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Újdonság volt, hogy a NAV is részt vett a rendezvényen. 
A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum illegálisan beho-
zott és elkobozott állat- és növénypreparátumokból nyitott 
kiállítást, a pénzügyőrök pedig keresőkutyás bemutatót is 
tartottak.

Programkavalkád   
a Múzeumok Éjszakáján 

Tizennyolc helyszínen várták az érdeklődőket idén Közép-Európa legnagyobb kul-
turális fesztiválján Keszthelyen. Ugyan a délutáni vihar miatt a szabadtéri rendez-
vények elmaradtak, de a látogatók így is találhattak maguknak programot.

Az ismert múzeumok mellett a zsinagóga is kinyitot-
ta kapuit, ahol az érdeklődők hallhatták a keszthelyi 
szakrális hely és a zsidóság történetét is. A legnép-
szerűbb idén is a Festetics-kastély volt, ahol a 18-19. 
századi főúri életformát bemutató tárlatot korhű 
ruhákba öltözött vezetőkkel lehetett végigjárni.

A 2019-es keszthelyi Múzeumok Éjszakája 2412 látoga-
tót vonzott. 

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.  
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Szépség-sziget Vonyarcvashegy, Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adás 

július 5-én
Vendégeink: 

Mayle Jennifer fitneszedző,  
Tompos Laura 

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. július 19-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin
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A kihelyezett ülésen Nagy Bálint, a keszt-
helyi Idősügyi Tanács elnöke ismertette a 
helyi szervezet munkásságát a jelenlévők-
kel. Beszámolt az elmúlt év legfontosabb 
projektjeiről, mint a szállítószolgálatról, 
az új programokról és „Az én városom, 
Keszthely” című pályázatról is. 

A tanács ismertette, a Zala Megye Idősb-
arát Önkormányzata 2019 címre a pályázatokat augusztusban kell 
majd benyújtaniuk a jelentkezőknek. 

Keszthelyen is a 
Giro d’Italia
Keszthelyt is érinti a világ egyik 
legrangosabb országúti kerékpáros 
versenye, a Giro d’Italia.

Bejelentették, hogy 
a körverseny három 
etapját hazánkban 
rendezik 2020. május 
9–11-e között, ahogy a 
csapatbemutatókra is 
Magyarországon kerül 
sor. Budapest és a 
győri régió után a hétfői 
napon 200 kilométeres 
szakasz következik.  
A rajt Székesfehér-

váron lesz, ahonnan Veszprémbe 
érkeznek a versenyzők. Innen a sza-
kasz főként a Balatonra fókuszál.  
Veszprémből lezúg a mezőny Bala-
tonfüredre, majd a Tihanyi-félsziget 
és az apátság megmászása követ-
kezik. Utána Aszófőn és Balatonud-
varin keresztül tekernek el Zánkáig, 
majd jön a Káli-medence Köveskál 
érintésével egészen Tapolcáig. In-
nen Szigliget és a vár lesz a követ-
kező látványos pont, majd Keszt-
helyre tekernek a kastélyt is érintve. 
Ezután Hévíz következik, ahonnan 
Sármellék, Zalaszabar, Garabonc 
érintésével Zalakaros lesz a cél-
pont. A befutónak Nagykanizsa ad 
otthont. Ezt követően a mezőny a 
sármelléki reptérről folytatja az 
utazást, még aznap este Szicíliába 
kell repülniük, május 12-én onnan 
folytatódik a Giro.
– Jó hír és öröm, hogy a világ egyik 
legrangosabb országúti kerékpá-
ros versenye érinti a térséget és 
Keszthelyt – fogalma-
zott Nagy Bálint, a város 
alpolgármestere. – A 
világszerte kedvelt és 
követett versengé-
sen számtalan ország 
kerékpáros csapata 
vesz részt, azt rengeteg 
nemzetközi televíziós 
csatorna közvetíti. A né-
zők láthatják Keszthelyt, 
ez pedig bemutatkozási, 
turisztikai szempont-
ból is rendkívül fontos 
dolog.
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A közbiztonság és a katasztrófavédelmi tevékenység is téma 
volt a Zala Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén.

Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye 
közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és fela-
dataikról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten 
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendí-
tette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonságérzetét. 
Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szubjektív biz-
tonságérzete jó. Tekintettel a megye aprófalvas településszerke-
zetére igyekeztek erősíteni a falvakban élők és a vidéki területek 
közbiztonságának fenntartását szolgáló körzeti megbízotti tevé-
kenységet, valamint szoros együttműködést kialakítani a helyi 
önkormányzatokkal és a polgárőr-egyesületekkel. A közlekedési 
kihágások visszaszorítása mellett kiemelt figyelmet fordítottak a 
bűnmegelőzésre, melynek fókuszában a gyermekek, a fiatalok és 
a 65 éven felüliek álltak.  

Közbiztonság, katasztrófavédelem

A keszthelyi is lehet  
Idősbarát Önkormányzat 

Ifjúságsegítés  
és kamerarendszer 

Közel huszonöt témát tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület a júniusi soros 
ülésén.

A képviselők elfogadták az idei évre vonatkozó víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatásáról szóló előterjesztést, majd a 2019-es költségvetési rendeletet mó-
dosították. Igennel szavaztak a Keszthely hazavár! ifjúságsegítő programmal 
kapcsolatos rendeletre, majd az adózási tapasztalatokról szóló napirend került 
sorra, az eredményes munkáért köszönetet mondtak az adócsoportnak. Hosszasan 
tárgyaltak a Kastély utca 3. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelméről, a napirend 
végül ügyrendi javaslattal zárult. A testület beszámolót hallgatott meg a Keszthely 
és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, valamint a Család- és KarrierPont te-
vékenységéről, majd a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jövő évi 
prémiumfeltételeiről határozott. 

