 
meg egymást.
A rendezvényen részt vett Nagy Bálint, az Idősügyi Tanács elnöke, 

aki kifejtette, Keszt-
helynek minden 
szempontból egy tér-
ségi központnak kell 
lennie a jövőben, és 
ehhez járulnak hozzá 
az idősekkel kapcso-
latos programok is. 

Határtalanul! együttműködési támogatást nyert a 
ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma

Támogatást nyert a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szak-
gimnáziuma HAT-19-02-0156 azonosítószámú, Gazdál-
kodjunk, vállalkozzunk "okosan" Határtalanul! pályázata, 
amely keretében iskolánk 10/B osztályos diákjai hét nap-
ra Erdélybe, illetve a Székelyudvarhelyi Kós Károly Szak-
középiskola 10. évfolyamos tanulói hat napra hazánkba 
utazhatnak. A programban összesen 62 tanuló és 6 kísérő 
tanár vesz részt. A pályázati projektünket a Bethlen Gá-
bor Alap Bizottsága 5.343.975 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesítette.
A HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között pá-
lyázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, 
Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű 
vagy magyar tagozattal, illetve osztállyal rendelkező kö-
zépiskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésé-
nek támogatása.
Iskoláink együttműködésének alapötlete a testvérvárosi 
kapcsolatra épült, hiszen a székely főváros, a Hargita me-
gyei Székelyudvarhely megyei jogú város és a Balaton fő-
városa, Keszthely 2010. október 1-jén kötött testvérvárosi 
szerződést.
A székelyudvarhelyi diákok 2019. 10. 21. és 26. kö-
zött tartózkodnak nálunk, intézményünk tanulói pedig 
2020. 05. 17. és 23. között utaznak majd Erdélybe.
Gazdálkodjunk, vállalkozzunk „okosan” Határtala-
nul! programunk célja Erdély és Magyarország földrajzi 
elhelyezkedésének, múlt- és jelenbeli történelmi, vala-
mint gazdasági jelentőségének kölcsönös megismerése. 
Tanítványaink ismereteire, jövőbeli elképzeléseire vo-
natkozóan szeretnénk egy olyan gazdasági társasjátékot 
létrehozni, amely segít megismerni az erdélyi, illetve a 
magyarországi gazdasági környezet elvárásait, a vállalko-
zások alapításának, működtetésének feltételeit, az adózá-
si, a pénzügyi, illetve a könyvelési szabályozásokat.
A székelyudvarhelyi középiskola diákjai részt vesznek 
iskolánk ’56-os forradalmi megemlékezésén, a 10/B osz-
tály által előadott műsorba is bekapcsolódnak három pár 
néptáncával.
A megemlékezés után a két iskola diákjai közös progra-
mon vesznek részt, amelyen az együttműködés alapját 
képező gazdasági társasjáték alapelgondolásait ponto-
sítják a tanulók. Közösen veszünk részt Keszthely város 
ünnepi megemlékező műsorán is 2019.10.23-án. Ezt kö-
vetően közös belvárosi séta keretében bemutatjuk váro-
sunkat, és együtt megtekintjük a Helikon Kastélymúze-
um kiállításait.
A két középiskola tanulói és tanárai izgatottan várják a 
programok és az együttműködés megvalósulását.

Dr. Takácsné Hegyi Andrea, 10/B osztályfőnöke, 
Határtalanul! pályázat kapcsolattartója
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Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!
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1,7 millió kockából épült a LEGO-birodalom
Római diadalmenet, repülőtér, csatahajó és középkori életkép is megjelent a Kockabarátok 
idei kiállításán. Október 12-től 20-ig láthatta a közönség az 1200 négyzetméteren megépült 
tárlatot. 

Fejlesztések  
a bölcsődében

Az intézmény 
teraszán korábban 
járólap volt, ezt több 
helyen betonnal 
javították ki az évek 
során. Az új járófelü-
letet úgy alakították 
ki, hogy óvják a gyerekek testi épségét. A gumiburko-
latot a fenntartó Egyesített Szociális Intézmény mun-
katársai rakták le. Királyné Domaházi Csilla, az ESZI 
intézményvezetője elmondta, a mintegy kétmillió 
forintos beruházást saját forrásból finanszírozták.

