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     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

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!

 

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

30 megás internet havi   

         3.150 Ft-ért.*

* Részletek az ügyfélszolgálaton.

www.hirsat.hu

köszöntő

Rohan az idő, pillanatok alatt múl-
nak a napok, a hetek, a hónapok. 
Mintha csak most lett volna, hogy 
készülünk a nyárra, a szezonra, az-
tán tessék: már-már az ősz közepe 
felé közelítünk. A télről pedig inkább 
ne is beszéljünk… Nem mintha nem 
lenne meg a szépsége, ahogy minden 
évszaknak, ám valahogy télen – és ez 
nem panasz – minden nehezebbnek 
tűnik. Említsük csak a közlekedést, 
vagy azt, hogy adott esetben havat 
kell lapátolni. De visszatérve az őszre, 
nyugodtan leírhatom, hogy elkényez-
tetett bennünket az időjárás. A vén-
asszonyok nyara idén nem maradt el, 
alkalmat adva a napsugarak „befoga-
dására”, kiadós sétákra, megtekintve a 
csodás színekben pompázó erdőket, 
vagy az állandóan népes Balaton-par-
tot. S persze az ősz eddigi része nem 
szűkölködött programokban sem, ezt 
megerősítheti a Balatoni Krónika je-
len száma is. Az idősek köszöntéséről, 
az aradi vértanúk előtti tisztelgésről, 
a Könyves Vasárnapról, az elektro-
mos autók találkozójáról és az újon-
nan indított Ridikül című társasági 
beszélgetésről szóló tudósítások he-
lyet kaptak a lapban. Pontosan úgy, 
mint a pályázatok megvalósításáról, 
fejlesztésekről, a Vadászati Múzeum 
bővítéséről, az utak felújításáról szóló 
cikkek. Ahogy eddig minden szám-
ban, a mostaniban is kapnak olva-
sóink programajánlatokat, hiszen az 
elkövetkezendő két hétben is lesznek 
események. Néhány nap, és 1956. ok-
tóber 23-ra emlékezünk. A főhajtás, 
a hősök és áldozatok előtti tisztelgés 
mellett a hosszú hétvégén lesz alka-
lom arra, hogy más, kulturális, zenei 
és sportrendezvényekre is ellátogas-
sunk. S ha az időjárás továbbra is ke-
gyes marad, akkor tovább örülhetünk 
a napsütéses ősznek, s a természet kí-
nálta lehetőségeknek…

Sámel József
főszerkesztő

Főhajtás az aradi tizenhármak előtt

Magyarnak lenni életfilozófia – hangzott 
el október 6-án Keszthelyen. Az aradi 
vértanúkra hagyományosan a Szent Mik-
lós temetőben álló ’48-as honvédek em-
lékművénél emlékeztek a város elöljárói 
és lakói. 1849. október 6-án 12 táborno-
kot és egy ezredest végeztek ki Aradon. 
A vesztőhelyre már a haláluk után egy-
két órával tömegesen zarándokoltak a 

gyászolók. Ünnepi beszédében Doma 
László történész kiemelte, a vértanúk kö-
zül mindössze négyen voltak magyarok. 
Mégis mindannyiuknak közös jellemző-
jük volt az önfeláldozás, a segítőkészség, 
a vendégszeretet, a jószívűség és más 
nemzetek kultúrájának és vallásának 
tiszteletben tartása, amelyek a magyar 
gondolkodásmódot is jól szemléltetik. 
Elhangzott, a világosi fegyverletételt 
követően a megtorlás embertelenül ke-
gyetlen volt. A Haynau által levezényelt 
vérengzések nemcsak a katonaságot, 

hanem a civil lakosságot is érintették. 
Mindezek mellett 1849 őszén Ferenc 
József kormánya hazánkat minden ön-
állóságától megfosztotta, s elrendelte a 
német nyelv, valamint az osztrák törvé-
nyek kötelező használatát, megszüntette 
a magyar iskolákat, és az utcatáblákról el-
tűntek a magyar feliratok – hangzott el az 
ünnepségen. A történész szónoklatában 

megemlékezett a szabadságharc követ-
kezményeiről is. Ünnepi műsort adtak a 
Vajda János Gimnázium diákjai. 
A ’48-as honvédek emlékművénél Keszt-
hely város nevében koszorút helyezett el 
Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bá-
lint alpolgármester, dr. Horváth Teréz 
jegyző és a képviselőtestület tagjai. Fejet 
hajtottak a vértanúk előtt a pártok helyi 
képviselői, a civil szervezetek, valamint a 
keszthelyi intézmények és egyházak elöl-
járói is. 

(rk)
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A hatosztályos képzés a rangsorban a 21. 
helyezést érte el. Ebben a képzési formá-
ban az idén tavasszal volt az első érettségi 
a Vajda János Gimnáziumban. Kiemel-
kedő eredmény, hogy az érettségizők 
100%-ának sikerült bejutnia valamilyen 
egyetemre.
A négyosztályos képzést külön rang-
sorolta a minősítő rendszer: ebben 37. 
helyre került az intézmény. A rangsor 
készítése során öt esztendő érettségi és 
kompetenciafelmérési eredményeit átla-
golták. Ennek köszönhetően egy-egy jó 
vagy rossz év nem torzítja az eredménye-
ket, hanem egységes képet ad az egyes 
középiskolák teljesítményéről.
Az intézmény igazgatója, Szörényi Zol-

tán szerint az elért előkelő helyezések az 
összehangolt munka eredményei. „Hadd 
ragadjam meg az alkalmat, hogy megkö-
szönjem a szülők, a diákok és a kollégák 
munkáját, hiszen ez egy nagyon kemény, 
feszített munka, hogy idáig elértünk. 10-
11 évvel ezelőtt a százasban sem voltunk 
bent. Másrészt pedig töretlenül folytató-
dik a népszerűsége az iskolának, és re-
méljük, hogy ez így is marad” – bizako-
dik az igazgató. Szörényi Zoltán szerint 
magasabb helyezést elérni csak akkor 
lehetne, ha kollégium is tartozna az in-
tézményhez. Ez megteremtené a lehető-
ségét annak, hogy a tehetséges diákok 
az ország távolabbi részéről is eljöjjenek 
tanulni Keszthelyre.

