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A keszthelyi Család és KarrierPONT
szeretettel vár minden érdeklődőt
a 2018. október 11-én 10:00-15:00 között
megrendezésre kerülő
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kiállítási lehetőséget számukra, előzetes regisztrációt követően.
A rendezvény díjtalan.
A gyermekkel érkezőket gyermeksarokkal várjuk.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthelyi Sporttelepén ünnepélyesen avatták fel azt a 120 méteres műanyag futósávot és 40 méteres távolugró nekifutópályát, melyeket a keszthelyi önkormányzat 15 millió forintos támogatásából és a Magyar Atlétikai Szövetség
által adott 10 millió forintból alakítottak ki.
Dr. Kardos József, a Keszthely Városi Diáksport Egyesület elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta: kevés olyan jegyzett, jó
eredményeket elérő egyesület van az országban, ahol salakos pályán készítik fel
az atlétákat. Az elkészült műanyag pályák
nagyban segítik a különböző versenyekre
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történő felkészítést, valamint hozzájárulhatnak, hogy a helyi egyetemi kar hallgatóinak bővüljön a sportolási tevékenysége. Hasznára válik Keszthely sportolni,
mozogni vágyó lakóinak is, hiszen az
időjárástól függetlenül lehet használni a
műanyag borítású pályákat. Manninger
Jenő országgyűlési képviselő az ünnepségen úgy fogalmazott: az atléták eddig
is nagyon jó eredményeket értek el, de ez
elsősorban a helyi edzőknek és a fiatalok
volt köszönhető. Hozzátette: bízik benne, hogy a fejlesztések eredményeként,
a jobb körülmények között még többen

még jobb eredményeket fognak elérni.
Nagy Bálint alpolgármester köszöntőjében kiemelte: Keszthely városa régi
adósságának tett eleget az atlétikasportág, illetve a keszthelyi sportolók tekintetében, hiszen ez olyan pálya, olyan fejlesztés, amit valós igények alapján tudtak
megtervezni. Az egész projekt
elején a helyi atlétika vezetőivel, sportolókkal közösen tervezték meg, hogy mi az, amire
szükségük van, hol tudják ezt
elhelyezni, és a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával,
valamint a helyi önkormányzat hozzájárulásával tudták ezt
megvalósítani. Gyulai Miklós,
a Magyar Atlétikai Szövetség
elnöke ígéretet tett arra, hogy
a jövőben is együtt dolgoznak a
várossal a további fejlesztések érdekében.
– Látva ezt a csodálatos kis sporttelepet,
ami kis ékszerdoboznak tűnik, illene valahogyan jobban „kipofozni”, és ez rajtunk nem fog múlni. Elkezdünk egyez-

tetni az egyesület vezetőivel, a várossal,
és meglátjuk, hogy mit tudunk belőle
kihozni a következő években – mondta
az elnök.
Dr. Baranyi Nóra, a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánhelyettese köszöntőjében hangoztatta: fontos, hogy

a hallgatók, fiatalok, sportolni vágyók
számára megteremtsék a testmozgás és a
versenyekre való felkészülés lehetőségét.
Ezeket a célokat kiválóan szolgálják az új
létesítmények. 			
(SJ)
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RÖVID HÍREK
Közmeghallgatás

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.

Véradások októberben

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi
szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója októberben is várja a véradókat. 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), 25-én Keszthelyen, a Georgikon
Kar D épületében (12–17 óra), 18-án
pedig Hévízen, a Hotel Carbonában
(13–15 óra) lesz véradás.

Hon-védelem a bíróságon

Hon-védelem címmel nyílt kiállítás
minap a Keszthelyi Járásbíróságon,
a látványos tárlat anyagát a Fekete
György mutatta be. A magyar történelem korszakainak fegyvereit a 15.
századtól válogatta a gyűjtő. A tárlat
anyagát október végéig láthatja az érdeklődő közönség.

Ruzsics Ferenc
polgármester
a fogadónapját
2018. október 3. (szerda)
helyett
2018. október 10-én
(szerda) 15.00–17.00
időpontban tartja.

Beszámolóktól a harangtoronyig
A napirendek előtt az iszapszállítás és -elhelyezés kérdései, valamint a B my Lake Fesztivál „idősügyi tapasztalatai” is szóba kerültek a képviselő-testület szeptemberi soros
ülésén.
Előbbivel kapcsolatosan többen hangsúlyozták: az egész térséget, a strandokat
komolyan érinti, ha a Balaton nyugati
medencéjében található zagykazettában
helyezik el a másutt kikotort iszapot. Az
ezzel kapcsolatos problémák megoldása
érdekében tárgyalni kell. A nagyszabású augusztusi fesztivállal kapcsolatosan
észrevételként az hangzott el, hogy a jövőben az ilyen jellegű rendezvények előtt
szélesebb körű tájékoztatást kell adni a
lakosságnak.
A képviselő-testület tárgyalt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról, a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás szabályairól. Utóbbi
a parlament döntése alapján, az Alaptörvény módosítása miatt változott, s az új
szabályok minden településre, így Keszthelyre is érvényesek. Ezt követően tájékoztató hangzott el a Keszthelyi HUSZ
Hulladékszállító Nonprofit Kft., valamint
a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. első félévi gazdálkodásáról. A
képviselők érdeklődtek a hulladékszállítás helyzetéről, mellyel kapcsolatosan
elhangzott: az ágazatban országosan vannak nehézségek, de bíznak a problémák
mielőbbi rendezésében. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. első
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója után – mondván: a felügyelőbizottság által tárgyalt témák közül nem mindegyik került a képviselő-testület elé az

előterjesztéssel – vita alakult ki. Módosító javaslat miatt a következő soros ülésen
tárgyalják majd újra. Ugyanez történt a
Városfejlesztő Nonprofit Kft. beszámolójával. A képviselők elé került a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. első félévi
beszámolója is. Elhangzott, hogy a társaság – a tavaly félévi, több mint hatmillió
forint mínusszal szemben – idén 2,2 millió forint eredménnyel zárta az első hat
hónapot. Tárgyalt a testület a televízió
ügyvezetőjének személyéről: 2019. január elsejétől Sámel Józsefet nevezte ki hároméves időtartamra. Az ülésen döntöttek arról, hogy a város részt vesz a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában. Ugyancsak tárgyaltak a képviselők
arról a kezdeményezésről, miszerint a
Pápa által megáldott Kézfogás harangját
egy újonnan létesítendő toronyban helyezzék el.
Az ülésen szó volt még pályázatok benyújtásról, a VÜZ Kft. távhővel kapcsolatos hitelfelvételéről, valamint több ingatlanügyről.