Elfogadták a képviselők az önkormányzat második félévi munkatervét, ami után 
az M76-os számú autóút nyomvonalának kialakításáról tárgyaltak. Döntöttek a 
Vasi Consulting Kft. KETÉH Kft.-ben fennálló üzletrészének értékesítéséről, majd 
az Alapellátási Intézet vezetőjének kérelmeiről is határoztak. Miután elfogadták 
a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót, Nagy Bálint 
alpolgármester előterjesztésében térfigyelő kamerarendszer-fejlesztés előkészítésé-
ről tanácskoztak. Elhangzott: a rendszer jelentősen szolgálja majd a város közbiz-
tonságát, s a hulladéklerakók környékére is kedvező hatással lehet. Megszavazta a 
testület a Városi strand fejlesztését célzó közbeszerzést is.

Keszthelyen tartotta 
kihelyezett ülését a Zala 
Megyei Idősügyi Ta-
nács. A tagok a Balatoni 
Múzeumban tárgyal-
tak. Többek között 
szó esett az Idősbarát 
Önkormányzat pályázat 
kiírásáról is. Pácsonyi 
Imre elnök tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy első-
sorban azokat az önkor-
mányzatokat biztatják a 
pályázat benyújtására, 
akik munkájuk által 
felelősséget vállalnak az 
idősebb generáció iránt. 



Az útvonal kijelölé-
sével Keszthely nem-
csak a hazai, ha-
nem a nemzetközi 
Szent Márton-úthoz 
is kapcsolódna. A 
Keszthelyi Városvé-
dő Egyesület által 
szervezett rendezvé-
nyén elhangzott: Keszthely is fontos pontja lehet az útnak, hiszen a város-
ban őrzik Szent Márton örökségét, ráadásul olyan kezdeményezések voltak 
az elmúlt években, amik nemzetközi viszonylatban is példamutatóak: így 
egyebek között a Szent Márton-templom helyének megjelölése vagy a Szent 
Márton-napi program. A rendezvény keretében köszöntőt mondott Nagy 
Bálint, Keszthely alpolgármestere, hangsúlyozva: a város közössége szem-
pontjából nagyon fontos, hogy aktív és jól működő civil szervezetei legye-
nek, s megvalósítsanak olyan programokat, melyek Keszthelyt és a térséget 
egyaránt szolgálják.

Keszthely két Szent Márton-emlékhelye is 
bekapcsolódna a nemzetközi Via Sancti Marti-
ni útvonalba. Ezen kívül – Veszprém és Zala-
szentmárton között – kijelölnének egy Szent 
Márton-útvonalat is. Erről a Balaton-felvidéki 
Szent Márton Települések Találkozóján, a Ba-
latoni Múzeumban beszéltek a résztvevők. 
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Szent Márton útjain

A Bor Összehoz Keszthelyen - VIII. BelVárosI BorfesztIVál

Bezerics Borászat

Bock Pince
Bodri Pincészet

BorBély családi Pincészet

cseri Pincészet

csordás-Fodor Borház

cézár Pincészet

Feind Borház
Gál szőlőBirtok és Pincészet

Gere attila Pincészete 

GróF deGenFeld szőlőBirtok

holdvölGy Pincészet

istvándy Pincészet

léGli Géza kislaki BormanuFaktúra

nyakas Pincészet

Petrény Borászat

riczu tamás Borászata

sauska Pincészet

2019. július 5-7.

Nyárra      hangolva!
Július 6. szomBatJúlius 5. Péntek

17.00  Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 fAnyűVő JátéKpArK
17.30  Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 fABóK MAncsI BáBszínházA
18.30  Sétálóutca 
 (Jazz színpad)
 KeszthelyI JAzz Műhely
19.30  Fő tér 
 (Keszthely nagyszínpad)
 the cArBonfools
19.30  Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 GyÖnGyÖzÖn zeneKAr
 GyerMeKKoncert
19.30  Sétálóutca 
 (Akusztik színpad)
 Don peDro’z Duó
20.30 MOL Nagyon Balaton színpad 
 (Amazon Ház)
 BérczesI róBert
20.30 Sétálóutca 
 (Jazz színpad)
 MyrtIll és A swInGuIstIque
21.30 Sétálóutca 
 (Akusztik színpad)
 sAGe AcoustIc Duó
22.00 Fő tér 
 (Keszthely nagyszínpad)
 IrIe MAffIA
23.00 MOL Nagyon Balaton színpad 
 (Amazon Ház)
 MAGAsheGyI unDerGrounD

17.00 Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 fAnyűVő JátéKpArK
17.30  Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 rIBIzlI Bohóc
18.30  Sétálóutca 
 (Jazz színpad)
 hAJDu KlárA- cseKe GáBor
19.30  Fő tér 
 (Keszthely nagyszínpad)
 cArAMel
19.30  Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 tAMás éVA JátéKtárA
 GyerMeKKoncert
19.30  Sétálóutca 
 (Akusztik színpad)
 űrlényKIrály
20.30  MOL Nagyon Balaton színpad 
 (Amazon Ház)
 AnIMA sounD systeM DJ-set
20.30  Sétálóutca 
 (Jazz színpad)
 fArKAs GáBrIel BAnD
21.30  Sétálóutca 
 (Akusztik színpad)
 KéMénDI-Gráf Duó
22.00  Fő tér 
 (Keszthely nagyszínpad)
 BAGossy Brothers coMpAny
23.00  MOL Nagyon Balaton színpad 
 (Amazon Ház)
 the BlueBAy foxes

17.00 Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 fAnyűVő JátéKpArK
18.30 Fő tér - Várkert 
 (Gyermekliget)
 hAhó eGyüttes
 GyerMeKKoncert
18.30 Sétálóutca 
 (Akusztik színpad)
 Merry Go rounD Duo
19.30 Sétálóutca 
 (Jazz színpad)
 zolBert trIó
19.30 MOL Nagyon Balaton színpad 
 (Amazon Ház)
 toM storMy trIo 
 x petroVnA
20.30 Fő tér 
 (Keszthely nagyszínpad)
 hoolIGAns
20.30 Sétálóutca 
 (Akusztik színpad)
 BAcKGrounD Duo

Július 7. vasárnaP

3 nAp I 5 színpAD I 24 Koncert

VIII.
BelVárosI 

BorfesztIVál

w w w . k e s z t h e l y f e s t . h u

A rendezvény vAlAmennyi 
progrAmjA díjmentesen 
látogAthAtó! 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
A rendezvény ideje alatt a belvárosi kereskedők 
meghosszabbított nyitvatartással 
várják az érdeklődőket!
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Parkolókat 
is felújítottak

Ha nem is avatták ünnepélyesen, de lakossági 
fórum keretében a Deák Ferenc utcai tömbhá-
zaknál átadták azt a három felújított parkolót, 
melyeket nemrég aszfaltoztak le.