Hatodszor is családbarát

Hazánkban egyedüliként idén hato-
dik alkalommal nyerte el a Goldmark 
Károly Művelődési Központ a Csa-
ládbarát Munkahely díjat. A kitün-
tetést Csengei Ágota, az intézmény 
igazgatója vette át.

Közmeghallgatás

Közmeghallgatást tart Keszthely Vá-
ros Önkormányzata október 25-én 
17 órakor a városháza dísztermében. 

Véradások októberben

A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete és a Keszthelyi Kór-
ház vérellátója októberben is várja a 
véradókat. E hónapban a kórházban 
október 29-én szerveznek véradást 
13–16 óráig. Október 18-án Hévízen, 
a Hotel Carbonában (13–15 óra), 25-
én Keszthelyen, a Georgikon Kar D 
épületében (12–17 óra) lesz véradás.

RÖVID HÍREK

A HÁTRÁNYOK LEKÜZDÉSÉÉRT
A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI ÉS A MUNKAERŐPIACI HÁTRÁNYOK ÚJRATERMELŐDÉSÉNEK MEGÁLLÍ-
TÁSA SZEREPEL CÉLKITŰZÉSKÉNT ABBAN A PROJEKTBEN, MELYNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KESZTHELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 119,85 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST NYERT 
A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATÁN.

Abban az új kisközösségi házban tartott 
családi napot az önkormányzat, mely a 
projekt keretében nyitja majd meg kapuit 
a környékbeli hátrányos helyzetű lako-
sok előtt a Külső-Zsidi utca 2. szám alatt. 
A rendezvény célja – a szórakoztatás és 
közösségépítés mellett – a sokrétű támo-
gatási program bemutatása volt az érin-
tetteknek. A családi napot Ruzsics Ferenc 
polgármester nyitotta meg, aki hasznos 
ajándékokat tartalmazó csomagokkal is 
kedveskedett a jelenlévőknek.
A projekt megvalósítása során külön-
böző képzéseket (például környezeti és 
egészségnevelési, mediációs, művészte-
rápiás mentálhigiénés program) és helyi 
közösségi (kulturális, sport-, szórakozta-
tó, bűnmegelőzési és szemléletformáló) 
rendezvényeket szervez majd a város. 
Szociális információs pont létesül, és 
az érintettek jogi tanácsadást is igény-
be vehetnek a mindennapi problémáik 
kezelése, érdekeik hatékonyabb érvé-

nyesítése érdekében. A munkavállalás 
megkönnyítésére különböző tréningeket 
kínál az önkormányzat: motorfűrész-ke-
zelési, gépész, gombaszakértői, gyógy- és 
fűszernövény-termesztési ismereteket 
sajátíthatnak el az érintettek. Az egész-
ségfejlesztést különböző prevenciós 
programok, szervezett szűrővizsgálatok 
segítik majd.
A tevékenységek eredményeként a hát-
rányos helyzetű emberek életlehetőségei 
várhatóan javulnak, hiszen a foglalkoz-
tatást, társadalmi integrációt, közösség-
fejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, 
családsegítést, gyermekjóléti szolgálta-
tást és életvezetési tanácsadást biztosító 
programok széles skálája válik számukra 
elérhetővé.
A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló, TOP-5.2.1-15-ZA1-2016- 
00003 azonosítószámú projekt 2020 júni-
usában zárul.

(sj)

Az időseket felkarolva

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az idősek világnapjá-
vá. Ehhez kapcsolódva szervezték meg 
ismét az Idősek Hónapja programsort 
az Egyesített Szociális Intézményben. 
Nagy Bálint, a város alpolgármestere, az 
Idősügyi Tanács elnöke köszöntőjében 
hangsúlyozta: annak a városnak van jö-
vője, melynek aktívak a közösségei, és 
ezeknek a közösségeknek fontos részei az 
idősek. A városnak meg kell becsülni az 

idősebb generációkat, ezért jött létre ta-
valy az Idősügyi Tanács, mely a követke-
ző időszakra azt a célt tűzte ki magának, 
hogy egyénileg próbálja segíteni a rászo-
ruló időseket s a közösségeket, azokat az 
szervezeteket, melyek az idősek ügyeivel 
foglalkoznak. Ennek jegyében olyan ren-
dezvényeket, programokat szerveznek, 
melyeken e közösségek egymásra tudnak 
találni, valamint az idős, a kevésbé idős 
s a fiatalabb generációk is tudjanak „ke-
veredni” egymással, hogy színesítsék a 
város közösségi életét.
A rendezvényen Nemes Klára önkor-
mányzati képviselő is köszöntötte az idő-
seket. 

Előkelő helyen a Vajda
Egy új, középiskolákat minősítő rendszer 
szerint a keszthelyi Vajda János Gimnázi-
um előkelő helyen van az ország közép-
iskolái között. A legjobbiskola.hu portál 
körülbelül 1000 intézmény 1700 képzési 
formáját rangsorolta.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL EGÉSZ 
OKTÓBERBEN PROGRAMOKKAL VÁRJÁK A TELT 
HÁZZAL MŰKÖDŐ, ÖSSZESEN HETVEN FŐT BEFO-
GADÓ IDŐSEK OTTHONA LAKÓIT. A RENDEZVÉNY-
SOROZAT NYITÁNYÁN A KESZTHELYI IDŐSÜGYI 
TANÁCS ELNÖKE KIFEJTETTE, HOGY EGY VÁROS-
NAK MEG KELL BECSÜLNI AZ IDŐSEBB GENE-
RÁCIÓKAT, AKIK AKTÍV RÉSZESEI A TELEPÜLÉS 
KÖZÖSSÉGÉNEK.