„Házhoz megy” a kormányablak
Az ügyfélkapcsolatokat hivatott javítani a minap Zala megyében, Bagodban átadott kormányablak-busz.
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség
közszolgálatért felelős államtitkára és Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízott hangsúlyozta: az
országban immár tíz mobil ügyfélszolgálat áll a kistelepüléseken élők
szolgálatában, Zalában ez az első. A
két munkaállomással dolgozó busz
megspórolja az utazást a falvakban élők
számára, hiszen jóvoltából az állam házhoz megy. A jövőben ötven kormányablak-buszt terveznek munkába állítani az
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országban, amelyekben ugyanúgy lehet
személyi igazolványt vagy lakcímkártyát
váltani, mint a városi kormányablakokban.

Diplomások és pályakezdők
Keszthelynek mint iskolavárosnak és a város vezetésének nagyon fontos, hogy egyszerre legyen jelen a múlt és a jövő. Ezért a jubileumi díszokleveles pedagógusokat és a városban e tanévben kezdő pedagógusokat együtt köszöntötték a városháza dísztermében.
A 60 éve képesítést szerzetteknek gyémánt-, míg a 70 éves évfordulóért rubindiplomát állítottak ki a nyugalmazott pedagógusok egykori képzőhelyei.
Ezeket a kitüntettet lakhelyén szokás
átadni.
Somogyi Ákosné 1956-ban kapott tanítói oklevelet. Zalavár, Kapolcs, Rezi
és Cserszegtomaj után Keszthelyen, a
Szendrey-iskolában is tanított a gyémántokleveles pedagógus. Jávor Antalné 70 éve szerzett tanítói
oklevelet, ezért rubindiplomát állított ki neki egykori alma matere. A nyugalmazott pedagógus Zalalövőn, Zalaszentgróton,
Tapolcán és Zalaapátiban is tanított, utóbbi településen az igazgatóhelyettesi munkakört is ellátta. Egyházi József 60 éve végezte el a tanítóképzőt. Első munkahelye Molnáriban volt, majd
Bucsután, Szentliszlón, Csörnyeföldén és Bánokszentgyörgyön
is tanított, utóbbi településen tanácselnök és igazgató is volt a
gyémántoklevéllel kitüntetett férfi. Sinka Endre 50 éve, köztár-

sasági ösztöndíjasként szerzett tanári
oklevelet. Felsőrajkon, Zalaszentbalázson, Ajkán és Reziben tanított. Az
ünnepségen a város polgármestere
kifejtette, hogy nagyra tartják a pedagógusok által végzett munkát. Ruzsics
Ferenc köszönetet mondott mindazoknak, akik a gyermekeket tanították, nevelték. Elhangzott: az emlékdiploma az
életút sikerének bizonyítéka. A pályakezdőkhöz szólva sok sikert kívánt most induló hivatásukhoz.
A pedagógusszakma széles palettáját képviseli a három pályakezdő: Dublecz Dóra magyar nyelvtan és irodalom szakos tanár a Csány–Szendrey-iskolában, Papp Enikő óvodapedagógus
az Életfa óvodában, Bagarus Viktória gyógypedagógus a Zöldmező utcai iskolában kezdte meg munkáját. A pedagógusok
ünnepélyesen esküt is tettek a rendezvényen. A jelenlevőknek a
Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Csengettyű Szakköre kedveskedett műsorral.
(HÁ)

Elismerések az ünnepi közgyűlésen
Hagyományos ünnepségét tartotta a Zala
Megyei Közgyűlés. A rendezvényen dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
és dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke mondott beszédet, majd kitüntetéseket adtak
át, kiváló tevékenységéért több keszthelyi és térségbeli személy is elismerést
kapott.
Dr. Kövér László hangsúlyozta: fontos,
hogy egy közösség elismerje azokat,
akik munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak a közösség fennmaradásához és
épüléséhez. Zala megye számára jelentős
fejlesztéseket, beruházásokat vett számba beszédében a megyegyűlés elnöke.
Dr. Pál Attila kiemelte: a gazdaság fejlődéséhez és a versenyképességhez infrastrukturálisan készen áll Zala megye.
A közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott a zalai
születésű dr. Márfi Gyula érsek atyának
több évtizedes példaértékű, a keresztény
és a nemzeti értékek iránt elkötelezett,
értékteremtő főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A Zala megye
közigazgatásáért díjat dr. Tószegi Sándor,

a Lenti járás főállatorvosa vehette át. A
Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályán végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért érdemelte
ki a Zala megye egészségügyéért díjat
dr. Takács István. A hévízi Szent Lukács
Idősek Otthona igazgatója, Dallos Rita
vehette át a Zala megye szociális gondoskodásáért díjat kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül. Tóth Sándorné vehette át a Zalai pedagógus díjat a
nevelés-oktatás és a tehetséggondozás
területén kifejtett áldozatos munkájáért, példaértékű társadalmi-kulturális
szerepvállalásáért. Major Veronikának
ítélték oda a Zala megye sportjáért díjat.
A keszthelyi sportlövő a futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért,
junior világbajnoki aranyérmeiért érde2018. OKTÓBER 5.
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melte ki a díjat. Szintén Zala megye sportjáért díjat adományozott
a közgyűlés a megyeszékhelyen
működő ZTK-FMVas Tekeklubnak. A Közgyűlés Zala megye
fejlesztéséért díjat adományozott
Tar Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül. Szintén
Zala megye fejlesztéséért díjjal ismerték
el Musits Róbertet; az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének a megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a
fenntartható fejlődés és a klímavédelem
elősegítéséért ítélték oda az elismerést.
A tavalyi évhez hasonlóan Vonyarcvashegyre került a Zala György-díj: Major
Lajos fafaragót ismerték el a magyar népi
és katolikus hagyományokat megjelenítő
alkotó munkásságáért. A közgyűlés Zala
megye címere emlékplakettet adományozott Joóné Baranyai Tímeának, aki
hivatástudattal, szakmai alapossággal,
empátiával végzi munkáját a keszthelyi
Életfa Óvodában. Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért díjat ítéltek oda
Szűcs Imre plébánosnak. 		