A napvitorlákat már a nyáron felszerelték, így a 
legmelegebb hónapokban is élvezhették az árnyékot 
a gyerekek. A felújított terasz átadóján Nagy Bálint – 
Keszthely akkori alpolgármestereként – elmondta, a 
bölcsőde kiemelt intézmény a városban, és évek óta 
telt házzal működik. A Szivárvány Bölcsődébe jelen-
leg 69 gyerek jár, az intézményben 72 férőhely van. 
A bölcsőde vezetője, Csizmadia Lászlóné elmondta, 
mivel egy régi épületben működnek, ezért még szá-
mos felújítási terv vár kivitelezésre. Hozzátette, bízik 
benne, hogy a jövőben ezekre is sor kerül majd.

Napvitorlákat és új, esésvédő burkolatot 
kapott a keszthelyi Szivárvány Bölcsőde 
terasza. 

A mintegy harmincféle témát 18 megszállott építő alkotta meg. Több városkép is készült. Itt nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy a mindennapi életet jelenítsék meg, így bank, kórház, rendőrség és vasútvonal is gazdagította a 
terepasztalt. A szervezők célja volt, hogy sok aktivitást nyújtsanak. A mozgó, pörgő, forgó elemek nagy népszerűség-
nek örvendtek. Az elektromosság mellett sűrített levegővel és kézi erővel is lehet mozgatni több szerkezetet. Model-
lezték az autó működését, forogtak és emelkedtek a csatahajó ágyúi, de ember nagyságú daruval is lehetett mozgatni 
a LEGO-tárgyakat. 

Suszter Zoltán szervező elmondta, hogy megszállottnak és kitartónak kell lenni, hogy valaki ilyen szinten legóz-
zon. Mint mondta, általában 12 éves korban a legtöbben befejezik a legózást. Ő és társai viszont nem így tettek, és 
egyre mélyebben ásták bele magukat az építőjátékba.   

A szervezők építőpályázatot is hirdettek gyerekeknek, három kategóriában. A kiállításra érkezők kvízt is kitölthet-
tek, mellyel LEGO-csomagot lehetett nyerni.

Bemutatták új alkotásaikat 
a MŰSZAK tagjai

A tárlat anyaga a nyári „Cser-
szegtomaji kulturális piknik” 
résztvevőinek alkotásait mutatja be, tisztelegve, Boromisza Tibor 
magyar festő előtt, akinek számos művét őrzi a Nemzeti Galéria is. 
Boromisza nemcsak festett, hanem írt is. A függetlenség kritikusa 
volt. A nagybányai művésztelepen kezdte tanulmányait. Számos 
gyűjteményes kiállításon ismerhette meg munkáit a művészetkedve-
lő. Boromisza Tibor 1945 és 1953 között Keszthelyen élt és alkotott. 
Az emlékkiállításon jelen volt a Szentendrén élő Boromisza Katalin, 
Boromisza Tibor leánya is.

A nagy elhivatottságú művészre és munkásságára a Balatoni 
Múzeum igazgatója, Havasi Bálint emlékezett a tárlatnyitón, ahol 
kiemelte a MŰSZAK alapítójával, Takács Ferdinánddal és közösség 
tagjaival ápolt jó kapcsolatot. Hetedik éve ad otthont a múzeum az 
alkotók munkáinak bemutatására.

A változatos tematikájú, számos különböző képzőművészeti stílust 
felvonultató tárlat szobrai, képei, irodalmi művei egy egymást jól 
ismerő közösségben születtek.

A cserszegtomaji nyári alkotótábor hangulatát idéző, tiszteletet 
kifejező alkotások december 31-ig láthatóak a Balatoni Múzeumban.

Október 5-n nyílt meg a 
Balatoni Múzeumban a 
Művészek Szabad
Alkotóközösségének mun-
káiból válogatott kiállítás.
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A húsmarhatenyésztésről
Nemzetközi konferencia Keszthelyen

Lengyel, cseh és székelyföldi szakem-
berek mutatták be országuk húsmarha-
tenyésztésének helyzetét, továbbá Wa-
genhoffer Zsombor, a MÁSZ igazgatója 
tartott előadást az állattenyésztők előtt 
álló új kihívásokról. A négy ország ága-
zati képviselői egyetértettek abban, hogy 
közös érdekük az eddigieknél is szoro-
sabb együttműködés.