KESZTHELY HAZAVÁR!
A KESZTHELYI ÖNKORMÁNYZAT ELKÖTELEZETT 
A VÁROS DEMOGRÁFIAI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA 
MELLETT, EZÉRT IS INDÍTJA ÚTJÁRA A „KESZTHELY 
HAZAVÁR!” ELNEVEZÉSŰ PROGRAMOT, MELYNEK 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA 199,7 MILLIÓ FORINT VISSZA 
NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT AZ EMBERI 
ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
PÁLYÁZATÁN. ENNEK KERETÉBEN A KESZTHELYI 
LETELEPEDÉST TÁMOGATÓ KEDVEZMÉNYES LA-
KÁSBÉRLETI LEHETŐSÉGGEL, ÖSZTÖNDÍJAKKAL 
ÉS SZÉLES KÖRŰ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL IGYE-
KEZNEK MEGSZÓLÍTANI A FIATALOKAT.

A program célja a Keszthelyen élő, in-
nen elszármazott, illetve itt letelepülni 
szándékozó fiatalok lakhatási körülmé-
nyeinek javítása, számukra kedvező le-
hetőségek biztosítása annak érdekében, 
hogy mind többen döntsenek úgy: ér-
demes Keszthelyen letelepedni, családot 
alapítani, jövőt tervezni – erről Ruzsics 
Ferenc polgármester beszélt a projekt 
nyitórendezvényén. A fiatalok igényeihez 
illeszkedő ösztönzési rendszer részleteit, 
az egyes programelemeket a projekt ke-
retében elkészülő ifjúsági cselekvési terv 
tartalmazza majd.
A nyertes pályázat révén 14 önkormány-
zati tulajdonú belvárosi lakást újít fel a 
város egyedülálló fiatalok és fiatal párok 

számára, mely kedvező, rezsidíj ellené-
ben igénybe vehető lakhatási megoldást 
biztosít összesen 22 fő részére. A lakhatá-
si támogatás mellett a pályázat keretében 
az önkormányzat további, a letelepedést 
elősegítő pénzügyi ösztönző és képzési 
támogatásokat kínál a 18-35 éves fiatalok 
számára összesen több mint 44 millió fo-
rint keretösszegben. 
A megvalósítás három éve alatt a program 
számos életpálya-tervezést segítő szolgál-
tatást is nyújt a pályakezdő fiatalok szá-
mára. Ennek középpontjában olyan ele-
mek szerepelnek, mint a munkaerőpiaci 
boldogulás elősegítése, a pályaválasztás 
támogatása és munkaerőpiaci ismeretek 
bővítése. Az életpálya-tervezést előadás-
sorozat is segíti a legkülönbözőbb – pél-
dául vállalkozási és álláskeresési ismere-
tek, a hazatérés személyes tapasztalatai, 
civil aktivitás – témákban. 
A 2021 őszén záruló, EFOP-1.2.11-16-
2017-00023 azonosítószámú projekt – 
melynek keretében több mint ötszáz fia-
talt tervez megszólítani az önkormányzat 
– a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.
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Megújult a fenékpusztai állomás épülete
Négy madár portréja díszíti 
a fenékpusztai vonatállo-
más épületét. Egy réti sast, 
egy jégmadarat és két cinegét 
festett a falra két fiatal mű-
vész az elmúlt hónapok-
ban. Az épületdíszítés ötlete 
a graffitiművész Őri Kristóftól 
származik. A Madárgyűrűző 
és Madármentő Állomáson 
tett látogatása során fogalma-
zódott meg benne a gondo-
lat, hogy a romos állapotban 
lévő épületet kidíszítené. Az 
ötlet nemcsak a madárrepat-
riáló állomás, hanem a MÁV 
vezetőségének is tetszett. Az épület ala-
pozását a vasúttársaság végezte, és az 
alapanyagok költségét is ők állták. A ma-
darak kiválasztásában Benke Szabolcs, a 
Magyar Madártani Egyesület Zalai He-
lyi Csoportjának elnöke volt az alkotók 

segítségére. A függő és a barkós cinege, 
valamint a jégmadár is gyakori vendég a 
madárgyűrűzőben, így azt rendszeresen 
szemügyre vehetik az ide érkezők. A réti 
sas különleges helyet foglal el az épüle-
ten. Az oszlopos elrendezés lehetővé tet-

te, hogy részletekben ábrázol-
ják az egyik legnagyobb hazai 
madarunkat. A teljes képet a 
Balatonszentgyörgyről Keszt-
hely felé közlekedő vonatok 
ablakából lehet megcsodálni, 
de bizonyos szögből a gya-
logosan érkező látogatók is 
szemügyre vehetik. A külső-
leg megújult állomásépületet 
az európai madármegfigyelő 
napok alkalmából avatták fel. 
A tervek szerint a jövőben 
több állomásépület is hason-
lóképpen megújulhat majd. A 
jövőben a fenékpusztai épület 

belsejét is hasznosítanák a madárgyűrű-
zők. Az elmúlt években működött itt egy 
madarakat és fészkeket bemutató kiállí-
tás, ezt szeretnék újra berendezni az ál-
lomáson. 

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

(A 4 órás Tófürdő belépő (3 700 Ft) 5 órás benntartózkodásra jogosít.)

Hévízi Tófürdő
belépő

4+1 óra
(2018.10.01-2018.11.15.)

Helló 
ősz!

Élje át Ön is az unikális 
őszi kikapcsolódás élményét!

Huszonhétmillió a Magyar utcára
Teljes felújításon „esett át” a Magyar utca, a meglehetősen hosz-
szú szakasz szegélyt, burkolatot kapott, megoldódott a vízeleve-
zetése. A rekonstrukció sorából a járda sem maradt ki.

