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Verklizenés időutazás
– minőségi magyar -,
– prémium olasz konyhák
– egyedi szín- és formavilág
– 3D látványtervek saját
elképzelés alapján
– AEG, Elektrolux konyhai gépek
– BLANCO mosogatók, csaptelepek
– edzett üveg vagy Lechner hátfalak
csempe helyett
Tisza konyha az Ön elképzelése szerint!
27 év tapasztalattal • Alapítva 1991.

Keszthely hangulatához illik a Verklifesztivál, ez már kiderült az elmúlt években – hangoztatták a rendezvény szervezői a program
beharangozása során. A rendezvényre idén is sokan ellátogattak, az érdeklődők úgy érezhették, hogy a 19-20. század fordulója körüli időbe csöppentek.

Még kedvezőbb internet a HIR-SAT-tól
minden régi és új Ügyfelünknek!

www.konyhastudio-tisza.hu

a 18. század végétől ezekből az országrészekből
kezdtek elterjedni egész
Európában. A kintorna
a hangrögzítésre alkalmas fonográf elterjedéséig – sőt, sokáig még azt
követően is – igen fontos
szerepet játszott a köznapi emberek zenekultúrájában. Egy-egy új zenés
színdarab, operett, opera
népszerű betétdala, vagy
egy új induló szinte már
bemutatása másnapján
megjelent az utcai zenészek repertoárjában. Ugyancsak e gépezetek előadásában
ismerhették meg a városlakók az újonnan
keletkezett könnyebb műfajú slágereket,
dalokat is. A 20. század harmincas éveiig
a pest-budai utcakép általánosan ismert
és kedvelt része volt a kintornás. A zenegép hangos sípja vagy zongorát utánzó
dallama gyakran megszólalt a bérházak
udvarain, a vendéglők kerthelyiségeiben.
El sem lehetett képzelni nyáresti mulatságot, lakodalmat a Tabánban, Gellérthegyen vagy Óbudán kintorna nélkül.
Csak Budapesten a húszas-harmincas
években még évi 200-250 kintornásengedélyt adtak ki. Még a
II. világháború után is
működött közülük jó néhány. Hazánkban ennek
ellenére az elmúlt évtizedekben a kintorna, verkli, sípláda elfelejtődött. A
magyar nyelven az ilyen
zenegépek három néven
ismertek: a „kintorna”
olasz eredetű szó, egykor
a tekerőlantot hívták így.
S mivel a zenegép is hasonló kurblival működik,
a név ráragadt. A „verkli”

ternet havi
-ért.*

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83 510 056
Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: plaskft@gmail.com

A régmúltat idézte a Keszthelyi Turisztikai Egyesület főszervezésében hatodik alkalommal megrendezett Verklifesztivál,
melynek két napja során mintegy hatvan
zenész összesen hetven zenegépet szólaltatott meg, természetesen korhű ruhákban. A hangulat valóban különleges volt,
Keszthely főterét és sétálóutcáját benépesítették a verklisek. S hogy mit kell tudni

30 megás in

3.150 Ft

www.hirsat.hu

Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00 • Szo.: 8.00-12.00
* Részletek az ügyfélszolgálaton.

a verkli történetéről? Nos, az automata
és kézi hajtású zenegépek története sok
száz évvel ezelőtt kezdődött, több nemzet, ország vallja magáénak a kintorna
feltalálását. Fejlődésük a felvilágosodás
korától a második világháborúig kíséri
és hűen tükrözi a társadalom, a technika
és a művészetek fejlődését. A zenegépek

Ez az ajánlat

Önnek

(az Ön vállalkozásának)

szól, ha a
minőséget
meg szokta
fizetni!
Hogy semmiről le ne maradjon,
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

Júniustól két ez
választott felüunlekth
egyet mi ad ba!
ajándék

TV

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság
Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság
Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833
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Kövessen bennünket
-on is!

Balatoni Krónika
Információs Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma 2018. október 5-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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szó német (igazából osztrák) eredetű, a
Werkl szóból származik, a Monarchiában nevezték így az utcai zenegépeket.
A „sípláda” szó önmagáért beszél, a síppal működő zenegépek elnevezése. Az

amerikaiak „monkey organ”-nak azaz
„majomorgonának” nevezik a sípládát. A
majomhoz úgy kapcsolódik a hangszer,
hogy korábban a verkliseknek mindig
társuk volt egy élő kismajom.
A szervezők úgy fogalmaztak: a Keszthelyi Verklifesztivál Európában az egyik
legnépszerűbb ilyen jellegű rendezvény,
mely a helyi lakosság és a vendégek körében is nagy érdeklődésre tart számot. Így
volt ez az idén is…
Sámel József

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270-003
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 ezer példányban • ISSN 2415-9131
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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RÖVID HÍREK
Közmeghallgatás

Rendezettebb és biztonságosabb
A sok esetben kaotikus közlekedési helyzetek megszüntetése, valamint a gyermekek biztonságának jelentős növelése volt annak a 12 millió forintos beruházásnak a célja,
melyet az Életfa Iskola és Óvoda előtt valósított meg az önkormányzat. Az intézmény
előtt átalakították a parkolókat és gyalogátkelőhelyet építettek.

Közmeghallgatást tart Keszthely Város Önkormányzata október 25-én
17 órakor a városháza dísztermében.
Ugyancsak közmeghallgatásra várja az érdeklődőket Keszthely Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testülete október 17-én 16
órára a Helyőrségi Művelődési Otthon emeleti színháztermébe.

Mese és történelem,
szerelem és áldozat
A Nemzeti Táncszínház által összeállított programban gyermekek és felnőttek egyaránt
találtak kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget az idei Táncpanoráma előadásain.

lapszél
Bővül és korszerűsödik
az óvoda
Keszthely önkormányzata 199,96
millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatás segítségével újítja fel és bővíti az Életfa Óvoda
Kísérleti utcai tagóvodáját. Az intézmény így több kisgyermeket tud
majd befogadni, a jelenleginél jóval
korszerűbb körülmények között.

Véradások októberben
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi
szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója októberben is várja a véradókat. A hónap első napján 11 és 14 óra
között a VSZK-ban várják a segíteni
akarókat, másnap a vérellátóban 15 és
18 óra között lesz véradás. Ugyancsak
a kórházban október 8-án, 15-én és
29-én szerveznek véradást, mindhárom nap 13–16 óráig. Október 4-én
Várvölgyön, a Szent Domonkos étteremben (16–18 óra), 11-én Zalaszántón, a Pethő-kúriában (16–18 óra),
8-án Keszthelyen, a Georgikon Kar D
épületében (12–17 óra), 25-én pedig
Hévízen, a Hotel Carbonában (13–15
óra) lesz véradás.

A vízszint maximumáról
Megkapta a hatósági engedélyt a Balaton nyári szabályozási vízszint-maximumának száztíz centiméterről
százhúsz centiméterre emelésének
projektje a Veszprém Megyei Kormányhivataltól, a határozat egyelőre
még nem jogerős. A tíz centiméteres
vízszintemelés eredményeként a tóban lévő víz mennyisége körülbelül
hatvanmillió köbméterrel nő, ami az
eddigieknél tágabb lehetőséget jelent
a vízkészlet-gazdálkodásban.

Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere és Raffai Róbertné, a 3. számú választási körzet önkormányzati képviselője
sajtótájékoztató keretében elmondta: a
tapasztalatok jók, az érintettek örömmel
fogadták az átalakításokat, melyek tanévkezdésre elkészültek.
– A lakók és az intézmény vezetői egyaránt megkerestek, hogy képviselőként
segítsek abban, hogy rendezni tudjuk
azokat a nem egyszer kaotikus állapotokat, melyek reggel, iskolakezdéskor
és délután, a nap végeztével kialakulnak
– fogalmazott Raffai Róbertné. – A beruházási igényt bevittük a költségvetési
tárgyalásokra, a képviselő-testület elfogadta, így indulhatott, megvalósulhatott
a beruházás.
Az Életfa Iskola és Óvoda előtt mintegy
húsz parkolóhely létesült, s kialakítottak
gyalogátkelőhelyet is, mely még biztonságosabbá tette a szülők és gyermekek
közlekedését. A különbség annyi, hogy
az eddigi „szálkás” elrendezés helyett

„merőleges helyeken” parkolhatnak az
autósok. Nagy Bálint hangsúlyozta: célul
tűzték ki, hogy a városban más helyeken
is megnyugtatóan rendezzék a közlekedéssel kapcsolatos problémákat.
– Már tavaly is megszavaztunk egy olyan
költségvetési keretet, mely az utak és a
járdák felújítását célozta. Ennek eredménye az Életfa Iskola és Óvoda előtti
beruházás is – tette hozzá, megjegyezve:
ha ez minden évben megtörténik, akkor
5-10 esztendő alatt látható eredménye
lesz a felújításoknak. A helyreállított utak
és járdák pedig nem csak az adott helyen
lakókat, hanem a városrészekben közlekedőket is szolgálják. – Úgy gondolom
mindez nagyon fontos a gyalogosan és
járművel közlekedők számára, s egyben a
város képét is jótékonyan rendezi.
Nagy Bálint és Raffai Róbertné kéri a
lakókat, hogy a jobbítás érdekében önkormányzati képviselőiknél jelezzék az
utakkal, járdákkal kapcsolatos észrevételeiket.
(sj)

A kulturális örökségek napján
A Kulturális Örökség Napja alkalmából a Helikon Kastélymúzeum és a Balatoni
Múzeum is érdekes programokkal várta az érdeklődőket az elmúlt hétvégén.
A Festetics-kastéllyal a Pincétől a padlásig program keretében ismerkedhettek
a rendezvény résztvevői, akik számos információt kaptak az épületről, annak
történetéről. Ismerkedhettek azokkal a helyiségekkel is, melyeket a mindennapos látogatáskor nem lehet megtekinteni. A Balatoni Múzeumban a vaskor volt
az elsődleges téma. Az érdeklődők elsőként Tátika túrán vehettek részt, ahol a
vaskori halomsírokat és a földvárat is megtekintették. Ezt követően előadások
hangzottak el a vaskorról, s a Vállus melletti pálos kolostorról, melynek feltárását nemrég kezdték meg.
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Egy meghitt, de izgalmas énekes-táncos
mesejátékkal kezdődött a Balaton Színházban az idei Táncpanoráma programja. A Duna Táncműhely előadásában két
alkalommal is láthatták a gyermekek az
Álom, álom, kitalálom című, 2016-ban
felújított darabot. Az énekelt, táncolt
mese, melyben a szerelem és a gonoszság párhuzamosan jelenik meg, első al-

kalommal volt látható Keszthelyen. Az
előadás Palya Bea azonos című CD-je
nyomán készült, Juhász Zsolt koreográfiájában.
Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója a Táncpanoráma nyitónapján elmondta, már hagyománya van annak,
hogy gyermekelőadással veszi kezdetét a
nívós őszi program.
Lakatos János nívódíjas koreográfus és
táncpedagógus a színház Simándy termében Tánc és… Tánc és kreativitás
címmel tartott előadást arról, hogy milyen végtelen is a kreativitás, ha táncról
beszélünk.

Szeptember 14-én délután hagyományőrző együttesekkel közös táncra hívták a
Fő térre az érdeklődőket. Azt követően a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában egy mozgalmas történelmi darabot
láthatott a közönség. A néptánc nyelvén
bemutatott Kiegyezés című előadás nemcsak koreográfiájában, látványában, népzenéjében, hanem a magyarság viseletét
felvonultató epizódokban
is nagy élményt nyújtott.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, Zsuráfszky Zoltán a
nagyszabású, kétrészes produkció kapcsán elmondta,
hogy az együttes kiegészült
vendégtáncosokkal és -zenészekkel, így közel kétszáz
szereplővel érkeztek Keszthelyre.
A programsorozat a 30 éves
Szegedi Kortárs Balett előadásával zárult:
Igor Sztravinszkij Menyegző és Tavaszi
áldozat című darabjait táncolták a keszthelyi színpadon. Azt a két művet, melynek zenéjén túl táncban is megismerhette a közönség a házasságkötés kötelékét,
az együvé tartozást, ahol az öröm a fájdalommal kapcsolódik. De megismerhették a kiúttalanságból kiutat keresők, a
jobb életért küzdők sorsát is.
Az előadással egy időben nyílt meg a
Simándy teremben a Szegedi Kortárs Balett 30 évét bemutató fotókiállítás, melyet
október végéig láthat a közönség Keszthelyen.
Hegedüs Éva
2018. szeptember 21.
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Ruzsics Ferenc polgármester és Fülesi
Beáta tagóvoda-vezető elmondta: a jelenleg három csoportszobát és kiszolgálóhelyiségeket befogadó régi épületszárny teljesen megújul és átalakul,
valamint további csoportszobákkal és
az ezekhez tartozó öltözőkkel, mosdókkal, saját teraszokkal bővül az
óvoda. Az intézmény kiegészül egy

60 négyzetméteres tornaszobával, orvosi helyiséggel és elkülönítővel, valamint mosdókkal is. A már meglévő és
az újonnan épülő szárny között több
mint 200 négyzetméteres, többfunkciós aula létesül. Az intézményhez a
Schwarz utcai lakótelep felől is kialakítanak egy bejáratot fedett terasszal
és szélfogóval, emellett a Kísérleti
utcai bejárat is megújul. A korszerű
épületben összesen öt óvodai csoport
fér majd el a bővítést követően. A kiviteli tervek már elkészültek, jelenleg
a közbeszerzés előkészítése zajlik. A
beruházás a tervek szerint 2019-ben
készül el. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.