– Egyre több támadás éri a szak-
mánkat a klíma- és állatvédők oldalá-
ról – hívta fel a figyelmet Wagenhoffer 
Zsombor. – Az állattenyésztés-ellenes 
nézetek gyorsan terjednek a jóléti társa-
dalmakban, ugyanis az emberek döntő 
része elszakadt a természettől és főleg a 
szakmánktól, fogalmuk sincs, milyen kö-
rülmények között tartjuk az állatainkat 
vagy milyen igényei vannak a haszonál-
latoknak. Fontos feladatunk, hogy minél 
szélesebb társadalmi réteget érjünk el, 
és tájékoztassuk őket az állattenyésztés 
helyéről, szerepéről a gazdaságban és 
bolygónk fennmaradásában, továbbá a 

technológiai fejlődés adta lehetőségeket 
kihasználva egyre inkább állatbarát, kör-
nyezetkímélő és fenntartható termelési 
rendszereket alakítsunk ki. Komoly ered-
ményeket tudunk már most is felmutat-
ni, hogy jobb körülmények között tartva 
állatainkat, hatékonyabban, kevesebb 
környezetterheléssel tudunk egységnyi 
terméket előállítani. Ebben a genetikai 
előrehaladásnak óriási szerepe volt, van 
és lesz, ami egyértelműen a tudatos és 
szervezett tenyésztésnek köszönhető. 
A régió országaihoz képest a magyar 
húsmarhatenyésztők kiváltságos hely-
zetben vannak a támogatások számát és 
összegét tekintve. Az előnyünket akkor 
tudjuk fenntartani, ha a támogatásokat 
a versenyképesség fejlesztésére használ-
juk fel. Ilyen lehetőség a szeptemberben 
meghirdetett húshasznú tenyészbika-be-
állítás de minimis támogatás, amelynek 
bombasikere volt a gazdák körében.

Wagenhoffer Zsombor kiemelte: a kö-
vetkező támogatási időszakban (2021-

2027) nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
hazai húsmarhaállomány minőségének 
javítására, a hízlalásra és a termékfel-
dolgozásra. Nem kerülhető meg egy or-
szágos marhahús-promóciós alap létre-
hozása sem. Annak érdekében, hogy az 
ágazatban még hatékonyabb munka foly-
hasson tenyésztésszervezési és termelési 
oldalon, szükség van széles termelői kört 
és a termékpálya más szereplőit (feldol-
gozókat, kereskedőket) is tömörítő szer-
vezet létrehozására.

Sikeres volt a húsmarhatenyésztési tanácskozás Keszthelyen, amelyet a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara támogatásával, a Georgikon Kar és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
közreműködésével szerveztek.

Őszi jeles napok, hagyományaink
A nyár végével, az aratóünneppel sem érnek véget a hagyományok. Egészen advent idősza-

káig van mód a mulatságokra is – mondta Gyanó Szilvia néprajzkutató. Arról érdeklődtünk a 
Balatoni Múzeum kutatójától, hogy mely vidékeken őrzik a régi hagyományokat. Gyanó Szilvia 
segítségével elevenítjük fel az őszi hagyományokat, népszokásokat, amelyek egyre több he-
lyen felélednek, társasági eseménnyé válik ápolásuk. 

Szeptember 8-a Kisasszony, Kisboldogasszony napja. Szűz Mária születésének napja, kedvelt búcsúnap. Hajnalán a hívő asz-
szonyok sokfelé, pl. búcsújáró helyeken, mint Andocs, Máriapócs, Csatka, kimentek a napfelkeltét várni. Úgy vélték, hogy akinek 
érdeme van rá, a fölkelő napban megláthatja Máriát, sugarai rózsát szórnak. Szeptember 7-én („Mária bölcsője”) Kiskanizsán 
bölcsőt díszítenek, másnap az útszéli kereszteket. Egyes helyeken ezen a napon kezdték el a gabona vetését; a gabonát kitették a 
harmatra, hogy az Úristen szentelje meg. Ilyenkor kezdték a dióverést is. Kedvelt névünnep Mária napja, szeptember 12-e. Egyes 
vidékeken ez a búcsú napja. Göcsejben pelvahétnek nevezték Máté hetét, szeptember 21-ét – azt tartották, hogy az ilyenkor ve-
tett búza polyvás lesz. 29-hez, Mihály napjához is számos hagyomány fűződik. E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang ideje, 
a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tartott. De ez a nap a gazdasági évforduló is. Ezután kezdték a 
kukoricát törni, és a legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. De úgy tartották, hogy ha Szent Mihály éjszakáján a juhok 
vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet várhatunk, ellenkező esetben enyhét.