A beruházással kapcsolatosan Nagy Bálint alpolgármester és a 
körzet önkormányzati képviselője, Nemes Klára sajtótájékozta-
tót tartott.
– Az elmúlt évek költségvetési tárgyalásai során sikerült el-
érnünk, hogy legyen egy olyan keret, ami – a megszokott ja-
vításokon túl – évente lehetővé teszi több utca és járda teljes 
felújítását – fogalmazott Nagy Bálint. – Ennek köszönhetően 
tavaly és már idén is több utcát sikerült felújítani a városban. A 
célunk az, hogy a jövőben is legyen ez a keret, ami egyébként 
százmillió forint körüli összeget jelent. Ez elegendő három-öt 
utca teljes rekonstrukciójára. Úgy gondolom, hogy néhány év 
alatt számos út újulhat meg, ez pedig meghatározza, jól alakítja 
a városképet, s természetesen fontos a lakosság és az idei érkező 
vendégek számára is.
Nemes Klára elmondta: a korábbi években több utca is meg-
újult a körzetében a költségvetésben elkülönített keret összegé-
nek felhasználásával.
– A Fecske és a Nagy Lajos utca szerepelt a sorban, melyek rossz 
állapotúak voltak, s nem kis forgalmat bonyolítanak le – fogal-
mazott a képviselő. – Ugyancsak öröm, hogy sikerült a Schwarz 

Dávid utca és a Vásártér közti szakaszt felújítani, melyet sokan 
használnak. Ott is megszűntek az áldatlan állapotok, melyek 
korábban – főleg egy nagy esőzésnél, vagy éppen a hóolvadás-
nál – jelentkeztek. Sorra került a Magyar utca is, melyre szintén 
ráfért a felújítás. Ez a szakasz és a járda – összesen huszonhét-
millió forint ráfordításával – aszfaltburkolatot, szegélyt kapott, 
s a vízelevezetését is sikerült megoldani. Egyirányú utcaként 
problémát okozott, hogy néhányan nem tartották be az ezzel 
kapcsolatos szabályokat. Intézkedtünk, s a korábban takarás-
ban lévő „Egyirányú utca” tábla is jobban látható, mint koráb-
ban. Célunk, hogy a körzetben folytatódjon a felújítás, szeret-
nénk, ha a közeljövőben a Fenyves utca is sorra kerülne. Úgy 
gondolom, fontos dologról, folyamatról van szó, az utakkal 
kapcsolatos beruházások közös érdeket képviselnek.          (sj)

Nagyobb helyen, újabb látnivalókkal
ÚJABB FEJLESZTÉSEK INDULNAK EL A HELIKON KASTÉLYMÚZEUMBAN. A NEMZETI KASTÉLYPROGRAM KERETÉBEN ELŐSZÖR A VADÁSZATI MÚZEUM BŐVÜL-
HET.

Tervekben és sikeres pályá-
zatokban nem szűkölködik 
a Helikon Kastélymúzeum. 
A park eredeti állapotának 
és területének visszaállítá-
sa mellett új látványossá-
gokkal is bővül a közeljö-
vőben a múzeumegyüttes. 
Az uniós támogatásból és 
a közel 4 milliárdos hazai 
forrásból többek között a 
2008-ban alapított népsze-
rű kiállítóhely, a Vadászati 
Múzeum is bővülhet. 
Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója a kö-
zeljövőben induló új projektről adott tájékoztatást, ami a 2011-
ben elindított program második ütemeként hamarosan elkez-
dődhet.
Az eddigi 2,8 milliárdos fejlesztési ciklus lezárását követően 
most a Helikon Kastélymúzeum közel 9 milliárd forintnyi fej-
lesztést valósíthat meg az elkövetkezendő időszakban. A Nem-
zeti Kastélyprogram keretében 1,5 milliárdos beruházás része-
ként épül meg a Vadászati Múzeum kiállításának bővítése is. De 
a program tartalmazza a kastély főépületének gépészeti fejlesz-
tését, melyre a régi bútorokat bemutató termek klimatizálása 

miatt van szükség. Áthe-
lyezik a népszerű madár-
parkot is a jelenleginél há-
romszor nagyobb területre. 
A program tartalmazza 
a történelmi parkban az 
1800-as évek végén épült 
fejőház, a Schweizerei tel-
jes rekonstrukcióját is.
A Vadászati Múzeum dio-
rámáinak bővítésével kez-
dődik a beruházás. A már 
meglévő ázsiai és afrikai 
diorámák mellé az épület 

nyugati részére is építenek két diorámát. Az egyikben egy szik-
lás hegységet fognak berendezni, a másikban pedig egy felülről 
megközelíthető dzsungelt. Így a Hidvégi Béla által terítékre ho-
zott állatok bemutatásának lehetősége is nő.
A kiviteli tervek már elkészültek. A projekt jelenleg a közbe-
szerzési eljárás előtt áll. A tervek szerint a Vadászati Múzeum 
bővítésének kivitelezése 2019-ben indul. A Nemzeti Kastély-
program 1,5 milliárdos fejlesztése az építési részen kívül tartal-
maz kisebb restaurálásokat és műtárgyvásárlásokat is.

(hé)
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Népszerű az olvasás Keszthelyen
306 látogatója volt a Fejér György Városi Könyvtárnak a Könyves Vasárnapon. Az Országos Könyvtári Napok zárásaként idén is ingye-
nes szolgáltatásokkal várták az olvasás szerelmeseit.

A hagyományokhoz híven ez alkalom-
mal is díjmentesen lehetett beiratkozni 
a könyvtárba, 204 olvasó élt is ezzel a 
lehetőséggel. Mindezek mellett a CD-k, 
DVD-k kölcsönzéséért sem kellett fizet-
ni, és azok is jól jártak, akik késedelmes 
könyveiket vitték vissza. Ilyenkor van 
ugyanis a megbocsátás napja, amikor a 
lejárt határidejű könyveket büntetlenül 
lehet visszaszolgáltatni a könyvtárnak.
Az Országos Könyvtári Napokon szá-
mos programmal – könyvbemutatóval, 
kiállítással – várták az érdeklődőket, a 
rendezvény fő célja azonban az olvasás 
népszerűsítése volt. A Fejér György Vá-
rosi Könyvtárnak jelenleg közel 6000 be-
iratkozott olvasója van, és a számuk évről 
évre nő. A gyermekkönyvtárban egész 
évben különböző programokat szervez-
nek, amelyeken szívesen vesznek részt 
a keszthelyi általános iskolás osztályok. 
Pappné Beke Judit, a könyvtár igazgató-
ja kiemelte, nemcsak az a fontos, hogy 