A vadászat magyar fellegváraként
A Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeumában hetedik alkalommal rendezték meg a
Festetics Trófeaszemlét és a Vadászati Kultúra Ünnepét.
A Vadászati Kulturális Egyesület, a
Zalaerdő Zrt. és a Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeuma által szervezett program solymászbemutatóval
indult, majd Pálinkás Róbert, a Helikon
Kastélymúzeum igazgatója, a Zala Megyei Vadászszövetség elnöke mondott
köszöntőt. Ezután átadták a Festetics
Kulturális Örökség Díjat, a Vadászati
Kulturális Egyesület kitüntetéseit, majd
megnyitották az alkotók kiállítását. Az
érdeklődők megtekinthették a múzeum
kiállításait, s természetesen a kiállított
trófeákat.
– Hetedik alkalommal rendeztük meg a
programot, melynek három pillére van: a
múzeum, a vadászati kultúra és a vadászati szakma – fogalmazott Pálinkás Róbert lapunknak adott interjújában. – A
Helikon Kastélymúzeum Vadászati Mú-

zeumának idén mintegy kilencvenezer
látogatója lesz, s nagy öröm, hogy indulhat a létesítmény bővítése. Tóth Csabával,
a Vadászati Múzeum igazgatójával idén
megtekintettük Spanyolország vadászati magán- és közgyűjteményeit, láttuk,
hogy milyen irányú a fejlődés, s ez alapján indultunk el. A múzeum belső tervezője spanyol, s egyébként is Spanyolország az, ahol jelenleg jelen van a szakma.
A Vadászati Múzeum két diorámával bővül, idén kezdődik a közbeszerzés, jövőre
pedig a tervek szerint indulhat az építkezés. A másik pillér a vadászati kultúra,
ami az egyetemes kultúra szerves része.
Zala megye különösen büszke lehet az
adottságaira, természeti környezetére,
arra, hogy például Keszthelytől pár kilométeres sétával már erdőbe érünk. Most
zajlik a gímek násza, ami különleges do-

A trófeaszemlén több elismerés is gazdára talált. A Festetics Kulturális Örökség
Díjat a Nimród Vadászújság főszerkesztőjének, Zoltán Attilának adományozták. A Vadászati Múzeum egyik alapítója, Hidvégi Béla a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Tiszteletbeli Tanácsadója
kitüntető címet vehette át. A Vadászati Kulturális Egyesület Hubertus-kereszteket, illetve több kulturális elismerést adott át. Az egyesület meghirdette
képzőművészeti pályázatát, melyre 23 alkotó 57 pályaművet adott be. A zsűri
48-at javasolt kiállításra, közülük 12 érdemelte ki a Vadászati Kulturális Érték
címet.

log a természet kedvelése és a vadászati
kultúra szempontjából egyaránt. Ma
egyébként óriási élményben volt részem,
a kiállított trófeák között a kisfiamnak
meg tudtam mutatni életem első bikáját.
Magyarországon két útja van a vadászhagyományok őrzésének. Az egyik, hogy a
tudás apáról fiúra száll, a másik a Vadászati Kulturális Egyesület tevékenysége, a
szervezet ugyanis felkarolja a vadászattal
kapcsolatos dolgokat. A szakma ugyancsak lényeges pillér. Itt egyfajta találkozási pontot szerettünk volna létrehozni, de
jóval több lett belőle, tovább jutottunk. A
keszthelyi Vadászati Múzeum a 2021-es
Vadászati Világkiállítás egyetlen nevesített vidéki helyszíneként szerepel. Ez
óriási eredmény és persze lehetőség. Mutatja, hogy jó irányba haladunk, együtt
dolgozva a Zalaerdő Zrt.-vel, a Zala Megyei Vadászkamarával, a Zala Megyei
Vadászszövetséggel és Zalaegerszeg városával, mely szintén kiemelt vadászati
programokat valósít meg.

Csodalapoktól az időutazásig
A Nyitott Balaton program keretében ősszel is érdekes programokkal várják az érdeklődőket a Keszthelyi Belvárosi Múzeumok. Emellett a vallási és felekezeti viseletek
című kiállítást is megtekinthetik.
A szervezők részéről Bedőné Gyurkó
Zsanett elmondta:
– Október 10-től a hónap végéig időutazással és játékkal várjuk a látogatókat. A
Rémtettek panoptikumát a hétvégenként
a Kínzómúzeumban tekinthetik meg az
érdeklődők, akik e helyen csodalapot is
választhatnak. 17-én az Ars Sacra keretein belül zenei időutazás, irodalmi
felolvasás és ingyenes látogatás lesz a
Történelmi Panoptikumban a szegények
napja alkalmából. Október 21-én Nyugdíjas műhely című rendezvényre várják

az érdeklődőket a Keszthelyi Belvárosi
Múzeumok. A nosztalgiázás és a mozgással kapcsolatos foglalkozások mellett
„Etikett és az asztrológia a kultúrában”
címmel Zentai Anna asztrozófus tart
előadást. November 3-án 15 órától Kulturális kalandos éjszakák címmel tartunk
programot a Belvárosi Múzeumokban.
A rendezvény vendége a tapolcai TVSE
Modellező Szakosztály lesz, Tölli Gábor
elnök bemutatót tart, s a kiállítását is
megtekinthetik az érdeklődők.
A magyarországi egyházi (felekezeti és
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Anya és baba
együtt tornázik

A vidékfejlesztési
programról
A Zala Megyei Közgyűlés legutóbbi
ülésén beszámolót hallgatott meg a
Zala Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztályának működéséről, valamint a Vidékfejlesztési Program
megyei végrehajtásáról.

A Keszthelyi Család- és KarrierPONT
2018. szeptember 13-án, csütörtökön
délelőtt a Goldmark Károly Művelődési
Központ nagytermében tartotta ötödik
„Baba-mama tali” rendezvényét. A program keretében ingyenes kangatraining
bemutatóórát tartott dr. Mismás Biri
tréner. A kangatraining speciális szülés utáni regenerációs torna, mely szülés után hat héttel már végezhető. A
training különlegessége, hogy az anya
a babával együtt tornázik, mely erősíti
a kettőjük közötti érzelmi kötődést. A
rendezvényen részt vevők tájékoztatást
kaptak továbbá arról, hogy a Keszthelyi
Egészségfejlesztési Iroda támogatásával
2018. szeptember 17. napjától heti egy
alkalommal, hétfőnként 10.00 órai kezdettel ingyenes kangatraining órán vehetnek részt az érdeklődők a családbarát
BRI’S FORMA STÚDIÓBAN (Keszthely,
Lippay G. u. 1.). További információ a
30/1733525 telefonszámon kérhető.
A Család- és KarrierPONT következő
ingyenes rendezvényei:

rendi) ruhák állandó tárlatáról Túri Török Tibor múzeumtulajdonos hangsúlyozta: Zorkóczy Éva népi iparművész a
Keszthelyen látható bábuk és miniatűr
ruhák megalkotója. Az ő kutatásainak
köszönhetően az egyes ruhadarabok lehető legpontosabb, leghitelesebb kicsinyített másolatait – összesen mintegy
120 darabot – láthatják az érdeklődők.

lapszél

• Egész napos sportnap a Bri’s Forma
Stúdióban 2018. szeptember 23-án (vasárnap) 9.00 órától sport- és táncbemutatókkal.
• Állásbörze és munkaadói fórum a Balaton Színházban 2018. október 11-én
(csütörtök) 10.00 órától 15.00 óráig. A
munkaadók számára ingyenes megjelenési lehetőség (előzetes regisztrá-

ció szükséges), a gyerekekkel érkezőket
gyermeksarok várja. Valamennyi rendezvényre díjtalan a belépés!
További fontos hír, hogy 2018. október 1.
napjától ingyenes mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás, valamint jogi segítségnyújtás indul a KarrierPONTban.
Az ügyfélfogadások pontos idejéről érdeklődni lehet a KarrierPONT elérhetőségein. A Keszthely környéki önkormányzatok részére lehetőséget biztosít a
KarrierPONT arra, hogy előzetes egyeztetést követően külső helyszínen is sor
kerülhet a tanácsadások megtartására.
Kövessék figyelemmel továbbra is a
KarrierPONT tevékenységét, rendezvényeit!
A KarrierPONT elérhetőségei:

8360 Keszthely, Fő tér 4. (bejárat a színház parkolója felől)
Telefon: 06 20 32057 89, 06 20 320 5725
Facebook: https://www.facebook.com/
csakkeszthely/
E-mail: csakkeszthely@gmail.com

2018. szeptember 21.
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Horváth Gyula főosztályvezető elmondta, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei
Kirendeltsége kormányhivatalba integrálódásával jött létre a főosztály
2017. január 1-jén, fő feladata pedig
a támogatáskezelés, pályázatkezelés
és az ezekhez kapcsolódó ellenőrzés.
A korábbi régiós feladatellátást jelenleg már felváltotta a megyei szintű ügyintézés, amelyet idén április
óta a frissen felújított zalaegerszegi
Zóna épületben, saját irodákban
végeznek. Ügyfélszolgálatuk, amely
éves szinten több mint 5000 személyes vagy telefonos megkeresést kap,
országosan egyedülálló módon a
Zalaegerszegi Járási Kormányablakkal közös ügyféltérben működik. A
mezőgazdasági támogatások közül
legjelentősebb területalapú támogatásokat illetően közel 4500 igényt
kezelnek mintegy 140 000 hektár
területre vonatkozóan, a kifizetett
támogatási összeg pedig meghaladja a 12 milliárd forintot. A közvetlenül a mezőgazdasági termeléshez
kötődő támogatások mellett nagy
jelentőségük van a vidék felzárkóztatását segítő támogatásoknak,
melyek a mezőgazdasági üzemek
versenyképességének javítását, az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembevételét célozzák, valamint a
fiatal termelők gazdaságainak megerősítését, a vidéki térségek lakossága életminőségének javítását. A
Vidékfejlesztési Program keretében
eddig 751 kérelem érkezett, melyek
közel 50 százaléka támogatást nyert.

„Elismerték” a Messiást

Vadveszély az utakon

Közel két évtizedes nemesítési munkát és fajtaminősítési eljárást követően állami elismerést kapott a Pannon Egyetem keszthelyi
Georgikon Karának Kertészeti Tanszékén született vörösbort adó szőlőfajta, a Messiás.

Zala megye számos útján, így Keszthely térségében is fokozott a vadveszély, ami nem kis FIGYELMET igényel az autósok részéről.

A dr. Bakonyi Károly és dr. Kocsis László nemesítő munkájának eredményéből született, sokrétűen fölhasználható, nagy termésbiztonságú, a
borászati technológiákba jól beilleszthető Messiás szőlőfajtát a Georgikon Kar cserszegtomaji
szőlőfajta-kísérleti telepén tartott sajtótájékoztatón mutatták be, melyen elhangzott: a Messiásból a világfajtákat megközelítő minőségű bor
készülhet. Az Agrárminisztérium képviseletében Sztanev Bertalan elmondta, a különböző
fajták értéke és tulajdonságai az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt még inkább előtérbe kerülnek. A borászok egyetértettek abban, hogy a Messiás előtt nagy jövő áll. A nyolc évig
tartó fajtavizsgálat után a termelők már egy államilag elismert
szőlőfajtát művelhetnek a jövőben. Dr. Kocsis László, a Pannon
Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszékének vezetője úgy
fogalmazott: egy kiváló szakember életművének az élet utáni
kiteljesedése a Messiás. A kilencvenes évek közepén merült
föl, hogy a Georgikon Kar Kertészeti Tanszékén a fehérborszőlők után vörösbort adó szőlőfajta keresztezéses nemesítését
is elkezdjék. A nemesítői cél a nagy termésbiztonságú, a többi
vörösborszőlő szüreti idejéhez rugalmasan igazodó érési idejű
fajta volt, amelyből többféle típusú bor készíthető. Termesztéstechnológiai szempontból elvárás volt a felálló, erős hajtásszerkezet, a különböző metszésmódokkal elérhető jó terméshozam,
a laza, a magas színanyag-tartalom érdekében kisbogyójú fürt.
A Messiás előbb szüretelhető, mint a nagy, vörösbort adó szőlőfajták, választékot bővít. Átlagos ellenálló képességgel ren-

delkező szőlőfajta. Fürtje azonban nem túl tömött, így kevésbé
rothad. A Messiás gyors cukorgyűjtő képességű, így a szüreti
időszak megválasztásával a borász bátran „játszhat”. Korai szürettel kellemes rozé bor, vagy könnyű vörösbor készíthető belőle.
Dr. Kocsis László elmondta, hogy a fajta szaporítóanyagának
termesztését szerződéses partnerekkel képzelik el, jelenleg a fajtatulajdonos, a Pannon Egyetem Kertészeti Tanszéke szaporítja
kisebb mennyiségben. Pálfi Dénes címzetes egyetemi docens,
kertészmérnök, aki szintén közreműködött a fajta születésénél,
kiemelte, hogy Messiás a legrosszabb évjáratban is szép, minőségi, testes, jelleges, sötét rubinvörös színű bort ad, amelyet
soha nem kell javítani. Fajtaborként is megállja a helyét.

Nyitott Balaton
őszi Programsorozat
2018. október 10-31.

Önkormányzati helyiség bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a
Keszthely, Kossuth L. u. 41. szám alatti, önkormányzati
tulajdonban lévő helyiséget. Az üzlethelyiség a belvárosban,
a Fő téren található. Alapterülete 147 m2. A minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató
tevékenység esetén 452.319,- Ft/hó + ÁFA, pénzintézeti, biztosítási tevékenység esetén 588.441,- Ft/hó + ÁFA. Jelen pályázati kiírás esetén Keszthely Város Önkormányzata a megállapított minimálisan elvárt bérleti díjakból a következő mértékű
bérleti díj kedvezményt biztosítja: 1. év: 50%, 2. év: 50%, 3.
év: 25%, 4. év: 25%, 5. év: 25%. A bérlet határozott időre, 5
év időtartamra szól, további 5 év előbérleti jog biztosításával.
A pályázat beadási határideje: 2018. október 15. (hétfő)
12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell írásban benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A
pályázat elbírálásának határideje 2018. október 19.
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak
a http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető.
Előre egyeztetett időpontban 2018. október 12-ig a helyiség
megtekinthető.
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O któ be r 21 . - Nyugdíjas műhely

Csoportoknak előre bejelentkezéssel!
Nem érek rá! - De hát nyugdíjas vagy… Program óra
- óránként: • 11.00 – Fogadd el az időseket • 12.00 – Hogyan
kommunikáljunk az elektronika világában „avagy …?
• 13.00 – Mozgásban maradni egy életen át.
• 14.00 – Nosztalgia merengőjében: „régi fotók
– gyűjteményedre mi is kíváncsiak vagyunk…”

„Etikett és az Asztrológia a kultúrában”
– meglepetés vendégünkkel: Zentai Anna Asztrozófus

O któ be r 17 .

- ARS SACRA keretein belül,
zenei időutazás, irodalmi felolvasás és ingyenes látogatás a
Történelmi Panoptikumban a Szegények napja alkalmából.

O któ be r 10- 31 .

Őszi Nyitott Balaton
programsorozat időutazással és játékkal várunk
mindenkit: „Rémtettek Panoptikuma” minden

hétvégén időszaki kiállítás a Horroráriumban
(Kínzómúzeumban). A pokolbéli konyhán a gonosz boszorka
jósdájában kotyvaszt. Rémséges dolgok fognak történni:
a pokolbéli gonosz boszorka könyvéből csodalapot
választhatsz. Jót – rosszat? Majd kiderül. Ha szerencséd lesz
jól jársz, ha nem, akkor sem rosszul! A többi legyen titok!