Szent Teréz napja, október 15. szüretkezdő nap a Balaton vidékén és Baranyában. Októberben is több jeles nap van. Vendel a 
jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentje, elsősorban a Dunántúlon. E napon nem fogták be a jószágot, és vásárra sem haj-
tották. Az ország keleti felében elsősorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa.

Október 21., Orsolya napja a Somló-vidéken a szüretkezdés hagyományos ideje. De Szlavóniában Orsolya-napkor takarították 
be a káposztát is. A Dunántúl nagy részén és Erdélyben Terézia (okt. 15.), a Balaton és Kőszeg vidékén Orsolya (okt. 21.), Tokaj-
Hegyalján Simon-Júdás (okt. 28.) napján kezdődött a szüret. Régen a szüret idején még a törvénykezést is szüneteltették. De mint 
társas munka kitűnő alkalmat nyújtott a mulatozásra is, elkezdődtek a bálok. A 21. században is a szezon lezárásaként, illetve 
meghosszabbításaként rendeznek szüreti felvonulásokat és fesztiválokat a Balaton mindkét partján, szinte minden településen. 

Mindenszentek napja, november 1. mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a ka-
lendárium külön-külön, név szerint nem emlékezik meg. A 20. században a halottak napja előestéje, vigíliája lett. A halottak nap-
ja, november 2. alkonyattól alkonyatig tart, ezért már a hónap első napjának estéjén szokás felkeresni a sírokat. Ekkor tiltották a 
munkát, a mosást is. Nem meszeltek, de tilos volt a földmunka, a répa és krumpli elvermelése, a varrás és takarítás is. Göcsejben a 
harangláb körül ilyenkor összesereglettek, és várakoztak, hogy mikor kerül rájuk a sor, mert a halottakért mindenki maga szokott 
harangozni. Keszthelyen és környékén a rétest, a húsos káposztát és a kacsasültet kiteszik az asztalra a halottnak a gyertya mellé.

November 11., Márton napja. Erre az időszakra már illett befejezni minden kinti munkát. A Dunántúlon Márton-nap estéjén 
a pásztorok sorra járták a házakat, és köszöntőt mondtak. Kezükben nyírfavesszőt tartottak, Szent Márton vesszejét, melyből a 
gazdának is adtak, hogy tavasszal ezzel hajtsa először a jószágot a legelőre. A liba és az újbor is ehhez a naphoz kötődik. Ilyenkor 
már szabad levágni a tömött libát, és abból mindenkinek enni kell, hogy az éhezést elkerülje. „Aki Márton-napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik” – tartották. Mindenhol lakomákat tartottak. Úgy gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egész-
séget isznak magukba. Időjárásjósló nap is volt Márton: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” 
A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor 
sáros. „A bornak Márton a bírája.” Márton napjára kiforrt az újbor, ekkor már le lehetett zárni a hordókat.

Gesztenye, akár sütve, akár főzve
Talán nincs is ember – legyen gyermek 
vagy felnőtt –, aki ne szeretné a szelídgesz-
tenyét, ami igazi finomság, akár sütik, akár 
főzik. Kiderült ez azon a Gesztenyefesztivá-
lon, melyet negyedik alkalommal rendezett 
meg a Keszthely kertvárosában lévő Kerté-
szeti Centrum.

Paulinné Bukovics Mariann kertészmérnök, a már hagyo-
mányos program főszervezője elöljáróban elmondta: a geszte-
nye reneszánszát éli, olyannyira, hogy a megtermő mennyiség 
nem fedezi a keresletet. Önmagában és egyéb formában is szí-
vesen fogyasztják az emberek, ráadásul a lisztérzékenyeknek 
gesztenyelisztet készítenek belőle, ezért még inkább szükség 

van a nagyobb termésre.
– Keresik a jó minőségű gesz-

tenyét, arra folyamatos az igény 
– tette hozzá. – Az a baj, hogy 
sok kártevője van, amik tize-
delik a termést. Emiatt külföldi 
behozatalra szorulunk. Viszont 

jó, hogy van kedv a gesztenye telepítésére, ez abból is látszik, 
hogy az oltványok is nagyon gyorsan elfogynak. 