Mintegy hatvanan vettek részt a lakossági 
fórumon, melyet Nagy Bálint alpolgármes-
ter jelenlétében Csótár András, Keszthely 2. 
számú választókerületének önkormányzati 
képviselője tartott. Amint elhangzott, nagy 
eredmény, hogy a parkolókat sikerült leaszfal-
tozni, hiszen a teljes városra összesen tízmil-
lió forint volt betervezve hasonló célokra. Si-
került azonban elérni, hogy a 15 millió forintos 
beruházás megvalósuljon, hiszen azt régóta 
igényelték a lakók. A városrész képviselője 
elmondta: tervezik, hogy folytatják a munká-
latokat más területeken is. Erre igényként a 
Gagarin utcai játszótér környéke is felmerült a 
lakosság részéről. A lakók egyebek között kér-
ték, hogy az illetékesek fordítsanak nagyobb 
figyelmet a zöldterületek gondozására s rend-
jére, s elhangzott az is: szomorú, hogy vandá-
lok sok kárt okoznak a körzetben: rongálják a 
köztéri padokat s a szemétgyűjtőket. Kérték 
azt is, hogy a csőtörések után állítsák helyre 
az aszfaltozott területeket, de a Csókakői-pa-
tak környékének rendezéséről, az ott lévő híd 
helyreállításáról is szó esett. Csótár András 
hangsúlyozta: foglalkoznak a problémákkal, 
bevonva a munkába a szolgáltató cégeket is. 
Nagy Bálint alpolgármester elmondta: utak és 
járdák felújítására harmadik esztendeje külön 
forrást, fejlesztési keretet, mintegy százmillió 
forintot különít el a képviselő-testület. Ebből 
az összegből – az adott terület paramétereitől 
függően – 5-7 utcát lehet felújítani, viszont a 
folyamat beindult, és egyre több a megújult 
szakasz. Ez nagyon fontos Keszthely arcula-
ta miatt. Nagy Bálint beszélt a zöldterületek 
rendjének fontosságáról, s a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek állapotának rendezéséről 
is. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Ki-
állítóhelyének már hagyományos programja a Majorbéli Kaláka. A 
nyári tábort egykor tizenöt fővel indították útjára, mára 150 általános 
iskolás töltheti a szabadidejét – heti öt napot – a történelmet idéző 
helyen. A tanév végén már szinte nem volt hely a négy hétig tartó 
kézművestáborban, ahová egyhetes turnusokban érkeznek a gyerekek. 
Az agyagozás, szövés mellett megismerhetik a mezőgazdaság törté-
netének kiállítását, az élménygazdaság „kis lakóit”, a háziállatokat, és 
tevékenykedhetnek a fűszerkertben is. A magyar népmese, népzene és 
a néptánc sem marad ki a napi foglalkozásból. A régi paraszti játékok 
egészen más élménnyel ismertetik meg őket, mint a mindennapjaik-
ban megszokott játékeszközök. Így válik már az első napon kedvelt 
térré az udvar, ahol a 9-12 évesek kipróbálhatják erejüket, ügyességü-
ket, és jól szórakozhatnak.
A július 15-ig tartó kaláka sok-sok élménnyel gazdagítja a nyári 
szünidőt. S ami még szebbé teszi a kalákában töltött egy hetet, az a 
jó közösség!

Kalákában 
érzik jól magukat
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Nincs olyan alkalom az országban, ahol egyszerre ennyi kórus tud 
találkozni, ez az ország legnagyobb kórusfesztiválja – tudtuk meg 
C. Tóth Zoltán főszervezőtől. Mint minden évben, ezúttal is ran-
gos zsűri hallgatta meg a produkciókat. A kórusoknak lehetősége 
volt minősítés megszerzésére is. Az alaprendszerben bronz, ezüst és 
arany minősítést lehetett szerezni. Az ún. kategóriaminősülésben a 
kórusoknak egy nagyobb műsorral kellett megfelelni az ítészeknek.

Dalünnep
Negyven egyházi és világi kórus vett részt az ország legnagyobb ilyen jellegű ta-
lálkozóján. A Dalünnepet hatodik alkalommal szervezték meg. A kóristák a Fő téri 
és az evangélikus templomban versengtek, de a Fő téren és a Balaton-parton is 
zajlottak kísérőprogramok. 

Országos szinten is jeles
.

Autócsodák a Hintómúzeumban 
Egy Ford T-modell Speedsterrel és egy Packard 110-es autóval bővült a 
Helikon Kastélymúzeum kiállítása. Az új járművek a Hintómúzeumban lát-
hatók, és azt a célt szolgálják, hogy a látogatók az egyszerű szekerektől az 
automobilokig végigkövethessék a járműgyártás fejlődését. 

Kiemelkedő eredményekkel zárta a 2018/2019-
es tanévet a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi As-
bóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma. A részletekről Csótár 
András igazgatót kérdeztük.

