
V. ÉVF. 17. SZÁM  •  2019. SZEPTEMBER 13. 

Megkezdődött 
a 222. tanév 

3. oldal

A pálosok nyomában
8. oldal

A világ élvonalában
 5. oldal



2 32019. Szeptember 13.   Balatoni KRÓNIKABalatoni KRÓNIKA   2019. szeptember 13.

Az ünnepségen beszédet mondott Vonderviszt Ferenc rektorhelyettes, aki ki-
emelte, a Georgikonhoz tartozó oktatók és hallgatók olyanok, mint egy nagy csa-
lád, akik mindig, minden körülmények között számíthatnak egymásra. 

Polgár J. Péter dékán köszöntőjében azt emelte ki, hogy mindent elkövetnek, 
hogy a kor elvárásainak megfelelő színvonalú oktatásban lehessen részük a hall-
gatóknak. Jelenleg is több fejlesztés zajlik ezzel kapcsolatban. 

Az eseményre meghívást kapott Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés al-
elnöke, aki elmondta, a megye számára is fontos és büszkeség, hogy egy ilyen 
történelmi hagyományokban gyökerező egyetem található itt, mint a Georgikon.

Megkezdődött a 222. tanév a Georgikonon
Közel 400 elsőéves diák tette le esküjét a Pannon Egyetem Georgikon Karának 
tanévnyitó ünnepségén. A hallgatókat Ruzsics Ferenc polgármester fogadta keszt-
helyi polgárokká, majd emlékeztette őket, hogy az esküjüket komolyan kell venni, 
mivel ez feléjük az elvárás.

Fennállásának 55. év-
fordulóját ünnepli idén 
a Keszthelyi Vendéglátó 
Szakgimnázium és Szak-
középiskola. Az intézmény 
1964-ben nyitotta meg 
kapuit Hévízen, 1969 óta 
pedig Keszthelyen várják a 
tanulni vágyókat. 
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■ 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

■

8.285,-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

8.995,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

■ A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. szeptember 27-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

Hagyományosan a tanévnyitón adják át az arany és gyémánt díszokleveleket az 50, valamint 
a 60 éve végzett gazdászoknak. Ezenkívül kitüntetéseket is átadtak. Professor Emeritus cí-
met adományoztak dr. Pupos Tibornak, a Pro Universitate Pannonica Emlékérem nagyezüst 
fokozatával Pőr Csillát tüntették ki. A Dr. Bakonyi Károly-díjat idén dr. Brazsil Józsefnek 
ítélték oda, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kiváló Dolgozója kitüntetést Fauzer Ferencné 
vehette át. Ezek mellett további hallgatói és oktatói elismeréseket is kiosztottak.

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

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

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

Következő adások: 
szeptember 13-án  

beszélgetés
Manninger Beátával, 

szeptember 20-án
Mátrai Gabriellával.

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,  
00/36-30-461-6330 Bakos Zoltán,
00/36-30-533-0788 Mrakovics Emil

NYITVATARTÁS: 
Kedd, péntek és vasárnap 16-20 óráig

55 a Keszthelyi VSZK

Az első évben 300 szakközépiskolás és 
több mint 100 szakmunkástanuló ült be 
Keszthely új szakképző iskolájának padjaiba. A VSZK megalapításának célja az volt, hogy a Balaton-parton létrejöjjön egy olyan 
oktatási intézmény, ahol vendéglátóipari és kereskedelmi szakembereket képeznek.
A 2019/2020-as tanév megnyitóján az iskola igazgatója, Fisli István felelevenítette az elmúlt több mint fél évszázadot. Elhangzott, 
az elmúlt 55 év alatt a VSZK igazi lényege nem változott: olyan iskolává válni, amely korszerű képzési rendszerrel segíti a diákok 
fejlődését. Az intézmény vezetője elmondta, az idei évben több alkalommal is megemlékeznek az elmúlt 55 évről. Lesz jubileu-
mi hét, ahol a diákoknak szerveznek programokat, novemberben pedig gálaműsort tartanak a több mint fél évszázad emlékére. 
Mindemellett a tanév során az iskola udvarán lobog majd a jubileumot hirdető zászló is.
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Tudással a világ élvonalában

Mintegy ötszáz négyzetméteren teljesen megújul a Keszthelyi 
Ipartestület előtti parkoló, a terület burkolatot kap, megoldják a 
vízelvezetését, és a hozzá tartozó járda sem marad ki a sorból.