Talán nincs ember, aki ne szeretné, mikor vaslapon sütik és 
árulják az utcákon az illatos gesztenyét a nagy hidegben. De 
közkedvelt édesség a gesztenyepüré tejszínhabbal. Ez érdekes 
módon csak az egykori Monarchia országaiban terjedt el, más 
országokban szinte ismeretlen.

– A vásárlók friss gesztenyéből általában a nagy szemű fajtá-
kat szeretik, lehetőleg olyat, amelyiknél a hártya nem nő bele 
a termésbe, hiszen azt könnyebb pucolni – folytatta a szakem-
ber. – Százból kilencvenkilencen a nagyobb méretű gesztenyét 
választják a piacon a kisebbek helyett. Én azt tanácsolom, 
hogy vegyenek mindkettőből, kóstolják meg, s úgy döntsenek 
a későbbi vásárlásokról. Én természetesen a hazai gesztenye 
mellett teszem le a voksomat, de tudni kell, hogy azok között 
is sokféle akad, gondolok itt az ízre és egyéb tulajdonságokra 
egyaránt. Annyi bizonyos, hogy a gesztenye a gasztronómiai 
reneszánszát éli, keresett, s szinte mindenkinek ízlik. Úgy gon-
dolom, a gesztenyének van jövője, ha a nemesítők, a terme-
lők és a feldolgozók összefognak, nagyon jó húzóágazat lehet 
belőle. Mindezek alapján nem véletlen a gesztenyefesztiválok 
népszerűsége sem – tette hozzá Paulinné Bukovics Mariann.

Kilenc éve töretlen sikerű 
a Magyarok Kenyere 
program Zalában
Az idei adományozó ünnepséget október 7-én rendezték Za-
laegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az 
eseményen zalaegerszegi óvodások és a családok átmeneti 
otthonának lakói adtak műsort, mindannyian fogyaszthatnak 
abból a lisztből, ami a zalai gazdák által megtermelt búzából 
készült. Az idei évben 95 termelő csatlakozott a jótékonysági 
programhoz – mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Zala megyei elnöke. Süle Katalin kifejtette, az idei évben 18 
tonna búzát szállítottak be a megye területén kijelölt négy 
gyűjtőpontra, ez 5 tonnával több a tavalyi eredménynél. 

A közel 11 tonna 
lisztből 2250 kiló a 
határon túli gyer-
mekek élelmezését 
segíti, a többiből 
pedig 25 olyan me-
gyei civilszervezetet 
támogatnak, melyek 
részben rászoruló 
gyermekekkel foglal-

koznak. Az adományozók és a lisztből részesülő szervezetek 
képviselői emléklapot vehettek át, illetve jelképesen egy-egy 
kiló lisztet. A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” nevű 
program kilenc éve tart. A felajánlott adományokat nemcsak 
liszt, hanem kenyér formájában is eljuttatják a rászoru-
lókhoz. A búzán kívül két magánszemély összesen 40 ezer 
forinttal járult hozzá a programhoz.
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Mindenkinek ajánlva…

A tanácsadó elmondta, három évtizede foglal-
koztatja a táplálkozás, de valójában édesapja cu-
korbetegsége döbbentette rá arra, hogy segíteni kell az embereken. Még időben, hogy 
ne következzen be tragédia. Váltott. Húsz év televíziózást követően kezdett el komo-
lyabban foglalkozni az egészséges életmóddal és a táplálkozási formákkal. Fórumo-
kon, személyes beszélgetéseken próbál segíteni a túlsúlyos és cukorbeteg embereknek 
saját táplálkozási módszerével.

Manninger Beáta hallgatóságának azt is elmondta, hogy hazánk lakosságának rossz 
egészségi állapota és a betegségek megszaporodása inspirálja, hogy életmódváltásra 
bírja a hozzá fordulókat. A helyes táplálkozás mellett a napi mozgás fontosságát is 
kiemelte előadásában. Hangsúlyozta: a váltás nehéz út. A sikerhez elhatározás, akarat 
kell, és a környezet pozitív hatása.