minél több könyvet köl-
csönözzenek az olvasók, 
hanem az is, hogy minél 
minőségibb olvasnivalót 
vegyenek a kezükbe. A 
könyvkölcsönző polcain a 
klasszikus regények mel-
lett verseskötetek, bestsel-
lerek és kortárs irodalmi 
művek is sorakoznak, az 
intézmény dolgozói pe-
dig szívesen segítenek a választásban. A 
felnőttek körében a történelmi és az élet-
rajzi regények örvendenek nagy népsze-
rűségnek, a gyerekek főként a meseköny-
veket és az ifjúsági regényeket kedvelik. 
Vannak olyan szerzők, akik örök kedven-
cek, az ő köteteikből több is sorakozik a 
könyvtár polcain.
Sokan szeretik a könyvtár Neked mennyit 
ér? című kezdeményezését is, amelyet tíz 
évvel ezelőtt a Múzeumok Éjszakáján in-
dított útjára az intézmény. Ennek kerete-

in belül számos kötet közül válogathat-
nak az olvasók, amelyeket egy jelképes 
összegért haza is vihetnek magukkal. A 
kötetek főként adományokból kerülnek a 
könyvtárba, és a több száz könyv között 
igazi kincsekre is bukkanhatnak az ér-
deklődők. A Könyves Vasárnapon az ol-
vasóteremben válogathattak az olvasók a 
kötetek között, de egész évben lehetőség 
van böngészni a kiárusításra szánt köny-
vek között. 

(rk)

Elektromos autók a parkban
Bár nem olcsók, mégis egyre népszerűbbek az elektromos autók. Zala megyében, 
a Festetics-kastély parkjában nemrég első alkalommal szerveztek találkozót 
a tulajdonosoknak.

Összesen huszonkét elektromos autó so-
rakozott a Festetics-kastély parkjában. 
Első alkalommal rendeztek villanyautós 
találkozót Zala megyében, azért is, hogy 
tapasztalatokat cseréljenek, s persze nép-
szerűsítsék a környezetbarát járműveket. 
Megtudtuk: a Magyar Lízingszövet-
ség szerint 2013-hoz képest körülbelül 
az ötszörösére nőtt az elektromos autók 
piaca Magyarországon. 
A tulajdonosok remélik, 
hogy bővülni fog a tölté-
si pontok száma, elsősor-
ban villámtöltőkre lenne 
igény, amiből Keszthe-
lyen még nincsen, leg-
közelebb a megyeszék-

helyen található. A szervezők elmondták 
azt is, hogy az elektromos autók tulajdo-
nosai a fővárosban rendszeresen talál-
koznak. A Nyugat-Dunántúlon egyelőre 
kevés az ilyen találkozó, Zala megyében 
pedig eddig nem is volt ilyen. A Festetics-
kastély parkjába Budapestről és Szom-
bathelyről is érkeztek a résztvevők. Nagy 
volt az érdeklődés a tulajdonosok és a 

parkban sétáló érdeklő-
dők részéről is. A talál-
kozót hagyományterem-
tő szándékkal szervezték 
meg, tehát lesz jövőre is, 
a remények szerint még 
nagyobb létszámmal és 
érdeklődéssel.
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Ridikül Szalon Keszthelyen
SORSFORDULATOKRÓL, A SAJÁT ÉLETUTAK MEGTALÁLÁSÁRÓL BESZÉLGETTEK AZ ELSŐ KESZTHELYI RIDIKÜL SZALON VENDÉGEI. A DUNA TELEVÍZIÓ MŰ-
SORÁNAK MINTÁJÁRA LÉTREHOZOTT PROGRAM MÁR AZ ORSZÁG TÖBB VÁROSÁBAN IS SIKERREL DEBÜTÁLT. KESZTHELYEN OKTÓBER ELEJÉN VOLT AZ ELSŐ 
ALKALOM, AHOL EGY SÉF, BOTH ZSOLT, EGY FOGORVOSBÓL LETT PSZICHOTERAPEUTA, DR. HORVÁTH MARIANN ÉS EGY MINDENMENTES SÜTIKET KÉSZÍTŐ 
FIATAL LÁNY, SZENNYAI ANITA MUTATKOZOTT BE.

A rendezvény célja, hogy a helyi és kör-
nyékbeli érdekes és innovatív embereket 
bemutassa az érdeklődőknek. Az első 
alkalommal három korosztály életútja 
került terítékre. Szó volt arról, hogy ki 
hogyan jutott el arra a felismerésre, hogy 
mitől érzi jól magát az életben, és milyen 
akadályokkal kellett megküzdenie azért, 
hogy elérje a célját. A beszélgetőpartne-
rek egymás gondolataira is reflektáltak, 
a műsort pedig Dombi-Mirolya Liza, a 
keszthelyi Ridikül Szalon alapítója ve-
zette. Ő maga is volt már vendége, majd 
szervezője is a pécsi Ridikül Szalonnak, 
és meglátása szerint olyan asszonyok 
érdeklődnek a program iránt, akik ma-
guk is megéltek már néhány sorsfordu-
latot, vagy nyitottak a lelki kérdéseket 
boncolgató rendezvények iránt. Az első 

keszthelyi Ridikül Szalon 
üzenete az volt, hogy az 
életben merésznek kell 
lenni ahhoz, hogy meg-
valósítsuk mindazt, amit 
elképzeltünk. A meghí-
vottak történeteiből kide-
rült, sok esetben ki kell 
lépni a komfortzónából 
a boldogság megtalálá-
sához. A programon szó 
esett az önismeret és az önbizalom kér-
déséről is, és arról, hogy hányféle módon 
kaphat lökést az ember ahhoz, hogy el-
induljon a maga útján. A beszélgetés té-
mái leginkább a nőket célozzák meg, de 
a szervezők elmondása szerint a férfiak 
is találhatnak kedvükre valót. A műsor 
struktúrája szerint minden alkalommal 

hívnak egy férfi vendéget is a két hölgy 
mellé, aki más szempontok alapján köze-
líti meg a témát. A szervezők szeretnének 
hagyományt teremteni a programból, a 
tervek szerint minden hónapban lesz egy 
olyan vasárnap, amikor irodalmi, kultu-
rális és életmódbeli témákat dolgoznak 
majd fel.                     (rk)

Egyre nagyobb kihívást jelent a csapadékvíz kezelése
Zámor és térségében mindig is problémát okozott a csapadék és a belvíz. A közelmúltban 
történtek jelentős fejlesztések, de sok még a tennivaló – fogalmazott Nagy Bálint, a 
városrész önkormányzati képviselője, Keszthely alpolgármestere.