A beruházásról 
sajtótájékoztatón beszélt 
Nagy Bálint, Keszthely 
alpolgármestere, Nádler 
József, a Keszthelyi 
Ipartestület elnöke, va-
lamint Csótár András, 
a városrész képviselője. 
Nádler József elmondta: 
több éve szorgalmazták 
a forgalmas terület fel-
újítását, ami az önkor-
mányzat segítségével 
most por- és sármentes-
sé válik. Csótár András 
hangsúlyozta: a felújí-
tásra vonatkozó kérést továbbította az önkormányzathoz, a beruházás pedig 
helyet kapott az idei költségvetésben. Hozzátette, a körzet lakóit, a szolgáltatá-
sokat igénybe vevőket egyaránt kulturált parkoló várja a felújításnak köszön-
hetően. Nagy Bálint alpolgármester kiemelte: az összesen kilencmillió forintos 
beruházást hétmillió forinttal a város támogatta, az ipartestület kétmillióval 
járult hozzá a parkoló felújításához. Megtudtuk: a terület mintegy 500 négy-
zetméteren aszfalt-, illetve térkőburkolatot kap, a munkálatokat néhány héten 
belül befejezik. Kiépítik a vízelvezetést, felújítják a járdát, a terület rendezetté, 
komfortossá válik.

A parkoló további részeit is fel kívánják újítani, ahhoz azonban további 
egyeztetésekre van szükség: a beruházáshoz ugyanis a terület tulajdonosának, a 
társasházi közösségnek is hozzá kell járulnia. 

VÉRADÁSOK SZEPTEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója szeptemberben is várja a véradókat. Utóbbi helyen 16-án 

(13–16 óra) és 23-án (13–16 óra) lesz véradás. Szeptember 12-én  
Várvölgyön, a Szent Domonkos étteremben (16–18 óra),  

19-én Cserszegtomajon, az iskola éttermében (16–18 óra),  
26-án Karmacson, a művelődési házban (16–18 óra), 30-án Keszthelyen, 

a VSZK-ban (11–13 óra) várják a véradókat.

Szépségápoló szakmában az idei világversenyen a ZSzC Asbóth Sándor szakképző iskola volt tanu-
lója képviselte hazánkat. A világ legnagyobb szakképzési versenyéről Cságoly Laura szépségápoló 
kiválósági éremmel és 9. helyezéssel tért haza Oroszországból.

Festmény  
ajándékba
Önkéntesek munkája díszíti Keszthely Város 
Egyesített Szociális Intézményének Idősek Ott-
honát. Az idősek közösségi terének egyik falát 
festette ki a Kontúr Csoport. Az önkéntesek 
nem először adományoztak. A kórház gyer-
mekosztályának színes, nyugtató képei is az ő 

tevékenységük eredménye. Munkájukat Nagy 
Bálint alpolgármester, az Idősügyi Tanács 
elnöke köszönte meg a város nevében. Wágner 
Réka, az alkotócsoport tagja beszélt az életfa 
tervezéséről, a közös munkáról. Az intézmény 
vezetője, Királyné Domaházi Csilla elmondta, 
hogy folyamatos a törekvés az igényes környe-
zet kialakítására, szépítésére.

Megújul     
az Ipartestület előtti parkoló

Közmeghallgatás

Keszthely város  
önkormányzati 

képviselõ-testülete  
2019. október 31-én  

17 órakor tartja  
közmeghallgatását  

a városháza  
dísztermében.