Az egészséges táplálkozásról, 
az életmódváltásról hallhatott 
előadást az érdeklődő közönség 
Manninger Beáta táplálkozási 
szakember, sporttáplálkozási 
tanácsadótól a Balaton Színház-
ban. 

Több mint ötszázan csatlakoztak 
a 3. Balaton Caminóhoz

Budavári Dóra, Rákász-Losonczy Judit és Scherer Anna 2017-ben teljesítette elő-
ször a Balaton Caminót. Az akkor még csak háromfős esemény kinőtte magát. 2018-
ban már a Nagyon Balaton programsorozat részeként sorra kerülő gyaloglásra 30-40 
résztvevő gyűlt össze egy-egy nap. Ez a szám is jelentősen nőtt, csak Keszthelyen 
mintegy 150 túrázó vágott neki az aznapra tervezett 14 kilométeres távnak. A tízna-
pos túra célja az volt, hogy megmutassa a Balaton kevésbé ismert oldalát. Budavári 
Dórától megtudtuk, hogy minden napra terveztek egy kitérőt, jellemzően kulturális 
programot. A keszthelyi szakaszon például a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolnát 
látogatták meg a gyaloglók. Majdnem minden napra volt gasztrokitérő. Ennek kere-
tében kedvezményes áron laktató menüt kaphattak a caminósok színvonalas balatoni 
vendéglátóhelyeken. Összesen húsz gasztronómiai partnere volt az idei túrának.

A Balaton Caminót mindenki a saját tempójában teljesíthette, akár végig, akár csak 
egy-egy szakaszt bevállalva. A 195 kilométeres gyalogtúrát tíz nap alatt járták végig. 
Több mint ötszázan csatlakoztak a programhoz, a szervezők becslése szerint 300 ezer 
lépéssel lehet megkerülni a Balatont. 

Rendőrségi hírek

– Biztonságban 
halottak napján
Elhunyt szeretteinkre emlékezve se feled-
kezzünk meg a biztonságról!

Mikor elindulnak otthonról a temetőbe, az 
ajtót, ablakot zárják be!

A temetőknél nagyobb autós forgalomra 
kell számítani. Óvatosan közlekedjenek! 
Leparkolt gépkocsi ajtaja, ablaka legyen 
zárva! Ne hagyjanak értéket az utastér-
ben!

Sírgondozás közben vigyázzanak érté-
keikre! Ne hagyjanak felügyelet nélkül 
táskát, pénztárcát, telefont, kulcscsomót!
 
Keszthelyi Rendőrkapitányság

Légy példakép!
Sportolásra, egészséges életmódra és a közösség fontosságára hívta fel a figyelmet a 

Légy példakép! elnevezésű kerékpáros program. A szervezők célja megvalósult: min-
den évben nő a csatlakozók száma, szombaton közel kétszázan pattantak kerékpárra.

Százhetven kerékpáros választotta hétvégi szabadidős programnak a kerekezést, a 
túrát hetedik alkalommal rendezték meg.

– A cél egyértelmű: együtt legyünk, jól érezzük magunkat, sportoljunk, beszélges-
sünk – mondta Horváth Imre főszervező.

Kiss László esperes áldotta meg a kerékpáros túra résztvevőit, akik bringára pattan-
tak, és rendőri biztosítás mellett kerekeztek a kerékpárútig, hogy ott folytassák útjukat 
Balatongyörökre, a Szépkilátóhoz.