Festői világok
A Balatoni Múzeumban nyílt meg Vallon Basilides Marcelle művészi pályáját bemutató Festői világok című kiállítás.

A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!
Minden héten több mint 3 milliárd forint
főnyeremény vár!*

A Cserszegtomajon élő művésznő fantáziát megmozgató,
különleges akvarelljeinek kiállításmegnyitóján Nagy Bálint,
Keszthely város alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
Az alpolgármester örvendetes eseménynek tartotta, hogy a
város a festészet napját egy olyan életmű-kiállítással köszöntheti, melynek alkotója és munkái Európa több országában is
nagy sikerrel mutatkoztak be. Az elmúlt évtizedekben számos
csoportos és egyéni kiállításon ismerhette meg különös képein
keresztül a festőnőt a közönség.
Basilides Vallon Marcelle 1938-ban Svájcban, francia nyelvterületen született, és 1999-ben telepedett le Cserszegtomajon
szintén festő férjével, Basilides Bálint Gézával. Keramikusként
szerzett diplomát, de kerámiamunkáiból keveset ismerhetünk,
mert 1995-ben, három gyermekének felnevelését követően
áttért a festészetre. A művésznő hosszú évekig folyamatosan
festőkurzusokra járt, többnyire Svájcban képezte magát, míg
végül az egyik legnehezebb technikát, az akvarellt választotta. Az akvarellről, amivel dolgozik, így vall a művész: „Azért
választottam az akvarellt technikának, mert könnyed, levegős,
ugyanakkor nagy szabadságot ad, és spontán lehet játszani vele.
Lehet játszani a színekkel, a papír fehérjével, a papír anyagával
és a saját ötletekkel. Nincs limit. Teljes szabadság van az akvarellben.”

Az életmű-kiállításon barátok, családtagok és művészetkedvelők előtt Feledy Balázs műkritikus elemezte azt a festői tevékenységet, ami nem csupán magas szintű művészetről, hanem
érzékiségről is árulkodik.
Vallon Basilides Marcelle Festői világok című tárlatát Peter
Burkhard, Svájc magyarországi nagykövete nyitotta meg. A
nagykövet a megnyitójában hangsúlyozta, hogy a művészet nagyon erős kapocs tud lenni az országok között. Kapcsolatokat
épít, erősít, melyek ápolása nagyon fontos.
A tárlat elrepíti a látogatót az univerzum különös világába, de
találkozik a műélvező az emberrel és a természettel is. Egy külön fejezetben felvillantja azt is, hogy a nagyhírű Basilides művészcsalád legkisebb tagjai is milyen tehetségesek. A kiállítás
december 12-ig látogatható a Balatoni Múzeumban.
(HÉ)

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
A Család- és KarrierPONT támogatásával rendezték meg a BRI’S Forma Stúdióban azt a sportnapot, ahol edzőkkel, sportágakkal ismerkedhettek a mozogni vágyók. A rendezvényen kilenc bemutatóórán próbálhatták ki a mozgásformákat.

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

euj_alap 180,3x267.indd 1

6 balatoni KRÓNIKA

2018. OKTÓBER 5.

2018. 09. 11. 17:41

Kilenc bemutatóórán próbálhatták ki a mozgásformákat
azok, akik már rendszeresen
mozognak, vagy egyszerűen
eltervezték, hogy beillesztik
a mindennapjaikba a sportot.
Gyerekek és felnőttek egyaránt bekapcsolódtak a BRI’S
Forma Stúdióban a nyílt napon meghirdetett mozgásformákba.
A többszörös testépítő bajnok, edző, Czotter Mariann
vezetésével zenére végezték a
cross aerobic gyakorlatokat a
mozgásstúdióban. A nehéz,
sokszor erőt próbáló gyakorlatokat szívesen kipróbálták a zenét, mozgást kedvelő kisebb lányok is. Törtei László instruktor Zentáról érkezett a nyílt napra. A
test egészét, az összes izmot megmozgató
gyakorlatokat trambulinon közösen vé-

gezték. Megismerkedhettek a sport iránt
érdeklődők a kangooval és a ninjucuval
is. Láthattak egy izgalmas bemutatót az
Acro Dance SE tagjaitól.
A sportstúdióban a jó hangulatú, mozgásélményt nyújtó rendezvényt a Család2018. OKTÓBER 5.

balatoni KRÓNIKA 7

és KarrierPONT támogatta.
Dr. Gábor Hajnalka szakmai
vezető arról adott tájékoztatást a helyszínen, hogy a
központnak az egyik fő tevékenysége a gyesen, gyeden
lévő kismamák munkába való
integrációjának segítése, s
ehhez kapcsolódóan nagyon
fontos, hogy a kismamákat,
anyukákat felkészítsék az
egészséges életmódra, hogy
minél erősebben, fittebben
tudjanak a munkába visszaállni, ezért is támogatták a
sportrendezvényt.
A Család- és KarrierPONT a segítő szolgáltatások mellett a jövőben is partner a
családok bevonásával az egészségmegőrző és egészségvédő programok támogatásában.
(HÉ)

Idősek őszköszöntője
Szemmel láthatóan jól érezték magukat a résztvevők azon az Őszköszöntő nevet viselő rendezvényen, melyet a Közösségi Értékekért
Egyesület és a Keszthelyi Idősügyi Tanács szervezett a Georgikon Majormúzeumban.
A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program célja az volt, hogy a
térségben működő, időseket tömörítő szervezetek megismerjék egymást,
s tapasztalatokat cserélve dolgozzanak
tovább a közös célok érdekében. A házigazda igazgató, dr. Szabóné Lázár Ibolya köszöntőjét követően a Népek táncai
csoport adott műsort, majd Nagy Bálint,