Augusztus 23. és 26. között rendezték 
meg az oroszországi Kazanban a szak-
mák világbajnokságát. A világ legna-
gyobb szakképzési rendezvényén 63 or-
szágból 1370 fiatal 56 szakmában mérte 
össze tudását.
Köztudott, hogy Keszthelyen a ZSzC 
Asbóth-iskolájában kiemelkedő szak-
mai képzés folyik. Hazai és nemzetközi 
versenyeken is remekeltek már az in-
tézmény tanulói. A szépségápolás szak-
mában a keszthelyi Asbóth-iskolában 
végzett Cságoly Laura átlag feletti telje-
sítménnyel szerzett 9. helyezést és 
kiválósági érmet. A kehidakustányi 
lány 2018-ban megnyerte a Szakma 
Kiváló Tanulója verseny országos 
döntőjét és a SkillsHungary váloga-
tóját is. Így jutott el odáig. hogy ha-
zánkat képviselhette a WorldSkills 
Kazan 2019 versenyen. Laura in-
tenzív felkészítését hat hónapon át 
nagyon összetett szakmai csapat 
segítette. Korábbi EuroSkills és 
WorldSkills versenyek résztvevői, 
mestersminkes, manikűrös, pe-
dikűrös, körömdíszítő tréner, a Magyar 
Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesü-
let szakbizottsági vezetője és angol nyelv-
tanár, valamint több külsős szakember. 
A szakma első apró lépéseit, később 
minden fortélyát az Asbóth-iskolában 
Linhart Rita szakoktató, a SkillsHungary 
nemzetközi szakértője tanította meg 
Laurának, s végigkísérte felkészülését, 
versenyeit. A szakmai elhivatottságot is 
mintázó, lelkiismeretes tanulójáról köny-
nyen alkot véleményt. Végigizgulta tanít-
ványával Kazanban a versenyt. Szívesen 
idézte fel az átélt pillanatokat:
„Kívülről figyeltem a történéseket, nagyon 
izgultam. Láttam Laurán is, hogy egy-egy 
adott feladatnál hogyan változott a mi-
mikája, hogyan feszült be, és olyan apró 
hibák előfordultak nála, amit a tréningen 
nem tapasztaltunk. De nagyon szépen 
versenyzett. Laura higgadt, megfontolt, 
tudatos és nagyon szorgalmas versenyző. 
Egy pillanatra sem áll meg. A verseny előtt 
szinte rá kellett kényszerítenünk pár nap 
pihenőt. Amióta hazajött is dolgozik, nem 
bírja a tétlenséget. A vb után elsődleges cél 
a grazi Európa-bajnokságra történő felké-
szülés. A szakmai karrierjének is termé-

szetesen sokat segít a megmérettetés. Már 
kialakult vendégkörrel rendelkezik egy spa 
szépségszalonban, ahol alkalmazottként 
dolgozik. A szalon vezetője és tulajdonosa, 
Németh Nikoletta egyébként az első vb-s 
versenyzője volt az Asbóthnak, azóta az 
egyik oszlopos felkészítő.” 
Laurának több napon át kellett teljesíte-
ni. Összetett volt a feladat, a szépségápo-
lás minden részét érintve. Az első nap 
műkörömdíszítést és három gyantázási 
technikát kellett a lehető legmagasabb 
színvonalon megoldani. Másnap egy 

négyórás érettbőr-, illetve egy pedikűr-
kezelést kellett megcsinálni. A harmadik 
napon műszempilla-építés és egy hosz-
szabb, szintén négyórás spa kezelés volt 
a feladat. A verseny negyedik napján a 
látványos sminkkészítésben kellett reme-
kelni. Minden feladatnál külön nehézség 
volt, hogy a versenyzők kapott modellen, 
kapott anyaggal és eszközökkel dolgoz-
hattak, melyek közül többet nem ismer-
tek. 
A ZSzC Keszthelyi Asbóth Sándor Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma Zala megye egyik legnagyobb 
oktatási intézménye. Igazgatója, Csó-
tár András is végigkísérte az intézmény 
egyik büszkeségének versenyét. Ő maga 
nagyon fontosnak tartja, hogy az isko-
lában megszerzett tudás mellett lehe-
tőségeket biztosítsanak a tanulóknak a 
további fejlődésre. Minden szakmai tá-
mogatást megadnak annak érdekében, 
hogy a szakképzésben részt vevő kiváló-
ságok megmutathassák, mennyit ér egy 
jó szakma egy jó magyar szakemberrel 
nemzetközi viszonylatban. Az igazgató 
a téma kapcsán a következőket mondta:
„Elkötelezetten tesszük, mert úgy gondol-