– Számtalan megyei, regionális és országos 
versenyen vettek részt tanulóink, elsősorban 
szakmai jellegűeken, de közismereti és sportver-
senyeken is. Az országos döntőben megszerzett 
érmek számát figyelembe véve a nem hivatalos 
versenyeredmények szerint az Asbóth-isko-
la holtversenyben a negyedik helyen végzett az 
országos rangsorban, a szakmai sokszínűséget 
figyelembe véve pedig holtversenyben a máso-
dik legeredményesebb szakképző iskola lett. Az 
országban működő közel 500 szakképző iskola közül mind-
össze 106 iskola tudta képviseltetni magát, amelyek 228 ta-
nulója 52 szakmában versengett az érmekért Budapesten, a 
Hungexpón. Az Asbóth-iskola négy tanulója négy különbö-
ző szakmában indult, és mindannyian a dobogón végeztek. 
Németh Viktória fodrász, Hoffmann Ágnes kozmetikus, 
Hetesi Levente karosszérialakatos szakmában ezüstérmet, 
míg Vajda Tamás erősáramú elektrotechnikus szakmában 
bronzérmet szerzett. Nagy büszkeség és megtiszteltetés 
számunkra ez az eredmény, hiszen az ország legjobb hírű, 
évszázados hagyományokkal rendelkező iskoláival vagyunk 
együtt a rangsor elején. Nagyon fontos számunkra, hogy 
nemcsak egy szakmára specializálódva érünk el szép ered-
ményeket, hanem évről évre különböző szakmákban is ott 
vagyunk az ország legjobbjai között. Az országos villany-
szerelő SkillsHungary döntőn dőlt el, hogy ki képviselheti 
Magyarországot augusztusban az oroszországi világbajnok-
ságon. Szabó Bence tanulónk mindvégig nagy csatában volt, 
végül második lett. Cságoly Laura szépségápolónk viszont 
ott lesz a világversenyen a magyar válogatott tagjaként. Júni-
us elején a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban az intéz-
ményhez tartozó tíz szakképző iskola legjobbjait, összesen 
33 tanulót és felkészítő tanáraikat jutalmazták, akik országos 
versenyeken az első tíz hely valamelyikén végeztek. Iskolánk 
a legeredményesebb iskolaként 17 tanulóval képviseltette 
magát, és ezzel több helyezésünk lett, mint a másik kilenc 
iskolának együttvéve. A ballagáson és a tanévzárón 164 ki-
emelkedő tanulónak köszöntük meg oklevéllel és ajándékkal 
az éves munkáját, teljesítményét. Nagyon büszke vagyok ta-
nulóinkra és felkészítő tanáraikra, komoly munkát végeztek 
az év során.

– Mi szükségeltetik ahhoz, hogy egy intézmény ennyi-
re jól szerepeljen?

– Elsősorban kiváló tanárok és lelkes, motiválható diákok. 
Ha ők egymásra találnak, az már fél siker. Mindezt kiegészí-

ti az iskola kiemelkedő minőségű eszközökkel és 
felszerelésekkel, melyeket pályázatokból, szpon-
zorációból vagy a fenntartónk segítségével szer-
zünk be. Ha beletették a felkészülésbe a megfelelő 
időt és az energiát, akkor már csak egy kis gondvi-
selés kell, és meglesz a siker is. Azt hiszem, hogy a 
mi tanáraink, oktatóink ismerik a siker receptjét.

– A szakképzés manapság egyre nagyobb je-
lentőségűvé válik. Mit kell ahhoz tenni, hogy az 

intézmény népszerű, választott iskola legyen a gyerme-
kek körében? 

– Valóban, nem lehet eléggé hangsúlyozni a szakképzés 
fontosságát, azt, hogy szükség van minél több általános isko-
lás gyerekre – a jobbakra is –, akik a szakképzésben tanulnak 
tovább. A szakképző iskolák már nem jelentenek zsákutcát, 
a mi iskolánk legjobbjai is egyetemen, főiskolán folytatják 
az érettségi után, többnyire villamosmérnöki, informatikai 
mérnöki, egészségügyi pályákon. Az Asbóth nem panasz-
kodhat, bőven jelentkeznek hozzánk gyerekek, bizonyos 
szakterületekre többszörös a túljelentkezés. Ahhoz, hogy 
minden évben elegendő jelentkezőnk legyen, ki kell vívni 
magunknak a jó hírnevet. Ez elsősorban szájhagyomány 
útján terjed, tehát a nálunk tanuló diákokkal úgy kell dol-
goznunk, hogy vigyék jó hírünket a saját köreikben. Ehhez 
odaadó pedagógusok kellenek, akik kiváló szakemberek, és 
tisztelik, szeretik is a diákjaikat. Sokat kell adni, de nemcsak 
tudást, hanem törődést és szeretetet is. Hatalmas feladat ez, 
testet-lelket igénylő munka egész éven át. Év végére ezért 
már alaposan el is fárad mindenki, jól jön a másfél hónapnyi 
nyári szünet a tanároknak.

– Szakmák tekintetében lesz-e változás, bővülés az 
Asbóthban? 

– Nem lesz, azokat a képzéseket indítjuk, amikre be va-
gyunk rendezkedve, amikben jók vagyunk, és amikre valós 
igény mutatkozik. Nem indítunk olyan képzéseket, amik 
másik iskolákban futnak, mindenki a saját területén próbál-
jon a legtöbbet kihozni magából. Mi idén 40 osztályban 16 
különböző szakmai képzést nyújtottunk a 825 beiratkozott 
tanulónknak, akiket 121 tanár, szakoktató és óraadó nevelt, 
tanított. Ezek a számok a megye legnagyobb iskolájává tesz-
nek minket, de mi nemcsak a legnagyobb, hanem az egyik 
legjobb iskola is szeretnénk lenni. Csak a minőségnek van 
értéke, csak a minőségnek van jövője.

Az eredeti alkatrészekkel felújított Ford T-modell Speedstert 1915-ben 
gyártották, az amerikai autógyártás első időszakában, az úgynevezett rézkor-
ban. Az 1915-ös gépjármű négyhengeres, közel 3000 köbcentis motorral ren-
delkezik, és akár 50 km/h-s sebességre is képes. A járgány sok szempontból 
hasonlít a hintókhoz. Meghagyták például a petróleumlámpákat vagy a küllős 
kerekeket is.