– A probléma nagyon ösz-
szetett, hiszen egy alacso-
nyan fekvő területről van 
szó, közvetlenül a Balaton 
mellett. A tó engedélyezett 
vízszintje jelenleg 120 cen-
timéter (plusz/mínusz 5 
százalék), azaz a maximá-
lis szint engedélyezetten a 
126 centimétert is elérheti. 
A terület korábban lápos 
rész volt, azonban az elmúlt 
években jelentősen kiépült a városrész. 
Ez nagyon örvendetes Keszthely gyara-
podása, fejlődése szempontjából, a csa-
padék- és szennyvízrendszer működése 
során azonban jelentős többletet, terhet 
rótt és ró ma is a rendszerre. Az elmúlt 
időszak szakmai egyeztetéseinek köszön-
hetően sikerült bővíteni a kapacitást a re-
gionális szennyvízelvezető rendszernél a 
DRV-vel közösen. Ez fontos lépés volt.
Nagy Bálint hangsúlyozta: további lépé-

seket kell tenni, hogy a csa-
padékvíz-elvezetés problé-
máit megoldják. S ez közös 
feladat az érintett települé-
sekkel.
– A következő fontos fel-
adat a csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése. Jelenleg 
a legnagyobb problémát a 
rövid idő alatt hirtelen le-
zúduló, extrém mennyiségű 
csapadék okozza. A szakem-

berek szerint az ilyen időjárási jelenségek 
sajnos csak rosszabbak lesznek. Ez min-
den települést érint, ezért fel kell készül-
nünk közösen, mindent megtéve a prob-
léma lehető legjobb kezelése érdekében. 
Nemcsak a zámori részben lehulló nagy 
mennyiségű csapadék elvezetésével, üle-
pítésével kell foglalkozni, hanem a város 
más részeiből, illetve a szomszédos tele-
pülésekről oda érkező vízzel is, hiszen ez 
is a területet terheli. Újabb egyeztetéseket 

kezdtem. Úgy gondolom, hogy a csapa-
dékvíz-elvezetés megnyugtató rendezése 
nemcsak Zámor, Keszthely, hanem a kör-
nyékbeli települések közös ügye. Kértem 
a szakembereket, hogy készítsenek átfo-
gó javaslatot a megoldásról. Fontos, hogy 
a rendszer kapacitása még tovább javul-
jon, illetve építsenek be olyan lassítókat, 
melyek megakadályozzák a területen a 
csapadék hirtelen lefolyását. Ezzel együtt 
felhívtam az illetékesek figyelmét, hogy 
az árkokra, átfolyókra kiemelt figyelmet 
fordítva tisztítsák azokat.
Nagy Bálint kiemelte: a folyamatos 
egyeztetések mellett jelenleg a tervezéssel 
kapcsolatos előkészítés zajlik.
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Jelentős számú érdeklődővel
A KESZTHELYI CSALÁD- ÉS KARRIERPONT MUN-
KAADÓI FÓRUMMAL EGYBEKÖTÖTT ÁLLÁSBÖRZÉT 
TARTOTT A BALATON SZÍNHÁZBAN. A KIÁLLÍTÓK 
KÖZÖTT MUNKAADÓI OLDALRÓL MEGTALÁLHATÓ-
AK VOLTAK MIND TURISZTIKAI, MIND GYÁRTÓIPA-
RI, MIND PEDIG SZOLGÁLTATÓIPARI MUNKALEHE-
TŐSÉGEK.

Kiállítóként jelen volt – többek között – a 
MÁV Start Zrt., a Keszthelyi Rendőrka-
pitányság, a Hotel Európa Fit superior, 
a Tesco áruház, de képviseltette magát 
a Balatoni Múzeum, és több munkaerő-
közvetítéssel és munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkozó vállalkozás is. A munkaadók 
nemcsak Zala, hanem Veszprém megyé-
ből is érkeztek. Az állásbörzével egyide-
jűleg kezdődött a munkaadók számára 
szervezett munkaadói fórum a Balaton 
Színház Básti termében. A megjelenteket 
Nagy Bálint alpolgármester köszöntötte, 
kiemelve: a program a város és környéke 

munkaerőpiaci helyzetét hivatott segí-
teni, a munkaadók és a munkavállalók 
tekintetében egyaránt. Ezt követően a 
részmunkaidős foglalkoztatás, a meg-
változott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásának szállodaipari tapasz-
talatairól tartott előadást Könnyid Lász-
ló, a Hotel Európa Fit vezérigazgatója, a 
Magyar Szállodák és Éttermek Szövet-
ségének elnöke. A fórumon az érdeklő-
dők továbbá tájékoztatást kaphattak a 
Goldmark Károly Művelődési Központ 
nyertes „családbarát munkahely” pályá-

zatáról, a foglalkoztatási helyzet javítását 
célzó programok alakulásáról, a Keszthe-
lyi Paktum Iroda működéséről. A prog-
ram zárásaként a KarrierPONT egyik 
konzorciumi partnere, a Fiatal Csalá-
dosok Klubjának Egyesülete szakmai 
munkatársa tartott előadást a családbarát 
munkahely kialakításának és elérésének 
lehetőségeiről, végezetül pedig a konzor-
ciumvezető, a Keszthelyi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. ügyvezetője osztotta meg 
a jelenlévőkkel az atipikus foglalkoztatás 
munkaadói gyakorlati tapasztalatait.