juk, hogy ennyivel tartozunk. Nemcsak a 
helyi szakképzésnek és nemcsak a saját is-
kolánknak, de a magyar szakképzésnek és 
a magyar válogatottnak is. Nagyon nehéz 
megtalálni egy olyan jó versenyzőt, mint 
Laura, de ha ez megvan, és ha a szakmai 
„felsőfok” mellé intelligencia és szorgalom 
is párosul, akkor abból egy olyan szép 
eredmény születhet, amire a versenyző 
és az intézmény maga is büszkén tekint-
het. Iskolánk több éve kozmetikusver-
seny-szervező és -felkészítő központként 
rögzült szakmai berkekben. Rendkívül jó 

eszközparkkal és kitűnő trénercsa-
pattal rendelkezünk. Minden szó-
ba jöhető területnek saját felelőse, 
specialistája van. Természetesen 
külső cégeket is bevonunk a támo-
gatói körbe, de nemcsak az anya-
gi erőforrásokat, hanem rengeteg 
munkaórát is a felkészítés mellé 
rendelünk. A Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum és iskolánk veze-
tése minden lehetséges erőforrást 
kiaknáz annak érdekében, hogy 
ne szenvedjünk hiányt semmiben 

sem a felkészülés során. Büszkék vagyunk 
Laurára, nagyon tiszteljük a munkáját, 
a több éves kitartó versenyfelkészülését, 
és büszkeséggel tölt el minket, ha keszt-
helyi iskolánk felveheti a versenyt a világ 
legjobbjaival. A verseny az egész világon 
a figyelmet hivatott felhívni a szakképzés 
kiemelt fontosságára, a benne rejlő lehető-
ségekre. Szokták is mondani, hogy egy jó 
szakma felér egy diplomával.”
A rangos nemzetközi versenyekre, szép 
eredményeire szívesen gondol vissza 
Cságoly Laura. Számára világ élvonalába 
tartozni azonban olyan élmény, amit sza-
vakkal nem lehet kifejezni. 
A szakmák olimpiájának tartott ver-
seny minden szempontból különleges 
volt. Minden eddiginél nagyobb lét-
számban képviseltük Magyarországot 
a WorldSkills versenyek történetében, 
ugyanis összesen 22 versenyszámban in-
dult hazai fiatal. A gálán Vladimir Putyin 
orosz elnök személyesen köszöntötte a 
verseny résztvevőit, ahonnan a magyar 
csapat egy arany- és 11 kiválósági érem-
mel térhetett haza, mellyel az országok 
versenyében a huszadik helyet szerezte 
meg.
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Közösségi tér (nem csak) kutyásoknak
Egyedülálló lesz az országban a jövő májusban 
nyíló Keszthelyi Kutyás Park és Fürdetőhely

A kutyás séta kapcsán Sziládi-Kovács Tibort, a Kutyabarát.hu egyik alapítóját, a létesí-
tendő kutyás parkot üzemeltető cég vezetőjét kérdeztük a megvalósításról, a tervekről 
és a kezdeményezés előnyeiről. Elöljáróban elmondta: a Kutyabarát.hu csapata 2012 
óta népszerűsíti a felelős kutyatartást, elsőként és egyedüliként kezdte el kutyabarát 
turizmusfejlesztő programját 2014-ben, kiemelt figyelmet fordítva a Balatonra és kör-
nyékére. 