A Ford T-modell mellett egy Packard 110-es is helyet kapott a kiállításban. 
Ez a jármű már az 1940-es években készült, és a luxusautók kategóriájába tar-
tozik. A 4000 köbcentis, 100 lóerős járgány grófok, hercegek járműparkjában 
is megtalálható volt. Az autó megjelenésében és díszítésében is hirdeti, hogy 
a felső tízezer számára készült.

Az új autókról sajtótájékoztató keretében számolt be a múzeum vezetősé-
ge és a tulajdonos, Lakatos Ferenc. A Helikon Kastélymúzeum tervei szerint 
2020-ban újabb járművel bővül a gyűjtemény, amely az első világháborút kö-
vető autógyártás korszakát mutatja majd be.                        

Tizenkilenc csapat részvételével zajlott az ORFK 
baleset-megelőzési vetélkedője. A versenyt idén 
Zala és Vas megye közösen szervezte meg, a részt-
vevőknek pedig többek között elsősegélynyújtás-

ból és KRESZ-ből is számot kellett 
adniuk a tudásukról. Az ünnepélyes 
díjátadónak a Festetics-kastély adott 
helyet, ahol a Somogy megyei Bitó 
család vehette át a verseny fődíját, 
egy Skoda Fabia személygépkocsit.

Közlekedik a család
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A Balaton Vívóklub tagjai nagyon jól szerepeltek. Király Mátyás a 
gyermekkorosztályban megnyerte a magyar bajnokságot, Szalma Sára 
pedig harmadik lett. Összetettben mindketten a dobogó legfelső foká-
ra állhattak fel, és a gyermekcsoportot is magyar bajnokká avatták. Az 
újonc kategóriában Pátri Maja lett bronzérmes.

Országos bajnokok lettek 
a keszthelyi vívók
1200 vívó mérte össze tudását Keszthelyen az Olimpici 
Párbajtőr Országos Bajnokságon. A sportolók három 
korosztályban, fiú és lány, egyéni és csoportos kategóri-
ában versenyezhettek. 

– Kénytelenek voltunk díjkorrekciót végrehajtani a nem helyi lakosoknak kínált belépőárakon. Az egyéb szolgáltatások díjai, amik a 
strandüzemeltetéséhez elengedhetetlenek, nagymértékben megdrágultak, ezt kénytelenek vagyunk a belépődíjakon kompenzálni” – 
mondta el Csendes Antal fürdőüzemeltetési részlegvezető. Hozzátette, érdemes előre gondolkodni, mivel ezek a díjak is módosul-
hatnak. Minden fürdőhelyen több lehetőség is nyílik bizonyos kedvezmények beváltására. A strandolni vágyók tehát jól teszik, ha 
alaposan tájékozódnak ezekről. A West-Balatonos belépési kedvezménnyel például 30, de akár 50%-os csökkentést is el lehet érni.
A főszezon augusztus 20-ig tart, utána az időjárástól függ, hogy meddig üzemelnek a keszthelyi fürdőhelyek.

Kedvezményesen strandolhatnak  
a keszthelyiek
Jól jár, aki bérlettel látogatja 
a strandokat. A keszthelyiek 
nagyon kedvezményesen fü-
rödhetnek a város strandjain. 
Az egész szezonban összesen 
akár 1000 forintért is strandol-
hatnak a helyi lakosok. Ezzel 
a bérlettel naponta járhatnak 
a Libás és a Helikon stran-
dokra a keszthelyiek. A Vá-
rosi strandra a teljes szezonra 
4000 forintért válthatnak bér-
letet, míg mindhárom strandra a kombinált bérlet mindössze 5000 forintba kerül. A napi belépőkért 
idén 950 forintot kell fizetni a főszezonban. A Helikon és a Libás strandokra 600 forintért mehetnek 
be a látogatók.

Nagyváthy-díjas lett Kocsis László 

VÉRADÁSOK JÚLIUSBAN
Nyáron különösen fontos, hogy minél többen adjanak vért. A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete  

és a Keszthelyi Kórház vérellátója júliusban is várja a segíteni akarókat. Utóbbi helyen 8-án (13–16), 15-én (13–16),  
22-én (13–16) és 29-én (13–16) tartanak véradást. Július 4-én (15–18) Sármelléken, a művelődési házban,  

11-én (16–18) Dióskálon, a faluházban, 18-án (11.30–14) Hévízen, a gyógyfürdőkórházban,  
25-én (15–18) ugyancsak Hévízen, a Spinning Klubban lesz véradás.

A legnépesebb – 555 főt – számláló középtávú megmérettetésen 1,9 
kilométer úszás, 90 kilométer kerékpározás és 21 kilométer futás várt 
az indulókra, mindezt rekkenő hőségben kellett teljesíteniük a Városi 
strandtól egészen Nagykapornakig húzódó pályán. Számos útlezárás-
sal járt a rendezvény. A szervezők szerint nemcsak a sport, hanem a 
szabadidő és az idegenforgalom szempontjából is fontos a verseny. 
Viczián Gábor főrendező azt mondta, a hétvége során rengeteg ingye-
nes programmal is készültek a gyerekfutamoktól kezdve a Rubint Réka 
alakreformig. A verseny abszolút győztese a budapesti Petsuk Zoltán 
lett, aki 4 óra és 13 perc alatt teljesítette a távot.

Két nap, 1700 versenyző
Hazánk legrangosabb középtávú triatlonversenyének 
adott otthont Keszthely június 15. és 16. között. A Keszt-
hely Triathlonra több mint száz külföldi versenyző is le-
adta nevezését. 

Hetyei Nóra, az egyesület büszkesége 100 méter és 50 méter mell-
úszásban is magyar bajnok lett, ezenkívül 100 méter háton, 200 méter 
mell- és 200 méter vegyes úszásban ezüstérmet szerzett. A Hetyei, Tóth 
Luca, Nett Vivien, Dávid Virág összetételű 4x100 m leány vegyes váltó 
3. helyen ért a célba a magyar bajnokságon. 81 egyesület közül az ösz-
szesített pontversenyben az előkelő ötödik helyen végeztek a keszthelyiek. Hetyei Nórát és az egyesületet óriási elismerés 
érte, amikor kiderült, hogy a bajnoknőt beválogatták az Európai Ifjúsági Olimpiára júliusban utazó magyar csapatba, és 
meghívást kapott az Európai Ifjúsági Olimpiára /EYOF/, ahol mindössze kilenc úszó lány képviselheti hazánkat. A keszthe-
lyi versenyzők edzője Csala Tamás.