Művészien, magas színvonalon koncerteztek

Fiatal hangszeres zenészek és szólisták 
részére meghirdetett Fischer Annie elő-
adó-művészeti ösztöndíjasok koncertje 
kezdte a 2018/19. év komolyzenei hang-
versenysorozatát a Balaton Színházban 
október 13-án. Három kiemelkedő te-
hetség lépett a keszthelyi közönség elé. A 
dunaszerdahelyi születésű Rigó Ronaldot 
korábban a nagyközönség a Virtuózok 

produkciójában ismerhette meg. A zon-
goraművész a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Akadémián végzett, s 2017-ben már 
a világhírű tenor, Peter Dvorsky meghí-
vására adott két koncertet Rómában, s 
a római Filharmóniában önálló esten is 
megismerhették a komolyzene kedvelői.
A Pécsi Tudományegyetemen szerzett 
fuvolaművész-tanár diplomát Drahos 

Rebeka. Gyönyörű fuvolajátékával elkáp-
ráztatta a keszthelyi hallgatóságát. A fia-
tal művész több hazai és nemzetközi ver-
seny győztese. A magyar képzései mellett 
három évig a bécsi Universitat für Musik 
und darstellende Kunston tanult híres 
professzorok kezei alatt.
A hangverseny legfiatalabb tehetséges 
előadója a zalaszentgróti születésű Luk-
ács Gergely volt, aki jelenleg is a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallga-
tója. Egyedi tubajátékát már sok kon-
certen megmutatta. Számos alkalommal 
lépett fel a Nemzeti Filharmonikusokkal. 
Állandó tagja Magyarország egyetlen tu-
banégyesének, a Heavy Brass Guys Tuba 
Quartetnek.
Az első sikeres filharmónia-hangver-
senyt követően Keszthelyen a Savaria 
Szimfonikus Zenekar lép színpadra de- 
cember 6-án, Vajda Gergely vezényleté-
vel. A következő évben Boros Misi szó-
lóestjére kerül sor február 1-én. A bérlet-
sorozat záró előadásán, március 25-én a 
sajátos zenei stílusú Vivat Bacchus kon-
certjét hallhatja a közönség. Az előadá-
sok 19 órakor kezdődnek.

(hé)

FISCHER ANNIE-ÖSZTÖNDÍJASOK HANGVERSENYÉVEL KEZDŐDÖTT EL A BALATON SZÍNHÁZBAN A FIL-
HARMÓNIA MAGYARORSZÁG BÉRLETES ELŐADÁSSOROZATA.

A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

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

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

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 180,3x267.indd   1 2018. 09. 11.   17:41
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Csípős birsalmás hús
Hozzávalók: 60 dkg sovány sertéshús, 2 db nagyobb birsalma, 1 evőkanál curry, 5 dkg 
vaj, 1 evőkanál liszt, 1 dl száraz fehérbor, 5-6 csilipaprika, 1 púpozott evőkanál cukor, 1 
csokor petrezselyem, fél kávéskanál őrölt kömény, só 
 
A húst felkockázzuk, és a megolvasztott vajon fehéredésig sütjük. Hozzáadjuk a szin-
tén kockára vágott birsalmát, a magjaitól megszabadított csilipaprikát. Felöntjük a 
borral és kb. 4 dl vízzel, sóval, curryvel, cukorral és köménnyel ízesítjük, majd nagy 
lángon folyamatosan kevergetve 10-15 percig főzzük. Ha a hús és a birs is megpu-
hult, liszttel meghintjük, és még egyszer átforraljuk. Finomra vágott petrezselyemmel 
megszórva kínáljuk.

GasztroBalatoni Krónika
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Meghívó2018
Keszthely Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi rendezvénysorozatra.

Október 22. (hétfő) 19.00
 a Balaton Színháztól
 Fáklyás felvonulás 
 az 1956-os forradalom 
 és szabadságharc tiszteletére

Október 23. (kedd) 8.30
 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom
 Ökumenikus istentisztelet

Ezt követően - Keszthely, Fő tér

 Ünnepi köszöntő:
 ˚ Manninger Jenő
  országgyűlési képviselő
 ˚ Ruzsics Ferenc
  Keszthely város polgármestere

 Ünnepi szónok:
 ˚ Takaró Mihály
  irodalomtörténész

Közreműködnek:
 ˚ Helikon Versmondó Kör

Kísérő programok:Programok:
Október 20. 

(szombat) 15.00

GKMK, nagyterem

Többet ésszel, 

mint erővel 

mesefoglalkozás

Vezeti: Tóth Adél

Október 20. 

(szombat) 17.00

GKMK, nagyterem

Aprók tánca

A táncot vezeti: 

Tarjányi Sándor

Október 20. 

(szombat) 18.00

GKMK, nagyterem

Felnőtt táncház

A táncot vezeti: 

Tarjányi Sándor

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM 
LEVERÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN

Időpont: november 4. (vasárnap) 17.00 

Helyszín: Szent Miklós temető, kopjafa

Megemlékező beszéd: Tamáska Péter történész

Közreműködik: Helikon Versmondó Kör

18.00 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom

Szentmise az 56-os forradalom áldozataiért

Szervező: Goldmark Károly Művelődési Központ

Információ: 83/515-230, www.balatonszinhaz.hu

Goldmark Károly 
Művelődési Központ
8360 Keszthely, 
Kossuth L. u. 28.
Telefon: +36 83 515 250
www.balatonszinhaz.hu

A Keszthelyi Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottsága 

2018. október 26-án (pénteken)
meghívja 

Önt és családját a 

„Megvilágosodás Napja”
kerékpáros akció a láthatóság jegyében 

rendezvényére. 

Ezen a napon a Keszthelyi Rendőrkapitányságon 14 és 17 óra közötti időben 
a Bike Safe (kerékpáros nyilvántartási rendszer) programban ingyenes  
kerékpár-regisztrációra lesz lehetőség. 

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS 
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron 
A Városi Balesetmegelőzési Bizottság a kerékpárokat kérésre fényvisszaverő matricákkal látja el.