Ha ruhában, lakásban, autóban a mi-
nőséget keressük, akkor legyen ez igaz 
az étkezésünkre is.  A legszínvonala-
sabb, a legizgalmasabb gasztronómiai 
élményt keresve aligha találunk jobb 
helyet a környéken, mint a keszthelyi 
VADASKERT CSÁRDA.  
A kertváros elején, hatalmas fák ár-
nyékában, az egykori Festetics György 
vadasparkjának szélén áll a fél évszá-
zados étterem, a maga hagyományai-
val és remek fogásaival.
„Halat és vadat, s mi jó falat, szem 
szájnak ingere” – írja Arany János, de 
mintha csak itt járt volna és papírra 
véste volna a tapasztalatait. Valóban 
a kínálat a francia hagymalevestől a 
tatár bifszteken elmélázva, a tűzdelt 
szarvason, áfonyás körtés őzfilén, 
a vadas vaddisznón és a kacsamáj-
jal töltött fácánon át, a hazai vizeink 
valamennyi ízletes halhúsán keresztül, 
a szárnyasok, sertések és marhahúsok 
szaftos, szószos, bundázott sültjeinek 
választékán felcsigázva a vegetáriánus 
fogásokig és a visszafogottan édes 
desszertekig vezet. A rösztivel, dö-
döllével, hercegnőburgonyával kísért 
adagok a legkiéhezettebb vendéget 
is kellemes jóllakottsággal telítik el. 
A rendelés és fogyasztás között, vagy 
levezetésképpen a finom ételek, nedűk 
után az étterem melletti vadaspark 
állatai további mosolyt csalnak az 
arcunkra. A gyerekek mozgásigényét, 
amit, valljuk be, néha elég nehéz egy 
étteremben kordában tartani, a lom-
bok árnyákában elhelyezett játszótér 
hívatott megoldani. A kicsik távol a 
forgalomtól, parkolótól, biztonságban, 
az őzek, fácánok szomszédságában 
hancúrozhatják le a felesleges energi-
ájukat. Hát kell ennél jobb és színvo-
nalasabb hely, ahol megpihenhetünk, 
jóllakhatunk és ünnepelhetünk? 

Asztalfoglalás személyesen a Hévízi 
úton vagy a 83/312-772 telefonszámon. 

VONYARCVASHEGYI KOLBÁSZOLÓVONYARCVASHEGYI KOLBÁSZOLÓVONYARCVASHEGYI KOLBÁSZOLÓDisznóvágás és kolbásztöltő verseny
November 16-án (szombaton) 10 órától kolbásztöltő versenyt 

rendezünk a vonyarcvashegyi rendezvénytéren, melyre csapatok 
(egyesületek, baráti körök, cégek) jelentkezését várjuk.

Az induló 4-6 fős csapatok feladata, hogy a helyszínen átvett 5 kg kolbászhúsból sütni való kolbászt készítsenek. A részt vevő 
csapatoknak egy pár kolbászt (2×20-25 cm) kell leadni a zsűrizéshez nyersen és sütve is. A rendezők biztosítják az asztalt, 

a kolbászhúst, a töltéshez szükséges belet, valamint grill lapot a sütéshez. A maradék kolbászt a csapatok megtarthatják. 
A rendezvény ideje alatt a csapatoknak a kolbászt, valamint egyéb ételt és italt árusítani tilos. A zsűri értékeli 

a kolbászkészítés folyamatát, a nyerskolbász esztétikai megjelenését, a megsütött kolbász ízét, állagát, asztaldekorációt.

Nevezés díj, mely magában foglalja a hús árát is: 8.000 Ft.Nevezés díj, mely magában foglalja a hús árát is: 8.000 Ft.

Információ: Tourinform Iroda Vonyarcvashegy
30/380-6690  -  www.vonyarcvashegy.hu

Kolbásztöltő verseny - Jelentkezési lap
Csapat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csapat címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Programajánló
Keszthely városi programok

A századforduló nagy építészei címmel 
Kerner Gábor építész tart előadást a Ba-
laton Színházban október 25-én 16 óra-
kor.

október 25.
Nagy építészek

A fennállásának 55. évfordulóját ünnep-
lő Festetics György Zeneiskola ad ünnepi 
koncertet október 25-én a Balaton Szín-
házban.

október 25.
Ünnepi koncert

moziműsor
 tapolca

2019. október 24 – 
                      november 6.
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A Balaton Színházban november 9-én 
10 órától tartják a hagyományos termé-
szetgyógyásznapot, melynek program-
jában előadások, bemutatók szerepel-
nek.

november 9.
Természetgyógyásznap

Népművészet hete címmel rendez-
nek programsorozatot a Balaton Szín-
házban november 11. és 17. között. Az 
érdeklődők egyebek között a kosárfonó 
szakkör munkájával, a mozgásos népi 
játékokkal, mesékkel, a magyar és török 
népművészeti motívumokkal, valamint 
az őszi népszokásokkal ismerkedhetnek.

november 11-17.
Népművészeti hét

A WorldSkills  
zalai versenyzőit díjazták

Hazánkból 22 szakma 24 versenyzője képviseltette magát az orosz-
országi Kazanban. A WorldSkills bajnokságon három zalai fiatal – 
Cságoly Laura, Markó Ákos és Balogh Krisztián – is részt vett. 