Kiscápás aranyak
Kecskeméten rendezték a Serdülő Országos Úszóbaj-
nokságot, ahol 451 úszó indult. A Keszthelyi Kiscápák 
két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szereztek. 

A környezetvédelmi világnap és a pedagógusnap alkalmából ismerte el az Agrárminisztérium a 
Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszékének vezetőjét. Dr. Kocsis László 31 éve oktatja a 
szőlőművelést. 

Az évtizedek során több képzés elindításában is közreműködött, ilyen például a kertészmérnök szak, amely 2003 óta 
folyamatosan elérhető az intézményben. A Dunántúlon egyedüliként a Georgikon indított szőlész-borász képzést, de 
a növénytermesztés és kertészettudomány doktori képzésre is folyamatosan jelentkeznek hallgatók. Mindezek mellett 
jelentős a kutatás területén kifejtett munkássága is. A szőlőalany-nemesítés, a különböző alanyok közötti kapcsolat feltá-
rása és a növény víz- és mésztűrő képességének kutatása nemzetközi szinten is jelentős. A Georgikon Karon nemesített 
szőlőalanyokat vizsgálják többek között Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Szlovéniában, de eljutottak 
Dél-Afrikába is. A Nagyváthy János-díjat évente három pedagógusnak adományozza az Agrárminisztérium. A kitünte-
tést azok a személyek vehetik át, akik legalább öt éve kiemelkedő oktatómunkát végeznek a minisztérium feladatkörébe 
tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén. 
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2019
Ke     thely
Programok

Július (minden szerdán)
Belvárosi Múzeumok
Belvárosi Nyári esték
Gyertyafényes kivilágítás, 
zenei időutazás, több állomásos, 
pecsétes pontgyűjtés 
a múzeumok között

Július (szerda esténként) 
Helikon Kastélymúzeum
HelikoNi éjszakák 
20.00 komolyzenei koncert 
21.00 Múltidéző kastélylátogatás 
22.30 Fényjáték 

Július 1- augusztus 23.
Sétálóutca  
street Festival

Július 2. (kedd) 18.00
IV. Béla park
ÜNNePséG a PozsoNyi Csata 
évForDUlÓjáN

Július 5-7. (péntek-vasárnap)
Belváros  
kesztHelyFest & Bor ÖsszeHoz

Július 7. (vasárnap)
Helikon Kastélymúzeum
PozsoNyi Csata
Történelmi íjászverseny 

Július 10. (szerda) 19.00
Balaton Színház, színházterem
HoGyaN értsÜk Félre a NŐket?
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka

Július 11. (csütörtök) 19.00
Balaton-part, zenepavilon
a HaNGkéPzŐ zeNeMŰHely 
táBorzárÓ koNCertje 

Július 11. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
Dés László-Geszti Péter-Békés Pál
a DzsUNGel kÖNyve
Pannon Várszínház

Július 13-14.   
Balaton-part  
FolkFeszt 

Július 13. (szombat) 16.00
Balatoni Múzeum
Xii. orszáGos keráMia 
és GoBeliN BieNNále
kiállításmegnyitó

Július 15 - augusztus 18. 
Városi Strand
straNDkÖNyvtár

Július 16-21. (kedd-vasárnap)
Helikon Kastélymúzeum
Barokk-reNeszáNsz NaPok 
a kastélyBaN

Július 17-21. (szerda-vasárnap)  
Balaton-part  
kesztHelyi sÖrFesztivál

Július 23. (kedd) 20.00 
Zenepavilon 
klassz a parton! 2019. 
Szent Efrém koncert 

Július 24. (szerda) 20.00 
Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem 
klassz a parton! 2019.  
Bach koncert 
Stark János Mátyás, (hegedű)
Szedmák Eszter (csembaló) 
és Illés  Eszter (fuvola) 

Július 25. (csütörtök) 20.00 
Fő téri templom
klassz a parton! 2019. 
Jávorkai Ádám csellóművész, 
Jávorkai Sándor hegedűművész (Bécs) 

Július 26.  (péntek) 20.00  
Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem
klassz a parton! 2019. 
Kolonits Klára operaénekes, 
Zsoldos Bálint (zongora)

Július 26. (péntek)
Balaton-part
21.00: PikNik Mozi
23.00: CeNtrál szÍNHáz zeNekara

Július 26. (péntek)
Viviéra Beach
i. kesztHelyi retro Fesztivál

Július 26-augusztus 4. 
Festetics-kastély parkja
kesztHelyi Nyári játékok 
sok HŰHÓ seMMiért

Július 27. (szombat) 20.00 
Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem 
klassz a parton! 2019. 
Németh Quartet (Isztambul) 

Július 27. (szombat)
Viviéra Beach
koWalsky MeG a veGa koNCert

Július 28. (vasárnap) 20.00  
Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem 
klassz a parton! 2019. 
Vida Mónika (zongora) 
és a Trio Energico 

Július 29. (hétfő)  20.00 
Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem 
klassz a parton! 2019. 
Kocsis Krisztián (zongora) 

Július 30. (kedd) 20.00 
Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem
klassz a parton! 2019. 
Szalonkoncert - Dámák a kastélyban                                                                           
Grazioso Quartet (NFZ) és Podhorányi Zsolt
a Dámák a kastélyban írójával 
történelmi séta a reformkorban 

Július 31 – augusztus 4.  
Balaton-part 
zalai BorCéGér 
kesztHelyi BorÜNNeP

kiállÍtások
május - augusztus 
Belvárosi Múzeumok, Játékmúzeum
BoHÓCok

május 4 - július 4.
Balatoni Múzeum
keleMeNNé MészÖly laUra 
FestŐMŰvész eMlékkiállÍtása

május 29 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
rejtélyes GyŰjteMéNy 
Egy keszthelyi zsidó család öröksége

június 2 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
„MiNDiG NyÍlÓ viráGok” 
A Zsolnay lányok néprajzi gyűjteménye

június 22 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
Ne veDD, véDD! 
A NAV elkobzott egzotikus állatpreparátumai

július 13 – augusztus 31.
Balatoni Múzeum
Pelso 2019 - Xii. orszáGos keráMia 
és GoBeliN BieNNále

Július 13 – augusztus 4. 
Helikon Kastélymúzeum
Máté BeNCe terMészetFotÓs 
kiállÍtása a kastélyParkBaN 

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben 
látogathatók!
 