„Pecsételd körbe a Balatont”

Külön program a Nosztalgiamúzeum: még több Giccs.

N ov e m be r 3 .

A szakemberek hangoztatják: a
főutak és az azokon közlekedők
szinte kivétel nélkül ki vannak
téve a vadveszélynek. A közlekedők olyan útszakaszon utaznak, melyek vadban gazdagok,
az élőhelyükön, erdőségeken
vezetnek keresztül, és nagyon
sokszor vadbalesetek történnek.
Ezek általában anyagi káros esetek, de személyi sérüléses baleset
is előfordult már. Ezt átélni trauma a közlekedőknek, trauma
látni egy elütött állat vergődését,
nem is beszélve a személyi sérülésről,
anyagi károkról. A baleset-megelőzési
szakemberek felhívják a figyelmet, hogy
az elütött vadhoz hozzányúlni tilos, a 112
és 107 segélyhívó számokon lehet segítséget kérni baleset esetén. A kiértesített
területi illetékes vadászok szakszerűen
járnak el ilyenkor. Hangoztatják: a vad

eltulajdonítása törvénybe ütköző cselekedet.
S néhány megfontolandó tanács: a szarvasbika párzási időszakban több száz kilométert is bebarangol, az ösztönei vezérlik, ezért „képes” váratlan cselekedetekre,
mint például megáll a gépjármű előtt, átfut előtte, visszafut, egyszóval kiszámít-

Keszthely dinamikusan fejlődő édesipari vállalkozása
a termelés bővítése miatt új munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:
KARBANTARTÓ
(mechanikus)

MŰSZAKVEZETŐ
(csokoládégyártás)

Amit elvárunk:
• szakmunkás végzettség
• hasonló területen szerzett
min. 5 éves tapasztalat
• több műszak vállalása
• jó problémamegoldó
képesség
• önálló munkavégzés

Amit elvárunk:
• édesipari termékgyártó vagy
cukrász végzettség
• hasonló területen szerzett
tapasztalat
• több műszak vállalása
• jó problémamegoldó képesség
• csapatjátékos

Amit kínálunk:
• változatos munkahely, jó légkör • fejlődési lehetőség • cafetéria
Bérezés megegyezés szerint!

Kulturális kalandos éjszakák
A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

a keszthelyi Belvárosi Múzeumokban (15.00 - 20.00 óráig )
Vendégünk TVSE Modellező Szakosztály Tapolca,
Tölli Gábor elnök bemutatóval egybekötött kiállítása.

2018. szeptember 21.

hatatlan. Ha észleljük a vadat a
táblával jelzett útszakaszokon,
mindenképpen csökkentsük
a sebességünket, használjunk
vészvillogót, hogy a mögöttünk
haladó is észlelje a veszélyhelyzetet, és ne dudáljunk, tovább
ijesztgetve az állatot. Őzek, szarvasok párzási időszaka a szeptember-október, és a vadászati
szezoné is, előfordulhat, hogy
hajtók zavarják fel az állatokat.
Télen pedig már csoportokba
verődve is találkozhatunk állatokkal, nagyobb figyelemmel, óvatosan
kell tehát vezetünk. Vannak egyéb megelőzési formák is. Az útvonal vezetését
már az építéskor meghatározhatjuk, fényeket, vadhálót, alkalmazhatunk, autópályáknál a felüljárók kiépítése a hasznos, de már a háló alatt is átbújt vadállat,
veszélyeztetve a közúti forgalmat.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát fizetési igény
megjelölésével várjuk: info@lisse.hu

2018. szeptember 21.
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KÖNYVELŐ
Amit elvárunk:
• Napi könyvelési feladatok
végzése a gazdasági vezető
szakmai irányítása alatt
• Házipénztár kezelése
• Adminisztrációs feladatok
• Aktív részvétel havi, éves
zárási feladatokban
• Hasonló területen szerzett
2-3 éves tapasztalat
• Naprakész számviteli,
pénzügyi ismeretek
• Word, Excel felhasználói
szintű ismerete
Előnyt jelent:
• SAP ismerete
• mérlegképes könyvelői
végzettség
• nyelvtudás

Népszerűek és látogatottak

Közúti ellenőrzés három napon át

A Helikon Kastélymúzeum tíz, míg a Balatoni Múzeum huszonöt százalékos látogatószámemelkedést könyvelhet el a nyári szezont illetően.

HAZÁNKAT IS BELEVÉVE ÖSSZESEN KILENC ORSZÁG KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGAI VÉGEZTEK ELLENŐRZÉST SZEPTEMBER ELEJÉN ZALA MEGYE JELENTŐS NEMZETKÖZI TRANZITÚTJAIN. A HÁROMNAPOS
AKCIÓ SORÁN CSAKNEM 80 SZAKEMBER RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLOTT A TELJES KITERELÉSES KÖZÚTI
ELLENŐRZÉS A 86-OS SZÁMÚ FŐÚTON ÉS AZ M7-ES AUTÓPÁLYA ZALAKOMÁRI PIHENŐJÉNÉL.

A város két legnagyobb múzeumában a
jelentős emelkedés elsősorban a családoknak köszönhető. A Balatoni Múzeumban tavalyhoz képest háromszorosára
nőtt a családos belépők értékesítése.
Itt a Múzeumok éjszakája volt a nyár
egyik legfontosabb eseménye. Ekkor közel 3800-an váltottak belépőt. Ennek és a
többi színvonalas programnak és látnivalónak köszönhetően május eleje óta több
mint 15.000 látogatója volt idáig a Balatoni Múzeumnak. Ez a tavalyi évhez képest huszonöt százalékos növekedésnek
felel meg. Elsősorban a családi jegyek
eladása emelkedett a múzeumban.
– Véleményem szerint sokkal többen látogathattak Keszthelyre és a Balatonra.
Ez a megnövekedett látogatószám tükröződik a múzeumi adatokban is, másrészt
rossz idő esetén szintén többen érkeznek.
De amikor nagyon meleg volt, akkor is
megkeresték a múzeumot, amikor kint

elviselhetetlen volt a hőség, akkor is nagyon sokan jöttek a múzeumba – mondta el Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum
igazgatója.
Egy évben nyolc-tíz időszaki kiállítás van
az intézményben, ebből hármat a nyáron
rendeztek meg. A „Denevérek színes világa”, a „Méhek terített asztala” és a „Gulyáságyú és rohamsisak” egyaránt sikeres
tárlat volt. Idén is népszerűek voltak a
nyári táborok, amelyek már az iskolaév
vége előtt elindultak.
Keszthely legnagyobb múzeuma a Helikon Kastélymúzeum. Hiába van vége a
nyárnak: szeptemberben is nagyon sokan
váltottak jegyet a pénztáraknál. Pálinkás
Róbert, a múzeum vezetője elmondta:
– Összességében tíz százalékkal nőtt
a látogatók száma tavalyhoz képest. A
Helikon Kastélymúzeum hozza azokat
a számokat, amiket elvárunk magunktól, és amiket tőlünk elvárnak. A tavalyi