Keszthely alpolgármestere, a program
fővédnökségét felvállaló Keszthelyi Idősügyi Tanács vezetője beszédét hallgathatták a jelenlévők. Hangsúlyozta: egy város
közösségében az idősebb generációk ki-

emelt szerepet játszanak. Az idősebbek
élettapasztalata és tudása sokat segíthet
a város közösségi életének, s követendő
példát mutathat a fiatalok számára.
– Keszthelyen büszkék lehetünk a civil
szervezeteinkre, mert a város lakosságához mérten nagyon sok és aktív társaság működik – tette hozzá. – Jelentős
részük időseket tömörítő vagy idősüggyel foglalkozó civil szervezet. Azt
gondolom, ha a város hozzá tud járulni ehhez a közösségi aktivitáshoz,
vagyis e szervezeteket segíti összefogni,
támogatást biztosít olyan programok
szervezéséhez, mint a mai is, akkor jó
irányba haladunk.
Nagy Bálint kiemelte: a Keszthelyi
Idősügyi Tanács tavaly tavasszal alakult meg. Az önkormányzat két főt –
a mindenkori alpolgármestert és egy
képviselőt – delegál a tizenöt tagú társaságba, rajtuk
kívül civil szervezetek delegáltjai
dolgoznak azért,
hogy közvetlenül
tudjanak segítsé-
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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 bérletidíjkedvezményt 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.

get nyújtani az idősek napi problémáinak
megoldására.
Az Őszköszöntő program vendégei kötetlen beszélgetés során ismerkedtek
egymás munkájával, illetve megtekintették a múzeum kiállításait. A szervezőktől
megtudtuk: a tapasztalatok nagyon jók
voltak, így a rendezvény folytatása nem
kétséges. 		
(SJ)

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 .

Kulturális kalandos éjszakák
A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

2018. OKTÓBER 5.

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

EuroSkills az Asbóth-iskolával
A KESZTHELYI ASBÓTH SÁNDOR SZAKGIMNÁZIUM IS FONTOS SZEREPLŐJE VOLT A EUROSKILLS IDEI RENDEZVÉNYÉNEK. A FIATAL SZAKEMBEREK HÁROMNAPOS EURÓPA-BAJNOKSÁGA, LÁTVÁNYOS BEMUTATÓJA BUDAPESTEN ZAJLOTT. EURÓPA LEGJOBB HUSZONÖT ÉV ALATTI SZAKEMBEREI, ÖSSZESEN ÖTSZÁZHUSZONÖT VERSENYZŐ ÉRKEZETT MAGYARORSZÁGRA.
A WorldSkills Europe szervezet tagállamainak egyikében, idén Magyarországon rendezték meg a fiatal szakemberek
háromnapos Európa-bajnokságát, a
EuroSkills versenyt. A megmérettetésen harmincegy magyar fiatal vett részt,
egyikük a keszthelyi Asbóth Sándor
Térségi Középiskolát képviselte. Papp
Viktória Dóra itt tanulta ki a kozmetikusszakmát. „Nem csak az Asbóth-iskolát képviselem: az egész szakmát, az
egész országot képviselem. Mindegyik egy apró-apró kis nyomást gyakorol rá, a maga az iskola is, maga az ország és maga
a szakma is. Eddig nem éreztem különben, tegnap tört ki belőlem, hogy tényleg rajtunk van a nyomás” – vélekedett Papp
Viktória Dóra.
Az iskola nem először vett részt a szakmák Európa-bajnokságán. Az idei év azért is különleges számukra, mert a kozmetikai
szakmát bemutató pavilont az intézmény egyik pedagógusának
vezetésével építették fel és működtették a verseny idején. A
felépítés már a megnyitó előtt két héttel megkezdődött a kijelölt háromszázötven négyzetméteren. Tizenhat munkaállomás
kialakítása, a versenyzők egyforma feltételeinek a biztosítása
kiemelkedő logisztikát kívánt a helyszínen workshop menedzserként tevékenykedő tanárnőtől, Linhart Rita gyakorlati
oktatásvezetőtől: „Ezt köszönhetjük annak, hogy nekünk az
infrastrukturális hátterünk megvolt. Megvolt az a kapcsolatrendszerünk a cégekkel, akik megbíztak bennünk, és nyil-

ván szponzorként az ügy mögé álltak.
Ez nekünk nagy segítség volt, mert nagyon nehéz mindent előteremteni, és
nagyobb szakmáknál – akár mechatronikára gondolunk, vagy informatikára
– látjuk, hogy ott is mennyi anyag és
eszköz szükséges. Ez a szépségápolásnál
sem különbözik.”
A tudásukat összesen harminchét versenyhelyszínen mutatták be a huszonnyolc országból érkezett fiatal szakemberek. A tét óriási: akik a EuroSkills versenyen jól szerepelnek,
azok általában számos jól fizető állásajánlat közül válogathatnak. Az Asbóth-iskola számára különösen fontos volt a részvétel, mivel nagyon sok energiát fektetnek be a magas szintű
képzés érdekében.
Csótár András igazgató leszögezte: „Küzdünk az iskola sikeréért, és küzdünk Magyarország elismerésért és sikeréért is. Azt
szeretnénk, ha a magyar fiatalok megtapasztalnák azt, hogy
nagy lehetőségek rejlenek a szakmai képzésben, és kitűnő választás egy-egy jó szakmát megtanulni a mai világban. Erre
nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Mi egész évben ezért dolgozunk, hogy ez lehetőleg minél nagyobb hangsúlyt kapjon.”
A Magyar Csapat tagjaként szereplő, a kozmetikus szakmát a
keszthelyi Asbóth-iskolában elsajátító Papp Viktória Dóra ötödik helyezést ért el a EuroSkills versenyen. Munkáját, mivel a
legjobbak között volt és kiemelkedő teljesítményt végzett, Kiválósági Éremmel ismerték el. 			
(TB)

ÚJ BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER A KESZTHELYI KÓRHÁZBAN
Megérkeztek a Keszthelyi Kórházba azok a korszerű higiéniás eszközök, melyek a fertőzések megelőzését szolgálják, és az újonnan
kialakított betegazonosító rendszer is indulásra kész. A betegbiztonság növelését célzó projekt megvalósítására az intézmény 195,35
millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program pályázatán.
Az EFOP-2.2.18-17-2017-00051 azonosítószámú projekt megvalósítása során az intézmény a betegbiztonságot és a kórházi fertőzések megelőzését, visszaszorítását tartotta szem előtt.
A levegőfertőtlenítés érdekében költséghatékony működésű,
plazmatechnológiás berendezést telepítettek, mely mérsékli a
légúti eredetű fertőzések számát, és használatával a felületek
újrafertőződése is jelentősen csökken. A kézhigiéné fejlesztését
érintésmentes szappan- és fertőtlenítőszer-adagolók biztosítják. Az izolált kórtermek zárófertőtlenítéséhez környezetbarát
automatát szereztek be, mely hozzájárul a kórterem és a benne
lévő eszközök, valamint a levegő gyors és hatékony megtisztításához. A beruházás kiterjedt a hálózati vízellátó rendszer
fejlesztésére is: itt vízfertőtlenítő berendezést telepítettek. A felületi tisztítás és fertőtlenítés helyes technikájának oktatására,
2018. OKTÓBER 5.