További információ: www.keszthely.hu

július

Hideg gyümölcsleves

A gyümölcsöket megtisztítjuk, a nagyobbakat szük-
ség szerint feldaraboljuk, majd 1 liter forrásban lévő 
vízben 2-3 percig főzzük. Ízesítjük cukorral, fahéjjal és 
szegfűszeggel, sóval.

A gyümölcsjoghurtot simára keverjük a vaníliás 
pudingporral, és óvatosan belekeverjük a főzetbe. Még 
egyszer felforraljuk, majd később, behűtve kínáljuk. 
Ínyencek a tetejét tejszínhabbal is díszíthetik.  

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók:  
80 dkg idénygyümölcs (alma, meggy, cseresznye, eper, barack, ked-
vünk szerint), 4 evőkanál cukor, fél rúd fahéj, 5-6 szem szegfűszeg, 
3 dl gyümölcsjoghurt, 1 csomag vaníliás pudingpor, csipet só

Hasznos tanácsok fürdőzőknek
FÜRDŐZÉS SZABÁLYAI
  
Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a 
fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű, fehér 
alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló táblával, 
a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú, 
legalább 50x50 cm-es bójákkal van megjelölve.
A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér 
nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a 
fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát 
tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.
Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A fürdőhely terüle-
tén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!
A kijelölt fürdőhelyet igénybe vevőket a fürdőhely területén jól 
látható helyen elhelyezett fürdőhelyi rendtartás tájékoztatja a 
víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati 
szabályokról, a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz 
mélységéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő 
kötelmekről, és az egyéb közérdekű információkról.
Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, ill. más felfújható 
eszköz) használata szintén fürdésnek minősül, így ezek hasz-
nálatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdőzők közelé-
ben úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a 
fürdőzőket ne veszélyeztessék.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek 
csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad 
vizekben. Gyermek- és ifjúsági csoportok esetén a csoport 
vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni 
tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és 
mentő őrséget kell állítania.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sportesz-
köz közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka 
és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület 

megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig.
A Balatonon minden évben 04.01–10.31-ig viharjelző szolgálat 
működik. A viharjelző állomások körben a Balaton partján 29 
(több irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó 
sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb 
távolságra tilos fürödni. 
A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó 
sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos. 

HASZNOS TANÁCSOK

Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékesz-
közök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik. Ha 
ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható 
eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt.
A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy más 
hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anyagot) ne 
fogyasszanak.
Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni.
Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte mosa-
kodjanak le.
Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsónakban, 
gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el.
Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder jellemző-
it, a vízmélységet a fürdés előtt.

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság:
84/310-712

Balatoni vízi segélyhívó szám: 1817

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya
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Programajánló
Keszthely városi programok

Július elsején kezdődött és hónap végéig 
tart a Street fesztivál, melynek keretében 
esténként a sétálóutcán koncerteket tar-
tanak.

Július 1-tõl
Street fesztivál

A belvárosban július 5–7. között rende-
zik meg a KeszthelyFest & A bor össze-
hoz című programot, melynek részleteit 
lapunk 6. oldalán találják.

Július 5-7.
KeszthelyFest & A 
bor összehoz

moziműsor
 tapolca

2019. július 4 – 24.
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Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

építésügyi ügyintéző 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben meg-
található Keszthely város hon-

lapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. augusztus 10.

Dr. Horváth Teréz jegyző

A Balatoni Múzeumban július 13-án 16 
órakor nyitják meg a 12. Országos Kerá-
mia és Gobelin Biennálét.

Július 13.
Kerámiák és gobelinek

A Városi strandon július 15. és augusztus 
18. között várja az érdeklődőket a Fejér 
György Városi Könyvtár által életre hí-
vott strandkönyvtár.

július 15-tõl
Strandkönyvtár

Hirdetmény  
Településrendezési lakossági fórum
1.  Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testüle-

te 285/2018. (X. 29.), 71/2019. (III.28.) határozataival 
Keszthely közigazgatási területének helyi építési sza-
bályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati ren-
deletnek a Keszthely 2673, 2674, 2675, 2676 hrsz.-ú 
ingatlant érintő módosításáról döntött. 

2.  Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
284/2018. (X. 29.) határozatával Keszthely közigaz-
gatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 
32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendeletnek a Keszt-
hely 0211/2 hrsz.-ú ingatlant érintő módosításáról 
döntött. 

Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormány-
zat – a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§ és 37.§ 
alapján – véleményezési szakasz keretében lakossági 
fórum megtartásával partnerségi egyeztetést folytat le. 