– Mit kell tudni az előkészületekről és a 
megvalósítás hátteréről?
– A Kutyabarát Balaton projekt az ösz-
szes érintett bevonásával (vendéglátó- 
és szálláshelyek, kulturális intézmé-
nyek, önkormányzatok és kutyatartók) 
törekszik a minőségi kutyabarát turiz-
mus megteremtésére, ahol csak lehet, 
lobbizik a felelős kutyatartás megvaló-
sítása érdekében, kiáll az állatvédelem 
és környezetvédelem mellett. A kutya-
barát gondolkodás, a felelős kutyatartás 
egyre nagyobb jelentőséggel bír, a meg-
közelítőleg hárommillió embert érintő 
hazai célcsoport szempontjából éppen 
ezért különösen fontos, hogy az egyre 
növekvő kereslet és igények kiszolgálá-
sa érdekében fejlődés induljon meg. 
2018 nyarán kezdődtek el az egyez-
tetések a Kutyabarát.hu csapata és a 
keszthelyi önkormányzat – Nagy Bá-
lint alpolgármester úr közvetítésével –, 
valamint a keszthelyi kutyás közösség 
között. Az önkormányzatnál minden 

érintett kedvezően fogadta a kezdemé-
nyezést, 2018. nyár végén elkezdődtek 
az érdemi megbeszélések, majd 2019. 
január végén az alpolgármester úr által 
a képviselő-testület elé került az előter-
jesztés, azaz a Kutyabarát.hu pályázata. 
2019 júniusában a képviselő-testület 
bizottsági ülésein, majd a képviselő-tes-
tület ülésén döntő többséggel, ellenzéki 
szavazatokkal is támogatva megszavaz-
ták a projektet.
–Milyen szempontok vezérelték a Kutya-
barát csapatot és az önkormányzatot a 
terület kiválasztásakor?
– Az egyedülálló közösségi tér a jelen-
legi Déli szabadstrand néven ismert te-
rületen valósul meg. Saját ismereteink 
és keszthelyi lakosoktól (nem csak ku-
tyatartóktól) kapott információk alap-
ján tapasztaltuk, hogy a terület eddig 
szinte teljesen kihasználatlan volt, für-
désre alig használták az emberek, so-
kan nem is tudtak a strand létezéséről. 
A pályázatban is leírtak szerint, a terü-

let az egész Balaton partján a legalkal-
masabb lehetőséget kínálja egy kutyás 
park és fürdetőhely létrehozásához, 
ugyanis távol esik a lakott övezettől, 
nyaralóhelyektől, strandoktól, továbbá 
kis partszakasza kiválóan alkalmas ku-
tyás fürdetőhely kialakítására, egy jól 
körbekeríthető terület, és nem utolsó-
sorban megvalósítása nem ütközik jog-
szabályokba.
– Milyen fejlesztések várhatók, illetve 
hogy tervezik az üzemeltetést?
– A teljes felújítást a Kutyabarát.hu csa-
pata végzi – önerőből finanszírozva, a 
városnak ez egy fillérjébe sem kerül. 
Többek között felújítjuk a kerítést és 
a területen található felépítményeket, 
körbekerített kutyajátszóteret létesíté-
sünk, és a partszakaszt is rendbe tesz-
szük. Vendéglátóegység – piknikkert 
– is kialakításra kerül, ahol külön a 
kerékpárosokra is felkészülten „bringás 
menükkel” várjuk őket, valamint „brin-
gás szervizponttal” is. A szabadstrand 

A Keszthelyi Kutyás Park és Fürdetőhely kijelölésénél az összes fontos szak-
mai szempont érvényesült – fogalmazott a kutyás stranddal kapcsolatosan 
Kulics Gábor, a keszthelyi kutyás közösség aktivistája.

– Mindjárt az elején fontos leszögezni, hogy természetes vizeknél meglévő fürdő területére a hatályos jogszabályok alapján 
tilos kutyás területet kijelölni, integrálni, kivéve, ha az őrkutya, illetve vakvezető kutya – tette hozzá. – A szakmai kritériumok 
között szerepel, hogy a kijelölt terület ne zavarja a lakókat, távol essen lakott övezettől, strandoktól, a partszakasz legyen al-
kalmas, és érdemes kerítéssel körbekeríteni. Ha ezek a kritériumok nem érvényesülnek, akkor könnyen kisiklik a történet, 
ezt láthattuk Balatonboglár esetében, ahol a jogszabályok megengedték ugyan a kutyabarát strand kijelölését, azonban a 
békés együttélés kárára ment volna, mivel a lakóövezet túl közel volt a területhez. A Keszthelyi Kutyás Park és Fürdetőhely 
kijelölésénél az összes szakmai szempont érvényesült. A Kutyabarát.hu – mely részt vett a balatonföldvári és fonyódi kutyás 
strand tervezésében – biztos szakmai hátteret nyújtott. Vagyis mind a szakmai, mind a jogszabályi feltételek rendben van-
nak. Ezért teljesen érthetetlennek tartom, hogy miért kell helyi népszavazást kezdeményezni, ráadásul azzal a kérdéssel, 
hogy „Akarja-e Ön, hogy Keszthely város közigazgatási területén az önkormányzat kutyás strandot jelöljön ki?”. Erről már 
megszületett az önkormányzati döntés, megvannak a szerződések, a létesítmény jövő májusban nyílik. A helyi népszavazás 
ráadásul az önkormányzatnak nagyjából 10-15 milliós kiadást jelentene...