bevezetésére és ellenőrzésére környezeti infekciókontroll rendszert épített ki a kórház.
Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás keretében mindezek mellett korszerű betegazonosító rendszert vezettek be, mely a regisztrációval kezdődően végigkíséri
a beteget az intézményben tartózkodása alatt. A páciensek QRkóddal ellátott karszalagot kapnak, mely a kezelés során mindvégig biztosítja a pontos betegazonosítást. A kórlapon szereplő
személyes adatok a karszalagon kódolt formában szerepelnek
majd. A kórházi dolgozók a napokban ismerkedtek meg az új
rendszerrel, mellyel az elkövetkező hónapban találkozhatnak a
páciensek.
A betegellátás minőségének javítását célzó fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
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Nyílt napot tartott a Magyar Közút Zrt.
JÁTSSZ KISAUTÓ HELYETT IGAZIVAL! ÍGY HIRDETTE A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. A NYÍLT
NAPJÁT, MELYET MINDEN MEGYÉBEN EGY TELEPHELYEN RENDEZTEK MEG.
A Keszthelyen és környékén élő gyermekek abban a szerencsés helyzetben
voltak, hogy nem kellett lemondani az
élményről, mert a közutas nyílt napon a
keszthelyi mérnökségen is várták az érdeklődőket.
A kislányok, kisfiúk valószínűleg nem is
gondoltak arra, hogy egyszer egy nagy
gépet indíthatnak el gyermekként. Pedig
erről az élményről nem kellett lemaradni
egyetlen gyermeknek sem, aki ellátogatott a telephelyre szeptember 22-én, mert
a Magyar Közút keszthelyi mérnökségén
tartott nyílt napon mindenki mindent

kipróbálhatott. Gépeket indítottak, hólapátot forgattak a gyerekek, megnézték,
milyen belül az az óriás kotrógép, markoló, amiben bácsik ülnek, és ők is kicsinek
látszanak. Csupa újdonsággal találták
szembe magukat.
Bui Hung Manh üzemmérnökség-vezető a nagy érdeklődést látva elmondta,
szeretnék, ha a jövőben több hasonló

kezdeményezéssel meg tudnák mutatni
munkájukat a lakosságnak. S nem titkolt
szándék az sem, hogy megkedveltessék a
gyermekekkel a szakmát – talán egyszer
ők is dolgozóivá válnak a Magyar Közút
Zrt.-nek.
Nem kellett biztatni a gyerekeket, mindent ki szerettek volna próbálni. Valóra
vált egy álmuk a nyílt napon, nem csak
testközelből csodálhatták az óriás gépeket.
A szülők is érdeklődve nézték a kicsik
álomautóit, gépeit. Tudták, hogy az élményről sokáig fognak otthon beszélni.
Azt sem bánták, hogy gyermekeik a télire tárolt hatalmas sóhegyre felmásztak,
ott csúszkáltak, és önfeledten játszottak.
Mert ez a nap a Magyar Közút keszthelyi
üzemmérnökségén a gyermekeké volt.
(HÉ)

thely

Ke

Programok

Október 11. (csütörtök) 19.30

Fejér György Városi Könyvtár
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Festetics-kastély
OPERA - ÉS OPERETT KONcERT
az EventOperetta Társulat előadásában

Balaton Színház, színházterem
KONcERT A ZENE VILÁGNAPjÁRA
„AZ ÖRÖK IFjÚ cHOPIN”
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas
zongoraművész hangversenye
Október 2. (kedd) 17.00

Fejér György Városi Könyvtár
LÓcZY LAjOS: A BALATON FÖLDRAjZI
ÉS TÁRSADALMI ÁLLAPOTAINAK LEíRÁSA
Könyvbemutató
Október 2. (kedd) 18.00

Balaton Színház, Básti terem
KEDD – VELEM
Vendég: FODOR MÁTYÁS
Október 2. (kedd) 18.30

Lomtalanítás – csak keretek között
Ahogy minden évben, szeptember közepén megkezdődött Keszthelyen a lomtalanítás, mely körzetekre lebontva hétvégeken zajlik, és
októberben fejeződik be. A tapasztalatokról Kőrös László ügyvezetőt kérdeztük.

Festetics-kastély
ABSOLUTT cELLO:
GREEN WAVE KONcERT
Október 4. (csütörtök) 19.00

Balaton Színház, színházterem
BUDAPEST BÁR KONcERT
Október 4. (csütörtök) 19.30

Festetics-kastély
OPERA - ÉS OPERETT KONcERT
az EventOperetta Társulat előadásában
Október 5. (péntek) 18.00

– Szeptember 15-én indult a lomtalanítás, Kiskeszthelyen,
illetve a Kertvárosban, e területekről összesen 75 tonna
hulladékot gyűjtöttünk össze. Ez kissé nagyobb men�nyiség, mint korábban. Utána a Vaszary és Fodor utca
környékén dolgoztunk, ahonnan 78 tonnát szállítottunk
el – tájékoztatott az ügyvezető, hozzátéve: a lomtalanítás
október 13-án fejeződik majd be. – A tapasztalatokkal
kapcsolatosan elmondhatom, hogy a felhívásaink ellenére a lakosság egy része sok olyan holmit helyezett ki,
melyet nem szabadott volna. Az eddigiekben sok volt a
bontásból származó anyag, a nyílászáró, az elektronikai
hulladék: tévék, mosógépek, hűtők. Ezeknek nem lenne
helyük a lomok között. Ki lehetne vinni őket a hulladékkezelő telepre, akár ingyenesen is. A kirakott kupacok állapota is hagyott kívánnivalót, köszönhetően elsősorban
az „előkutató, előfeldolgozó” csapatok tevékenységének. Egyébként ez okozza a legnagyobb problémát. Egy zsákokban, dobozokban kirakott hulladékot könnyebben, gyorsabban tudunk
felrakni, elszállítani, mint a széttúrt kupacokat, melyekből össze
kell gyűjtögetni az apraját és nagyját. Ezt magam is megtapasztaltam, hiszen az egyik hétvégén beálltam a kollégáknak segíteni. Amellett, hogy ez jó fizikai munka volt, sok tapasztalatot lehetett szerezni, melyeket a későbbiekben tudunk hasznosítani.
Sajnos sokan – látva, hogy vasárnap is dolgozunk a szombaton
elmaradt utcák miatt – aznap reggel tették ki a hulladékaikat.
Ez nehézség a munkaszervezésben. A lakótelepeken egyébként
újítottunk. Több helyre is konténereket helyeztünk ki, hogy a
lakók abba tegyék a lomokat.