Erre figyelemmel a módosításról és felülvizsgálatról 
tájékoztatást tartunk 2019. július 3-án (szerdán) 17.00-
kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
megrendezésre kerülő lakossági fórumon. 
A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 
2019. július 11-ig a https://www.keszthely.hu/
ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda 
oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a polgármesteri 
hivatal főépítészi irodájában.
Írásos észrevételüket 2019. július 11-ig nyújthatják be 
elektronikus úton a polgarmester@keszthely.hu címen, 
vagy postai úton Keszthely város polgármesterének 
(8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve. 
A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Ruzsics Ferenc polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
2019. nyári ügyfélfogadási rendjéről

I. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
2019. évi munkarendjében Keszthely 
Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 3/2019. (II. 1.) önkormányzati 
rendelete 2019. július 22. napjától 
2019. augusztus 2. napjáig (10 mun-
kanap) igazgatási szünetet rendelt el. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 
az ügyfélfogadás szünetel, kizárólag a 
születések és a halálesetek anyaköny-
vezése ügyében lesz ügyfélfogadás az 
anyakönyvvezetőnél a Keszthely, Fő 
tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak 
szerint:

2019. július 23. (kedd): 
8.00–12.00 óráig
2019. július 26. (péntek):  
8.00–12.00 óráig
2019. július 30. (kedd):  
8.00–12.00 óráig
2019. augusztus 2. (péntek):  
8.00–12.00 óráig

Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. 
kivonatkérelem, házasságkötésre 
bejelentkezés, hazai anyakönyvezés, 
névmódosítás stb.) történő ügyinté-
zésre az igazgatási szünetet követően 
van lehetőség.
Az igazgatási szünetet követő első 
ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 
5. (hétfő).

II. A 2019. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendről szóló 6/2018. 
(VIII. 23.) PM-rendeletben foglaltak 
figyelembevételével a 2019. augusz-
tusi ügyfélfogadási rend az alábbiak 
szerint alakul.
2019. augusztus 9. (péntek) 
munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 
12.00 óráig,
2019. augusztus 10. (szombat) 
munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 
12.00 óráig.
2019. augusztus 19. (hétfő) pihenőnap, 
ügyfélfogadás szünetel,
2019. augusztus 20. (kedd) munkaszü-
neti nap, ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Horváth Teréz jegyző

FERENC PÁPA – Egy hiteles ember  
július 4 – 10. 
csütörtök – szerda 14:00 1200,-Ft 
A kis kedvencek titkos élete 2  
július 4 – 10. 
csütörtök – szerda 16:00 3D 1400,-Ft
YESTERDAY  
július 4 – 10. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft 
PÓKEMBER – Idegenben  
július 4 – 10. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft
A kis kedvencek titkos élete 2  
július 11 – 16. 
csütörtök – kedd 14:00 2D 1200,-Ft
július 17. szerda 12:00
YESTERDAY  
július 11 – 16. 
csütörtök – kedd 16:00 1200,-Ft
július 17. szerda 14:00
PÓKEMBER – Idegenben  
július 11 – 16. 
csütörtök – kedd 18:00 2D 1200,-Ft
július 17. szerda 16:00
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS!
Az oroszlánkirály  
július 17. szerda 18:15 2D 1200,-Ft
Annabelle 3.  
július 11 – 17. 
csütörtök – szerda 20:15 1200,-Ft
PÓKEMBER – Idegenben  
július 18 – 24. 
csütörtök – szerda 13:45 3D 1400,-Ft
Az oroszlánkirály  
július 18 – 24. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft
Csillagok határán  
július 18 – 24. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft

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

www.tapolcamozi.hu. 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)

A KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE 
KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI TANÁCSA 
PÁLYÁZATOT HIRDET

a Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ (8360 Keszthely, 
Pethő u. 1.) intézményvezetői 

beosztásának betöltésére.
További részletek és a pályázati 

kiírás teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely város 

honlapján: https://www.keszthely.
hu/hirdetmenyek

Ruzsics Ferenc társulási elnök 

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelő  
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben meg-
található Keszthely város hon-

lapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. augusztus 10.

Dr. Horváth Teréz jegyző

A Balaton-parton július 13-14-én ren-
dezik meg a Folkfeszt elnevezésű prog-
ramot.

július 13-14.
Folkfeszt

Barokk és reneszánsz napokat rendeznek 
a Helikon Kastélymúzeumban július 16-
21. között.

július 16-21.
Barokk és reneszánsz

Petőfi-szobor 
Székelykevének
A vajdasági Székelykevén 
avattak Petőfi-szobrot, melyet 
az alkotó Turi Török Tibor 
ajánlott fel a magyar nyelvte-
rület legdélibb – Belgrádtól a 
Balkán felé negyven kilomé-
terre lévő – településének. 
Szarvas, Kunszentmiklós, 
Nagyvázsony képviselői ko-
szorúzták a maroknyi magyar 
lakta község első közterületi 
alkotását. 



Nympha jegy

(zárás előtt 2 órával vehető igénybe)

1800,-

 

Lótusz jegy: tófürdő +wellness/szauna világ

(zárás előtt 3 órával vehető igénybe)

3000,-

Nympha jegy: 2 500 Ft 
• tó
• zárás előtt 2 órával vehető igénybe

Lótusz jegy: 3 800 Ft
• tó + wellness/szaunavilág
• zárás előtt 3 órával vehető igénybe

Pihenje ki a hétköznapok fáradalmait egyedülálló 
természeti környezetben, a Hévízi Tófürdőn! 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Aktuális 
nyitvatartásunk:

Nyitás: 8:30
Pénztárzárás: 18:00

Fürdési idő vége: 18:30
Wellness vége: 18:30

Fürdőzárás: 19:00
Érvényes: 2019.05.27 - 2019.09.01.

(Egyes bejáratok nyitva tartása 
ettől eltérhet).

Kedvezményes ajánlataink:
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REZIBEN, 

csodálatos környezetben várja 

a balatoni borok kedveloit  

a Bakos Pince

Más idõpont vagy csoportok esetén egyeztetni a
00/36-30-534-7814 Bakos Rezsõ,   

00/36-30-533-0788 Mrakovics Emil

NYITVA TARTÁS: 
Kedd, csütörtök és vasárnap 14-19 óráig

Biztonságos,  
orvosi 
felügyelet  
mellett. 

Hévíz, dr. Babócsay utca 4.  
Tel.: 06-83/310-359 • 06-20/9562-260  

www.rejuvena.hu • Nyitva: H-P: 08:00-16:30 

VÉGLEGES  
ZSÍRBONTÁS!