A világversenyen elért eredményüket a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a 
Zalaegerszegi, valamint a Nagykanizsai Szakképző Centrum is elismerte. Az ünnep-
ségen elhangzott, az elért eredmények a megye hírnevét is öregbítik, és hozzájárulnak 
a szakképzés népszerűsítéséhez. A rendezvényen oklevelet vehette át az Asbóth-iskola 
a 2018-as budapesti EuroSkills verseny szervezésében kifejtett munkájáért.

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 

DEMONA: A sötétség úrnője  
október 24 – 25. 
csütörtök – péntek, 
október 27 – 30. 
vasárnap – szerda 20:00 3D 1400,-Ft                                                               
október 26. szombat 19:00 

Jetikölyök  
október 31 – november 6. 
csütörtök – szerda 14:00 3D 1400,-Ft

ADDAMS FAMILY: A galád család  
október 31 – november 6. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft

Drakulics elvtárs    
október 31 – november 6. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft

TERMINATOR: Sötét végzet  
október 31 – november 6. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft

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

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          
(X)

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.

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 

Az aradi vértanúkra  
emlékeztek

A Szent Miklós temetőben emlékeztek az aradi 
vértanúkra Keszthelyen.

Az akkor hivatal-
ban lévő polgár-
mester, Ruzsics 
Ferenc beszédé-
ben kiemelte, az 
október 6-ai ese-
mény arra tanít 
bennünket, hogy a 
hazáért meg lehet 
halni, de megfá-
radni sohasem. Az aradi tizenhármak kivégzésének 170. évfor-
dulójára a műsort követően koszorúzással, gyertyagyújtással is 
emlékezett az utókor. A szónok úgy fogalmazott: „Utolsó útju-
kon az őket kísérő katonaság lógatta a fejét, míg az aradi tizen-
hármak büszke daccal mentek. Ezt nem érthette Ferenc József 
és Haynau sem. Ezt csak mi, magyarok érthetjük meg. Mi, a sza-
badság- és igazságszerető, rebellis, konok magyarok.” Majd így 
folytatta: „Mert ahogy ez a Föld, úgy a múltunk is a miénk, mert 
ez a hazánk, melyért élünk és halunk is, ha kell. S hogy mi az, 
amire Arad tanít bennünket? Hogy jobb állva meghalni, mint 
térdepelve élni. A hazáért való harcban ugyan meg lehet halni, 
de megfáradni azonban sohasem.”
A megemlékezés az 1848/49-es honvéd hősök emlékművénél 
koszorúzással zárult.

Az 1956-os forradalom leverésének év-
fordulóján, november 4-én 16 órakor 
megemlékezést tartanak a Szent Mik-
lós temetőben lévő kopjafánál. Beszédet 
mond Tamáska Péter történész, újságíró, 
közreműködik a Helikon Versmondó 
Kör. 18 órakor a Magyarok Nagyasszo-
nya templomban szentmisét tartanak az 
56-os forradalom áldozataiért.

október 4.
Megemlékezés

Keszthely város 
polgármestere pályázatot 

hirdet a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal  

jegyző munkakör 
betöltésére.

További részletek és a 
pályázati kiírás teljes ter-
jedelemben megtalálható 
Keszthely város honlapján:  
https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2019. november 10.

Nagy Bálint
polgármester
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tófürdő Dr. Schulhof Vilmos sétány  
felőli főbejárata 2019. november 04-től előreláthatólag  

2020. júniusig öltöző felújítási munkálatok miatt zárva tart.

Bejárat: Festetics Fürdőház (Ady Endre utca).

Megértésüket köszönjük!

KEDVES 
VENDÉGEINK!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 501 700
spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Keszthelyen a 

Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban 

egyedi villamosmérővel ellátott 

16 m2-es garázsok (6 db)  

2019. 08. 01-től hosszú távra 

bérbeadók. 

Érdeklődni a parkolas@khvuz.hu 

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ 
GARÁZS!

A VÜZ Nonprofit Kft.  

értékesítésre meghirdeti  

a keszthelyi Libás strandon  

található 98 nm-es vendéglátó 

üzlethelyiségét. 

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.