Megalapozta a városias jelleget
Kétszázötven esztendeje, 1768-ban hunyt el a kastély építtetője, a család keszthelyi
ágának megalapítója, Festetics Kristóf, aki elévülhetetlen szerepet játszott a település fejlődésében.
Festetics Kristóf 1692. június
22-én egy vagyonos Vas vármegyei köznemesi családban
született. Apja nemes Festetics Pál dunántúli vicegenerális, édesanyja Fitter Erzsébet
volt. Középiskoláit Sopronban
és Nagyszombatban végezte,
majd jogot tanult. Apja halála
után megegyezett testvérével,
Festetics Józseffel, s átvette a
Festetics családi örökséget. A gazdálkodás mellett élénken érdeklődött a közügyek iránt is. 1721-ben vette feleségül
mezőszegedi Szegedy Juditot, a házasságból hét gyermek született. 1722. május
18-án országgyűlési követté választották
Kaposváron. Részt vett a törvényszékek
munkájával kapcsolatos bizottság tevékenységében. Somogy vármegye alispáni

tisztségét is több cikluson át
betöltötte. 1736-ban az uralkodó helytartótanácsi tanácsossá
nevezte ki. Így több mint egy
évtizeden át Pozsonyban hivatalnokoskodott. 1741-ben
Mária Terézia aranysarkantyús lovaggá ütötte, s még ez
évben kinevezték a hétszemélyes tábla bírájává is. Pestre
költözött, ahol haláláig ellátta
bírói feladatait. Hivatali munkája mellett
nagy gondot fordított a családi vagyon
gyarapítására, a gersei Pethő család birtokainak megvételével gersei Pethő Zsigmondtól ő teremtette meg a Keszthely
város körüli uradalmat. Ő tekinthető a
„keszthelyi ág” megalapítójának, az 1737
és 1741 között lebonyolított vásárlásai
eredményeként vált a Festetics család
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évben valamivel több, mint kétszázezer
látogatója volt az intézménynek az egész
évet tekintve. Én úgy gondolom, hogy
idén ezt körülbelül tíz százalékkal fogjuk
összességében meghaladni. A nyári szezon is ezeket a számokat hozta: valamivel
több, mint tíz százalékkal több látogatónk volt összességében július-augusztus
hónapban, mint 2017 július-augusztusában – fogalmazott.
A látogatók egyre többen döntenek úgy,
hogy nemcsak a kastély épületének megtekintéséhez váltanak belépőt, hanem a
kombinált jegyet vásárolják meg. Ennek
köszönhetően az intézmény bevétele is
nőtt. Csak július és augusztus hónapokban több mint százezer látogatót fogadott a Helikon Kastélymúzeum.
(tb)

Zala vármegye egyik legnagyobb földbirtokosává. Keménykezű földesúr volt,
Keszthely lakosait sok városi polgárjogtól
megfosztotta, úrbéri viszonyra kényszerítette őket, majd – emiatt per is folyt a
város és a földesúr között – megszüntette
a szabad esküdtválasztást. Rendszeresek
voltak parasztjainak megmozdulásai,
olykor katonasággal lehetett csak érvényt
szerezni a törvénynek.
1745-ben hozzákezdett a keszthelyi kastély építéséhez, de gyógyszertárat és kórházat is létesített a városban. A környező falvakban templomokat építtetett, s a
keszthelyi templom is neki köszönheti
három harangját. Ő vetette meg a keszthelyi könyvtár alapjait is. Érdekelte a balatoni hajózás, vitorlás gályát építtetett. Ő
használt először bivalyokat a Hévízi-tó
lefolyócsatornájának tisztítására. Neki
köszönhető, hogy elindult az a fejlődés,
amely Keszthelyt a Balaton-part városias jellegű településévé emelte. Festetics
Kristóf Sopronban halt meg 1768. február 25-én, de kívánságának megfelelően
holttestét Keszthelyre szállították, ott temette el nagymányai Koller Ignác veszprémi püspök 1768. április 19-én a mai
plébániatemplom kriptájában.

A Zala Megyei Kormányhivatal kezdeményezte a rendőrség, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a katasztrófavédelem, a Magyar Közút Zrt. és a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgálat részvételével zajló akciót. A
nehéz tehergépjárművek közlekedésbiztonságát, a járművezetők pihenőidejét,
a tachográf használatát, veszélyes áruk
közúti szállítását és a rakományok rögzítését vizsgálták.
Az ellenőrzésre Sifter Rózsa, a kormányhivatal kormánymegbízottja is ellátogatott. Elmondta: „Az a célunk, hogy
megőrizzük a közlekedés biztonságát,
megelőzzük a főleg a műszaki problémákból adódó baleseteket. Kollégáink
ellenőrzik a kisbuszokat, a nagy teherautókat, ezek vontatmányait is, hiszen

a kisebb tehergépjárművek gyakrabban
szenvednek balesetet.”
Lengyel, cseh, szlovák, német, osztrák,
szlovén, horvát, ukrán és magyar közlekedési hatóságok szakemberei vettek
részt az ellenőrzésen. A járművek kb.
68%-ánál tapasztaltak hiányosságokat.
Főként a fékrendszerekkel, a rakományok rögzítésével, az üzemanyagrendszer
átalakításával voltak problémák.
Farkas Gábor, a Zala Megyei Kormányhivatal közúti ellenőreinek koordinátora
elmondta: „Nagyon igyekszünk a jogszabály adta lehetőségek között rendelkezésre álló eszközeinkkel, de egyelőre
a mostani jogrendszerben alkalmazott
eljárásunk nem mutat olyan sok eredményt, mint amit szeretnénk. Folyamat-

ban van ennek a finomítása, ebben a kormányhivatal is nagy segítségünkre van.”
Fokozottan koncentráltak továbbá a
kisteherautók, kisbuszok és ezek vontatmányainak műszaki ellenőrzésére, a
tengelysúly megfelelőségére és az úthasználati díj megfizetésére. Hangsúlyozták:
nem a bírságolás a cél, kisebb jogsértések
esetén szóbeli figyelmeztetésekkel élnek.
(tb)

Rendőrségi hírek – Nem veszünk semmit!
A házaló „ügynökök” ideje lejárt. Egyre kevesebbet hallunk olyan esetekről, amikor silány minőségű
termékekért kérnek el horribilis összegeket utazó árusok. Egyrészt jogszabályokkal nehezítettük meg az
ilyen jellegű tevékenységeket, települési jegyzői engedély kell hozzá, bejelentés, másrészt a nagy nyilvánosságot kapott becsapós esetek miatt tudatosult az emberek többségében, hogy semmi garancia nem
jár a boltokban egyébként is általában olcsóbban árult gyógyhatású, vagy extra minőségűnek hirdetett
tárgyak, eszközök mellé. Nem csoda hát, hogy egyre több helyen „Nem veszünk semmit!” felkiáltással
fogadják a hívatlan árusokat.
Új módszereket keresnek, akik a pénzszerzésnek könnyű, de jogtalan formáit szeretik. Talán már mindenki hallott a telefonos, „unokázós”, nyereményjátékos csalásokról, de a személyes átveréseknek is újabb
és újabb formái bukkannak fel napjainkban. Évek óta tájékoztató tevékenységet folytatunk az egyik legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek körében, hogy ne engedjenek lakásukba, bizalmukba idegeneket
férkőzni. Általában hatósági vagy egyéb hivatalos személynek kiadva magukat, postásként, önkormányzati dolgozóként, a nyugdíjfolyósító embereként vagy esetenként akár rendőrként szereznek pénzt a gyanútlan és hiszékeny áldozatoktól, de nem ritka a segítőkész, fát vágó, kést élező, ereszcsatornát javító csaló
sem. Idén az ORFK „Zárt lépcsőházajtók” néven új programot indított a városokban, társasházakban
elkövetett jogsértések megelőzése érdekében, mert van baj, nem is kicsi!
A manapság divatos energiahatékonysági fejlesztéseket ürügyül felhasználva külső szigetelés, ajtó-ablak
csere, napelem-telepítés, fűtéskorszerűsítés címén próbálnak rossz emberek a panelházakban lakók bizalmába férkőzni. Nem ritkán látszólag szerződést, előszerződést, felmérési lapokat töltenek ki, és arra hivatkozva, hogy a társasház pályázaton nagyobb összeget nyert, ők csak csekély önrészt, előleget kérnek…
Kérünk minden érintettet, hogy ne engedjenek be idegeneket a lépcsőházakba, és ha ilyen ürüggyel keresik Önöket, először is keressék a közös képviselőjüket, neki tudnia kell róla, hogy volt-e energiahatékonysági pályázat – ha nem, akkor értesítsék a rendőrséget.
Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Gasztro