Balaton Színház
TÁVCSŐ-MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
A HOMÁR
Október 5. (péntek) 19.00

Festetics-kastély
A 20. SZÁZAD AMERIKÁjÁNAK ZENÉjE
NÉGY KLARINÉTON
Október 6. (szombat) 9.00-17.00

Balatoni Múzeum
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLjA
KESZTHELY REjTETT ÉRTÉKEI
Városnéző séta, verseny családoknak
Október 6. (szombat) 10.00-11.00

Kőrös László azt mondja: a HUSZ Kft. számára mind fizikailag
és technológiailag, mind anyagilag nagy munkát jelent a lomtalanítás.
A törvény azt írja elő, hogy évente személyenként tíz kilogramm lomhulladékot kell elszállítanunk. Ettől nagyon messze
vagyunk. Sajnos sokan nem veszik figyelembe a korlátokat. A
Fodor utcai garázssoron például annyi lomizásból származó
anyagot találtunk, melynek elszállítása 3-4 órát vett igénybe.
Bár nem lett volna kötelességünk, hiszen csak a szerződött lakóktól kellene elszállítani a lomokat, elvittük, mert ott nem maradhatott. Ezért is kérünk mindenkit, hogy a felhívások alapján
helyezzék ki feleslegessé vált dolgaikat lomtalanítási napokon,
időben és szabályosan… 				
(SJ)
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október

Október 1-7. (hétfő-vasárnap)

Október 1. (hétfő) 18.00

2018

Október 13-14. (szombat-vasárnap)

Horrorárium (Kínzómúzeum)
RÉMTETTEK PANOPTIKUMA
Október 13. (szombat) 19.00

Balaton Színház, színházterem
FIScHER ANNIE ÖSZTÖNDíjASOK HANGVERSENYE
Október 14. (vasárnap) 14.00-16.00.

Festetics-kastély (Indulás: Kossuth L. u. 1.)
BÉKEIDŐBŐL A HÁBORÚ POKLÁBA II.
A kastély kultúrtörténeti sétája a Nagy Háború
befejezésének 100. évfordulója alkalmából
Október 16-17. (kedd-szerda)

Balaton Színház
SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
Nektár Színház
Október 17. (szerda)

Történelmi Panoptikum
ARS SAcRA: SZEGÉNYEK NAPjA

Balaton Színház, Básti terem
ÚT A ZENÉHEZ
A PROGRAMZENE EREDETE ÉS MIBENLÉTE
ZENEIRODALMI PÉLDÁN KERESZTÜL
Október 25. (csütörtök) 19.30

Festetics-kastély
OPERA - ÉS OPERETT KONcERT
az EventOperetta Társulat előadásában
Október 26. (péntek) 14.00

Balatoni Múzeum
„MÚZEUMOK A PEDAGÓGUSOKÉRT”
Október 26. (péntek) 16.30

Október 26. (péntek) 19.00-20.00

Festetics-kastély
KINcSVADÁSZAT AZ Éj LEPLE ALATT
Október 27-28. (szombat-vasárnap)

Október 18. (csütörtök) 14.30-16.00

Horrorárium (Kínzómúzeum)
RÉMTETTEK PANOPTIKUMA

Balatoni Múzeum
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NAPjA

Október 27. (szombat) 10.00-18.00

Festetics-kastély
OPERA - ÉS OPERETT KONcERT
az EventOperetta Társulat előadásában

Balaton Színház
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ NAP
Előadások, kiállítók, házi készítésű termékek,
ingyenesen kipróbálható kezelések.

Október 19. (péntek) 18.00-20.00

Október 27. (szombat)

Október 18. (csütörtök) 19.30

Festetics-kastély
TOMPA MIHÁLY EMLÉKNAP
Október 20-21. (szombat-vasárnap)

Festetics-kastély
NYITOTT KORTÁRS MŰHELY

Festetics-kastély
AUTÓK A MÚLT SZÁZADBÓL

Október 6. (szombat) 17.00

Október 20. (szombat) 14.00-17.00

Szent Mikós temető
KOSZORÚZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT MEGEMLÉKEZÉS
AZ ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE
Megemlékező beszéd: Doma László történész

Balatoni Múzeum
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLjA
MESTERSÉGEK NAPjA
Családi program, kézműves foglalkozás

Október 7. (vasárnap) 14.00-16.00.

Október 20. (szombat) 15.00

Balaton Színház
ŐSZI MAGYAR FILMNAPOK

Október 25. (csütörtök) 17.00

Balaton Színház, színházterem
MIcHAEL cOONEY: NIcSAK, KI LAKIK ITT?
Bánfalvy Stúdió

Október 20-21. (szombat-vasárnap) 10.00-16.00

Október 8-14.(hétfő-vasárnap)

Balaton Színház
SZÉPKORÚAK HETE

Október 18. (csütörtök) 19.00

Október 6. (szombat) 10.00-12.00

Balaton Színház, Simándy terem
VILÁGjÁRÓ KLUB - ÚT A cSÚcSRA
Előadó: Klein Dávid hegymászó

Október 24-29. (hétfő-vasárnap)

Balaton Színház
EGÉSZSÉG A KERTBEN
Hétköznapunk csodája a szőlőmag.
Előadó: Stiller Szilárd, agrármérnök

Horrorárium (Kínzómúzeum)
RÉMTETTEK PANOPTIKUMA

Október 8. (hétfő) 18.00

Keszthely, Fő tér
VÁROSI ÜNNEPSÉG
az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére
Ünnepi szónok: Takaró Mihály irodalomtörténész

Balaton Színház
STRESSZKEZELÉS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Előadó: Dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter

Október 18. (csütörtök) 17.00

Festetics-kastély
ŐSZI MADÁRLESEN

Festetics-kastély
BÉKEIDŐBŐL A HÁBORÚ POKLÁBA I.
A kastély kultúrtörténeti sétája a Nagy Háború
befejezésének 100. évfordulója alkalmából