Az esti kerékpározásra a gyülekező és regisztráció: 
17 óra 30 perc Keszthely, Fő tér 
indulás: 18 óra 00 perc 

A példamutató kerékpározást követően a résztvevők között a megérkezés helyén, Keszthelyen, a 
Balaton-parton található Energia téren ajándéksorsolásra kerül sor.   

Csatlakozzon ÖN is, közlekedjen biztonságosan!   
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programajánló
keszthely városi programok

A Balatoni Múzeumban október 18-án 
18 órakor nyitják meg a MŰSZAK nyol-
cadik kiállítását.

OKTÓBER 18.
A Műszak kiállítása

 

moziműsor
 tapolca
2018. október 20–30.

A Balaton Színházban október 24. és 29. 
között rendezik meg a Szépkorúak hete 
című programsorozatot.

OKTÓBER 24-29.
Szépkorúak hete

TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely város jegyzője a 2018. évi munkaszüne-
ti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) 
NGM-rendeletben foglaltak figyelembevételével ér-
tesíti a lakosságot, hogy a 2018. októberi-novemberi 
ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul.
I. Októberi ügyfélfogadási rend:
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 napo-
kon szünetel:
2018. november 5. (hétfő), 2018. november 12. 
(hétfő), 2018. november 14. (szerda), 2018. novem-
ber 26. (hétfő), 2018. november 28. (szerda), 2018. 
december 3. (hétfő).                                  

Dr. Horváth Teréz jegyző

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET

a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely  
(8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.)  

gazdasági vezetői beosztásának betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terje-
delemben megtalálható Keszthely város honlap-

ján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. november 5.
Dr. Horváth Teréz jegyző

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 terje-
delemben megtalálható Keszthely város honlap-

ján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. november 5.
Dr. Horváth Teréz  jegyző

Stresszkezelés az egészségünkért címmel 
dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter tart elő-
adást október 18-án 17 órakor a Balaton 
Színházban.

OKTÓBER 18.
A stressz kezeléséről

Természetgyógyásznapot rendeznek a 
Balaton Színházban október 27-én. Ke-
retében előadásokat hallgathatnak, ter-
mékeket próbálhatnak ki, kezeléseken 
vehetnek részt az érdeklődők. 

OKTÓBER 27.
Természetgyógyásznap

Tompa Mihály-emléknapot tartanak 
a Festetics-kastélyban október 19-én 18 
órakor.

OKTÓBER 19.
Tompa Mihály-emléknap

Amit még nem láttunk – a kastély rej-
tett zugai címmel tartanak programot 
a Festetics-kastélyban október 27-én 16 
órakor.

OKTÓBER 27.
A kastély rejtett zugai

A Múzeumok őszi fesztiválja című ren-
dezvénysorozat keretében rendezik meg 
a Mesterségek napja elnevezésű progra-
mot a Balatoni Múzeumban október 20-
án 14 órától.

OKTÓBER 20.
Mesterségek napja

A Goldmark Károly Művelődési Köz-
pontban október 29-én 15 órától rende-
zik meg a hagyományos Tök jó nap nevű 
programot.

OKTÓBER 29.
Tök jó nap

Fáklyás felvonulással és városi ünnepség 
keretében emlékeznek az 1956-os for-
radalomra és szabadságharcra Keszthe-
lyen. A részletes programot lapunk 12. 
oldalán találják.

OKTÓBER 22-23.
Emlékezés 1956-ra

Operettgálát rendeznek a Balaton Szín-
házban október 29-én 16 órakor. A prog-
ram vendége Oszvald Marika lesz.

OKTÓBER 29.
Operettgála

Apróláb   
október 20. szombat 11:00 2D 1200,-Ft
október 21 – 23. vasárnap – hétfő 14:00

PATRICK – Ebbel szebb az élet     
október 18 – 22. csütörtök – hétfő, 
október 24. szerda 16:00 1200,-Ft 

A néma forradalom     
október 23. kedd 16:00 1200,-Ft

Csillag születik 
október 18 – 22. csütörtök – hétfő, 
október 24. szerda 17:45 1200,-Ft   
október 23. kedd 18:00 

Húzós éjszaka az El Royale-ban     
október 18 – 22. csütörtök – hétfő, 
október 24. szerda 20:00 1200,-Ft   
október 23. kedd 20:15 

PATRICK – Ebbel szebb az élet     
október 25 – 26. 
csütörtök – péntek 16:00 1200,-Ft
október 27. szombat 10:00
október 28 – 29. vasárnap – hétfő, 
október 31. szerda 16:00
október 30. kedd 12:00  

A meztelen Juliet     
október 25 – 29. csütörtök – hétfő, 
október 31. szerda 18:00 1200,-Ft
október 27. szombat 10:00

Az első ember      
október 25 – 29. csütörtök – hétfő, 
október 31. szerda 18:00 1200,-Ft
október 30. kedd 14:45

Halloween  
október 25 – 31. 
csütörtök – szerda 20:30 1200,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:  
www.tapolcamozi.hu. 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)

FELHÍVÁS
a szervezett emlőszűrésre meghívót kapott 45–65 év közötti asszonyok részére!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében 
a szervezett emlőszűrés folytatódik.

A szűrővizsgálatra mindazon 45–65 év közötti asszonyokat várják, 
akik a szűrőállomástól meghívólevelet kaptak. 

Az időpontokról mindenki személyesen értesítést kap.

Éljen a lehetőséggel! Vegyen részt a szűrésen!

A szűrés helye:  ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ Mammográfiás Labor  
Zalaegerszeg Zrínyi u. 1. I. emelet 118. sz.

Rendelési idő: hétfő: 7.00–17.00 óra, péntek: 7.00–14.00 óra

Ha 2 éven belül volt emlőszűrésen, vagy időpontot szeretne egyeztetni, akkor kérjük, 
jelezze ezt a következő telefonszámon: 92/507-562/mammográfia 

A szűrés lehetőséget ad az egészséges nők számára arra, hogy megbizonyosodjanak 
egészségükről, illetve időben felismerhessék az esetleges elváltozásokat.



16 balatoni KRÓNIKA   2018. OKTÓBER 19.

Nem kísérlet, valóság!

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

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!
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