Szilvás fészek Dióbéllel
Hozzávalók:
30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 10 dkg vaj, 2
tojás, 12 dkg porcukor, 5 dkg szilvalekvár, 10
dkg aszalt szilva, 30 db fél dióbél, tetejére 10
dkg porcukor

HU S Z

Keszthelyi HUSZ

Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
Érvényes: 2017. 04. 01. – 2018. 03. 31.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot az őszi lomtalanítási időpontokról.

1-ES KÖRZET

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK

Kérjük, a szállítási napon legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek a hulladékokat otthonuk elé
1. Biohulladék-szállítás:
MINDEN
HÉT HÉTFŐJÉN
kihelyezni,
úgy, hogy az a közlekedést
ne akadályozza,
a közterületet ne szennyezze! A később
2017. 12. 25-re eső BIO szállítás 2017. 12. 23-án, 2018. 01. 01-re eső BIO szállítás 2017. 12. 30-án lesz!
kirakott lomot nem áll módunkban elszállítani.

2. Kommunálishulladék-szállítás:
• Biokukát NEM HASZNÁLÓK esetében MINDEN HÉT CSÜTÖRTÖKÉN (lila matrica)
esetében
MINDEN
PÁRATLAN
CSÜTÖRTÖKÉN
TILOS• a Biokukát
következőHASZNÁLÓK
hulladékokat kirakni:
zöldhulladék,
építési
törmelékHÉT
(beton,
tégla, bontott (kék matrica)

A sütőporral elvegyített lisztet a vajjal elmorzsoljuk. Hozzáadjuk a tojássárgájákat,
a porcukrot, és összegyúrjuk. A tésztából
diónyi golyócskákat formálunk, és a közepüket benyomva sütőpapírral bélelt tepsire
rakosgatjuk. Minden egyes „fészekbe” kevés szilvalekvárt teszünk, majd egy-egy fél
aszalt szilvát és egy fél diót nyomunk bele.
A kissé felvert tojásfehérjéket elkeverjük
a porcukorral, azután a kis süteményekre
csorgatjuk. 180°C-on 10-12 perc alatt ropogósra sütjük.

Február

Március

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

nyílászárók, szaniterek), veszélyes hulladék (vegyszermaradék, festékmaradék és azok csoI. körzet
kommunális
szállítási napok
2017-2018
(kék matricás)
magolóanyagai,
akkumulátor,
használthulladék
sütőolaj, kátránypapír),
elektronikai
hulladékok.

3
14
12
9
7
4
1
17
28
26
23
21
18
15
Arany János u., Asbóth u., Bakacs u., Balaton u.,31
Baross Gábor u., Batsányi u., Bem József u., Csány

1
15
29

Szakácsot keres a GESZ
A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
azonnali belépéssel éves állásra,
teljes munkaidős szakképzett szakácsot keres.

Amit várunk:

• megbízhatóság
• igényes munkavégzés
• egyenletes, jó teljesítmény;

Amit nyújtunk:

• kiszámítható, biztos munkahely
• jó munkakörülmények
• közalkalmazotti törvény szerinti bérezés.

Nagykonyhai gyakorlat előnyt jelent.
További információ: 83/777-520.
A jelentkezők fényképes önéletrajzát, elérhetőségük
(telefonszám) feltüntetésével az alábbi címeken várjuk:
• személyesen: GESZ Keszthely, Keszthely, Kísérleti u.
10/A vagy
• e-mailben: titkarsag@geszkeszthely.hu.
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Január

Július
6
20

Május

III. körzet 13
– 2018.09.29.
11
8
27
25
22

Április

Június

A lomtalanítás szolgáltatást csak lakossági partnereink vehetik igénybe, közületek, vállalkozások
nem!

László u., Csók István u., Deák Ferenc u., Delden tér, Eötvös u., Erzsébet királyné útja, Fejér György
u., Fő tér,3.Galamb
u., Hanczók u., Helikon köz,
Helikon u.,
Hunyadi
u., Iskola u., Jókai u., Kacsóh
Szelektívhulladék-szállítás:
MINDEN
HÉT
SZERDÁJÁN
Pongrác u., Kazinczy u., Kis u., Kisfaludy u., Kócsag u., Kossuth Lajos u., Malom u., Mártírok útja,
Móricz Zsigmond u., Munkácsy Mihály u., Múzeum u., Nádor u., Park u., Pethő u., Petőfi u., Rákóczi
Kérjük hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján
u., Skála köz, Sörház u., Széchenyi u., Szendrey Júlia u., Szent Miklós u., Unterberger u., Vak Bottyán
legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra kihelyezni szíveskedjenek!
u., Városház u., Vörösmarty u., Zeppelin tér, Zrínyi Miklós u.