Október 23. (kedd) 8.30-tól

GKMK, NépmesePont, nagyterem
cSALÁDI DÖNGIcSÉLŐ
Játszóház, gyermek és felnőtt táncházak
Október 21. (vasárnap)

Belvárosi Múzeumok
NYUGDíjAS MŰHELY:
Etikett és az asztrológia a kultúrában
Október 22. (hétfő) 19.00

Balaton Színháztól
FÁKLYÁS FELVONULÁS
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

GKMK, nagyterem
ORSZÁGOS RAjZFILMÜNNEP
11.00: A KOcKÁSFÜLŰ NYÚL
15.00: VUK
Október 27. (szombat) 16.00-18.00

Festetics-kastély
AMIT MÉG NEM LÁTTUNK A KASTÉLY REjTETT ZUGAI
Október 28. (vasárnap) 10.30

Balaton Színház, színházterem
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Ametist Bábszínház
Október 29. (hétfő) 15.00

GKMK, nagyterem
TÖK jÓ NAP
Haláli arcfestés
Október 29. (hétfő) 16.00

Balaton Színház, színházterem
OPERETT GÁLA OSZVALD MARIKÁVAL
Október 29. (hétfő) 18.00

Balaton Színház, Simándy terem
VILÁGjÁRÓ KLUB - ÉSZAK-KOREA
Október 30-31. (kedd-szerda) 10.00-16.00

Festetics-kastély
A VASÚT REjTELMEI

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu
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Titokzatos történetek egy író-olvasó találkozón
Ha nem ír, akkor zenél, honlapot szerkeszt, FILMEZ, vagy épp olvasásra szoktatja a gyermekeket. Ő Kovács Attila, vagy – ahogy írói
nevén ismert – Holden Rose.
A Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában az őszi
programok keretében találkozhattak Holden Rose gyermekdetektívregény-íróval alsós kis diákok. Olvasásról, fejlesztésről, a képzeletről
és detektívregényeiről beszélgettek
a budapesti íróval. Az író-olvasó
találkozón Kovács Attila, aki regényeit Holden Rose néven írja,
harmadik osztályos kisdiákokkal
beszélgetett az olvasás fontosságáról, a szókincset, a képzelőerőt
fejlesztő irodalomról, ösztönözve
a kicsiket a folyamatos tanulásra, a
napi olvasásra. Kovács Attila nagyon sokrétű személy. Életének
első négy évtizede sem telt tartalom nélkül: „Volt már biztonsági őr, telefonos szupportos, kábelhúzó, katona, rendező, asztalos, rendszergazda, vokalista, kőművessegéd, zeneszerző, eladó,
grafikus, újságíró, tanár, vágó, szövegíró, marketingizét is csinált… egyszóval mindig kitalál valamit” – írták róla. Négy éve
írt egy könyvet, Sárkány kétszer címmel. Kezdő írónak tartja
magát, szinte belecsöppent az ifjúsági irodalomba.
Interaktív író-olvasó találkozóin az izgalmas történetek bemuta-

tásához bevonja a kicsiket is. Gondolkodtatja őket, megmozgatja a
fantáziájukat, detektívtörténeteibe
beleszőve a modern mindennapokat, s közben megismerhetnek
egy izgalmas regényt is a gyerekek.
Keszthelyi gyermekhallgatósága is
nagyon élvezte a gyakran színészi
képességeket igénylő előadását.
A kisiskolásoknak újdonság volt
a találkozás. Újdonság volt az író
könyvbemutatója és a beszélgetés,
ami az olvasásra, tanulásra irányította a figyelmet. A gyermekkönyvtár első őszi rendezvényén
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy három előadást is tartott
az író, aki egyéniségével is magával ragadta hallgatóságát. Előadása izgalmas és egyben vicces volt, az érdekes történeteket
megfűszerezte humorral, nevetéssel. Howard Matheu, Gilbert
Frost és Anita Brodsky izgalmas kalandjai épp olyan magával
ragadó történetek voltak, amilyen kitalálójuk. A könyvespolcok között tartott program hangulata és a szülői, pedagógusi
segítség pedig remélhetőleg sok kis olvasót vezet majd vissza a
gyermekkönyvtárba.			
Hegedüs Éva
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Gasztro

Kukoricás csirkeragu
Hozzávalók: 40 dkg csirkemellfilé, 1 dl száraz fehérbor, 20 dkg konzerv kukorica, 2 gerezd fokhagyma, 1 kis fej vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, 1 csokor petrezselyem, 1 ágacska rozmaring, só
A csirkehúst apró kockákra vágjuk, és a felforrósított olajon megpirítjuk. Hozzáadjuk
a felaprított vöröshagymát, az összezúzott fokhagymát, belemorzsoljuk a rozmaringot, és a borral felöntve puhára pároljuk. Ha a hús megpuhult, beletesszük a kukoricát, a finomra vágott petrezselymet, megsózzuk, és jól átforraljuk.

Rendőrségi hírek – A pénzünket akarják!
Többször próbáltuk már ezen a felületen is felhívni a figyelmet az interneten elkövetett visszaélésekre, de úgy tűnik, kifogyhatatlan témára akadtunk.
E sorok írója is kapott nemrég egy fizetési felszólítást saját e-mail-címére,
amiben egy telefonszolgáltató illedelmesen felszólítja, hogy az amúgy nem
túl nagy összegű tartozását szíveskedjék megfizetni.
Az írót gondolkodóba ejtette a felszólítás, mert bár legjobb tudomása szerint nem ügyfele a mobilcégnek, de csak felületes ismeretei vannak
roomingolásról, számhordozásról és mindenféle, a mobilkommunikációval
kapcsolatos machinációkról, így nem csoda, ha elbizonytalanodott, hogy
talán előfordulhat, hogy valahogyan tudtán kívül fizetési kötelezettsége keletkezhetett a mobilszolgáltatónál. Annál is inkább hajlott erre a kézenfekvő következtetésre, mivel – mint fentebb említettük – udvarias felszólítást
kapott, ezenkívül – hála a technika, technológia fejlődésének – a fizetési
felszólítás nem hemzsegett a helyesírási hibáktól, amik nyilvánvalóvá tették volna, hogy átverésről van szó. Meg aztán a követelt
összeg sem volt túl nagy, pár ezer forint csak…
Munkájából adódóan azonban az író szeret kételkedni mindenben, és mert most segítség nélkül nem tudta eldönteni, hogy
igaz-e, amit lát, avagy hamis, felkereste hát a mobilszolgáltató ügyfélszolgálatát. Az ügyfélszolgálaton sem tudták első ránézésre
megmondani, hogy hamis követelésről van-e szó, mert a számlakép kísértetiesen hasonlított az övékre. Utána kellett nézni a saját
adatbázisukban. Most mondják meg! Akkor a hétköznapi polgár hogyan tudná eldönteni, hogy igaz-e, amit lát?
Történetünk itt az író számára szerencsés véget ért, miután az ügyintéző közölte, hogy átverésről van szó, ne fizessen, de sajnos
sokak számára elmarad a happy end. Az ügyintéző is megerősítette, és a rendőrség is tudja, hogy tömegesen próbálják átverni az
embereket ezekkel a hamis fizetési felszólításokkal. Kérjük, ne dőljenek be a hamis fizetési felszólításoknak, akciós ajánlatoknak,
ezek általában átverések. Csak a pénzünket akarják!
				