IV. körzet –AZ
2018.10.06.
1-ES

SZÁLLÍTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ UTCÁK

Ady Endre u., Apát u., Árpád u., Bólyai u.,
Cholnoky Jenő
u., Csapás
u., Csendes
köz, Cserszeg u.,
Lomtalanítás
2017.
szeptember
09-10.
Csizmadia
u., köz
Csokonai MihályGeorgikon
u., Darnay
Kálmán u.,
Dózsautca
György u., Erkel
Akác
utca
Korona
NyárFerenc
utca u., Esze Tamás
Szerecz Imre köz
Árnyas
út
Goldmark
utca
Fábián
Pacsirta
utca út, Hóvirág
Tavasz utca
u., Fecske
u., Felsőmajori
út, Fenyves
u.,Károly
Fuvaros
u., Kulcsár
Gelencsér
u., köz
Georgikon
u., Gyöpi
Árnyas köz
Gyöngyvirág köz
Laky Demeter köz
Pajta alja út
u., Jegenye u., József Attila u., Kastély u., Katona József u., Lehel u., Lovassy Sándor u., MagyarTipegő
u., köz
Balassa Bálint utca
Gyöngyvirág utca
Lapályos utca
Pál utca
Tipegő út
MeggyfaBalogh
u., Móra
Ferenc
Nádas
Imreutca
u., Nagy Lajos
tér, sor
Ferenc
utcau., Munkás
Györgyu.,
bíró
utca köz, Nagy
Levendula
Patkókirály
köz u., Rákóczi Tomaji
Rezgő utca,
Szalasztó
Sámuel
Bástya
utca u., Tessedik
Hajnal
köz u.
Liliom utca
Patkó utca
Tompa Mihály utca
Bécsi kapu utca
Hajnal utca
Lipp Vilmos köz
Pipacs utca
Tulipán utca
Bikedi
sor
Hévízi
út
Lovasmajor
Pipáskert
utca
Vadaskerti út
V. körzet – 2018.10.13.
Bokréta utca
Ibolya köz
Magvető utca
Rezi út
Vadrózsa utca
Búzavirág utca
Ibolya utca
Magvető köz
Rigó utca
Vass Miklós utca
Bajcsy-Zsilinszky
u., Bessenyei
György
u., Déryné u.,
Dobó István
András
u., utca
FüvészkertVaszary
u.,
Csabagyöngye
utca Ifjúság
útja
Mandula
utca u., Fáy Sági
János
Kolos utca
György u.,
utca
utcau., Külső
Mély
út út, LaczkovicsSebessy
Kálmán
Verébhegyi utca
HajnóczyCsák
u., Kárpát
Kinizsi Károly
Pál u., Gyula
Kísérleti
Zsidi
u., Lóczy
Lajosköz
u., Lőtéri
Diófa utca
Kastély
utca u., Öv u., Pázmány
NagyváthyPéter
Jánosu.,
u. Ruszek
Sopron
utca u., Schwarz
Viola utca
u., Martinovics
u., Mátyás király
u., Nyárfa
József
Egry József utca
Keringő utca
Napfény köz
Stromfeld Aurél utca
Dávid u., Semmelweis u., Táncsics Mihály u., Tapolcai út, Toldi Miklós u., Vásár tér, Zámor u., ZöldFodor utca
Kilátó köz
Napfény sor
Szegfű utca
mező u.,Gagarin
Zsidi útutca
Klempa Károly köz
Napfürdő utca
Szent József utca
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TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely város jegyzője a 2018. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével értesíti a lakosságot, hogy a 2018. októberi-novemberi
ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul.

programajánló
keszthely városi programok

I. Októberi ügyfélfogadási rend:
2018. október 12. (péntek) munkanap,
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2018. október 13. (szombat) munkanap,
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
2018. október 22. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel,
2018. október 23. (kedd) munkaszüneti nap, ügyfélfogadás szünetel.
II. Novemberi ügyfélfogadási rend:
2018. november 1. (csütörtök) munkaszüneti nap,
ügyfélfogadás szünetel,
2018. november 2. (péntek) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
2018. november 9. (péntek) munkanap,
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2018. november 10. (szombat) munkanap,
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

pályázati (műszaki) referens munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely város honlapján:
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Eladó keszthelyi ingatlanok
Keszthely Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson, együttesen értékesíti a Keszthely, 3806, 3807, 3808 helyrajzi számú, „beépítetlen terület”
megjelölésű, ingatlanokat, bruttó 8.500.000,- Ft (azaz nyolcmillió-ötszázezer forint) induló vételáron.
Az ingatlanok Keszthely város Zámor városrészében, a Libás strand közelében helyezkednek el. Az ingatlanok közműcsatlakozással nem rendelkeznek, együttes telekméretük 1488 m2. A helyi építési szabályzat előírásai
szerint az ingatlanok jelenleg együttesen (összevontan) sem beépíthetőek,
így kizárólag a szomszédos ingatlanok területkiegészítésére alkalmasak.
A versenytárgyalás időpontja 2018. szeptember 25. (kedd) 10.00 óra. Helyszíne a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya (8360
Keszthely, Fő tér 1.). A pályázónak a versenytárgyaláson való részvételi
szándékát 2018. szeptember 24. (hétfő) 12.00 óráig írásban kell bejelentenie. A versenytárgyalás előtt fizetendő szerződéskötési biztosíték (amely a
szerződés megkötésével a vételárba beszámít) 300.000,- Ft.
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett
időpontban 2018. szeptember 21-ig megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.
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szeptember 21.

Szeptember 23.

Dumaszínház

Különleges este a kastélyban

Tévélaci – és ami mögötte van címmel,
a Dumaszínház keretében tartja önálló
estjét Hadházi László a Balaton Színházban szeptember 21-én 19 órai kezdettel.

Különleges este a keszthelyi Festeticskastélyban címmel múltidéző kastélylátogatáson, koncerten, fényjátékon vehetnek részt az érdeklődők szeptember
23-án 18 órától.

szeptember 22.

Szeptember 28.

Festői világok

Író-olvasó találkozó

Festői világok címmel Vallon B. Marcelle
alkotásaiból nyílik kiállítás szeptember
22-én 15 órakor a Balatoni Múzeumban.

Vértes Judit A tanító öröksége című családregény-trilógiáját mutatják be a Fejér
György Városi Könyvtárban szeptember
28-án 17 órakor.

Mesés napok
Mesés napok az
Óperenciás-tengeren
innen címmel rendeznek programot szeptember 28–30-án a
Goldmark Károly Művelődési Központban,
a NépmesePontban.
29-én 9 és 11 óra között ugyanott családi
hétvégét tartanak, a
rendezvény a magyar
népmeséken alapul
majd.

Opera és
operett

moziműsor
tapolca

2018. szeptember 21 –
október 3.
A művészet templomai:
CARAVAGGIO
Színes, olasz film
Hossz: 90 perc
szeptember 20 – 26.
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
VÉGÁLLOMÁS: ESKÜVŐ
Színes, szinkronizált amerikai romantikus vígjáték
Hossz: 90 perc
szeptember 20 – 26.
csütörtök – szerda 18:00 1800,-Ft
Egy kis szívesség
Színes, szinkronizált amerikai misztikus
krimi
Hossz: 117 perc
szeptember 20 – 26.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
A művészet templomai:
CARAVAGGIO
Színes, olasz film
Hossz: 90 perc
szeptember 27 – október 3.
csütörtök – szerda 14:00 1200,-Ft
Apróláb
Színes, szinkronizált amerikai animációs kalandfilm
szeptember 27 – október 3.
csütörtök – szerda 14:00 2D 1200,-Ft
Napszállta
Színes, magyar-francia dráma
Hossz: 142 perc
szeptember 27 – október 3.
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
JOHNNY ENGLISH újra lecsap
Színes, szinkronizált angol-amerikaifrancia akció-vígjáték
szeptember 27 – október 3.
csütörtök – szerda 20:30 1200,-Ft
Jegyek elővételben a mozi pénztárában!
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Az Eventoperetta
Társulat részvételével
tartanak opera- és
operettkoncertet a
Helikon Kastélymúzeumban szeptember
20-án és 27-én 19.30
órakor.

ONLINE jegyfoglalás!
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu.

Jegyrendelés, információ:
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497es telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)
2018. szeptember 21.
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Hévízi Tófürdő
ősszel is!

Töltődjön fel
energiával a festői
Gyógytó partján,
élvezze Ön is a
természet kincsének
egyedülálló
hangulatát!
Nyitás: 9:00
Pénztárzárás: 17:30
Fürdési idő vége: 18:00
Wellness vége: 18:00
Fürdőzárás: 18:30
(Érvényes: 2018.09.03 - 2018.10.14.)
(Az egyes bejáratok nyitva
tartása ettől eltérhet.)

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

Bővebb információ
szolgáltatásainkról:
spaheviz@spaheviz.hu
(+36) 83 342 830
www.spaheviz.hu
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