Keszthelyi Rendőrkapitányság

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET
a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
(8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.)
gazdasági vezetői beosztásának betöltésére.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási
Intézete (8360 Keszthely, Sopron u. 2.)
intézetvezetői beosztásának betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 5.
Dr. Horváth Teréz jegyző

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 5.
Dr. Horváth Teréz jegyző
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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

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.

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.
III. Az adóügyi ügyintézőknél az ügyfélfogadás
– kötelező továbbképzés miatt - az alábbi napokon szünetel:
2018. november 5. (hétfő), 2018. november 12. (hétfő), 2018. november
14. (szerda), 2018. november 26. (hétfő), 2018. november 28. (szerda),
2018. december 3. (hétfő).
Dr. Horváth Teréz jegyző

OKTÓBER 4-5-11-18.
Koncertek
A Festetics-kastélyban opera- és operettkoncertet tartanak október 4-én,
11-én és 18-án 19.30 órakor. Ugyancsak
a kastélyban a 20. század Amerikájának
zenéje négy klarinéton című rendezvényre várják az érdeklődőket október
5-én 19 órakor.

OKTÓBER 6.
Keszthely rejtett értékei

programajánló
keszthely városi programok

OKTÓBER 7., 14.

OKTÓBER 13.

Békeidőből a háború poklába

Ösztöndíjasok hangversenye

Békeidőből a háború poklába címmel a
Helikon Kastélymúzeumban rendeznek
kétrészes kultúrtörténeti sétát az első
világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából október 7-én, valamint
14-én 14 órától.

Fischer Annie-ösztöndíjas zenészek adnak koncertet a Balaton Színházban október 13-án 19 órakor.

A Múzeumok őszi fesztiválja keretében
Keszthely rejtett értékei címmel szervez
programot – városnéző sétát, versenyt –
a Balatoni Múzeum október 6-án 9–17
óráig.

OKTÓBER 7-ig
Könyvtári napok
Az Országos könyvtári napok és a Könyves vasárnap keretében október 7-ig
naponta tartanak programokat a Fejér
György Városi Könyvtárban.

moziműsor
tapolca

2018. október 6–17.
Apróláb
október 6 – 7.
szombat – vasárnap 14:00 3D 1400,-Ft
Macskafogó (1986)
október 6 – 7.
szombat – vasárnap 16:00 1200,-Ft
Venom
október 4 – 10.
csütörtök – szerda
18:00 2D 1200,-Ft
20:00 3D 1400,-Ft
Apróláb
október 11. csütörtök 13:30 2D 1200,-Ft
október 12. péntek 14:00
október 13. szombat 11:30
A néma forradalom
október 11 – 13.
csütörtök – szombat,
október 17. szerda 16:00 1200,-Ft
október 15 – 16. hétfő – kedd 14:00
Csillag születik
október 11 – 13.
csütörtök –szombat,
október 15 – 17.
hétfő – szerda 16:00 1200,-Ft
október 16. kedd 15:45 is!
Venom
október 11 – 13.
csütörtök – szombat,
október 15 – 17.
hétfő – szerda 20:00 3D 1400,-Ft
október 15. hétfő 15:30 is!

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 225/2018. (VIII. 29.) határozatával a településkép védelméről
szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról döntött.
A képviselő-testület által javasolt módosítás szerint:
1. kerüljön átalakításra a 3. sz. melléklet úgy, hogy az utcalehatárolások helyébe pontos utcanévjegyzék kerüljön,
2. polgármester kezdeményezze a felülvizsgálat érdekében a módosítási igények összegyűjtését.
Az önkormányzat a felülvizsgálattal érintett rendeletet partnerségi véleményezésre bocsátja.
A felülvizsgálatról előzetes tájékoztatást adunk a 2018. október 17-én (szerdán) 16.30-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezésre kerülő lakossági fórumon.
A felülvizsgálandó dokumentum megtekinthető 2018. október 25-ig a https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal főépítészi
irodájában.
Írásos észrevételüket 2018. október 25-ig nyújthatják be elektronikus úton a foepitesz@keszthely.hu címen, vagy
postai úton Keszthely város polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve.
A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ruzsics Ferenc polgármester
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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 +36-30/631-8497es telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)
2018. OKTÓBER 5.
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Helló
ősz!
Hévízi Tófürdő
belépő

4+1 óra

(2018.10.01-2018.11.15.)

Élje át Ön is az unikális
őszi kikapcsolódás élményét!
(A 4 órás Tófürdő belépő (3 700 Ft) 5 órás benntartózkodásra jogosít.)

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

Hozza formába otthonát
a Diego®-val!

Pihe-puha szõnyegek,
melegséget árasztó padlóburkolatok,
színpompás textíliák a hideg õszi napokra...

nkban
Már áruházu
katalógus!
az új õszi-téli

20%

Újra Glamour-napok a keszthelyi Diego®-ban!

kedvezmény

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

ciós
tapétára.*
minden nem ak
e, karnisra és
yr
n
ö
g
g
fü
,
re
g
darabszőnye
*Más akcióval nem vonható össze, csak a teljes áras termékekre vonatkozik.
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A facebookon is követhetőek vagyunk Diego Keszthely néven.
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