Kutyás sétával
A Keszthelyi Kutyás Park Piknikkert és Fürdetőhely nép-
szerűsítése, ismertetése céljából szervezett kutyás sétát a 
városban a Kutyabarát.hu csapata. A szép számban megje-
lent résztvevőket Sziládi-Kovács Tibor, a szervezet vezetője 
köszöntötte, aki ismertette a beruházás terveit, mondván: 
a létesítmény Keszthely számára turisztikailag nagyon 
jelentős, országos ismertséget, népszerűséget eredményez 
majd. Amint elhangzott, Nagy Bálint alpolgármester kez-
deményezésére, a szükséges egyeztetések, tárgyalások után 
az önkormányzat tavasszal döntött arról, hogy indulhat a 
Kutyabarát Balaton elnevezésű projekt, melynek köszön-
hetően jövő májustól Keszthelyen az ország egyedülálló 
kutyás közösségi tere kap helyet.

jellegét a terület megőrzi: a 300 forintos 
jelképes belépő lefogyasztható lesz a park 
vendéglátóegységében (amennyiben a 
vendéglátóegység zárva lesz, úgy abban 
az esetben díjmentesen használható a 
park és a strand). Az önkormányzat ál-
tal felépített WC és mosdó díjmentesen 
lesz használható mindenki számára a jö-
vőben is. A nyári szezonban, május 15-
től szeptember 15-ig időjárástól függően 
lesz nyitva a park, de fontos kiemelni, 
hogy elő- és utószezonban, valamint a 
téli időszakban előre meghirdetett na-
pokon, hétvégeken is látogatható lesz a 
terület.
– A kutyás park és fürdetőhely kezdemé-
nyezésének ötlete nem tetszett azonban 
egy szervezetnek. Milyen ellenállásba üt-
köztek a megvalósítás kapcsán?
– Megdöbbenve értesültünk egy de-
monstrációról, melyet július közepén 
tartott a Kisvárosunkért Érdekvédel-
mi Egyesület. Mi azt gondoltuk, hogy 
ez a kezdeményezés mindenki számára 
hasznos, aki a város érdekeit nézi, hiszen 
nemcsak a város kutyás lakóinak kedvez, 
hanem a város turizmusát is fellendíti. 
Nem mellesleg a képviselő-testületben 
olyan is megszavazta a projektet, aki je-
lenleg tag ebben az egyesületben. Nem 
értjük az ellenállást és azokat a valótlan 
állításokat sem, amelyek elhangzottak  
ezen a demonstráción. A projekt rész-
letei január 31-e óta nyilvánosak, az le-
tölthető Keszthely város honlapjáról, 
éppen ezért érthetetlen számunkra, hogy 
ennek ellenére rágalmazták meg az egye-
sület képviselői a Kutyabarát csapatot, 
illetve annak projektjét. Egyébként azóta 
sem kerestek meg minket kérdéseikkel. 
Ahogy említettem, a Kutyabarát csapat 
és az azt üzemeltető cég 2012 óta nép-

szerűsíti a kutyabarát filozó-
fiát, a kutyabarát turizmust. 
Tevékenységünk országosan 
ismert és elismert, webolda-
lainkkal, nyomtatott magazi-
nunkkal és közösségi felülete-
inkkel havonta több százezer 
embert érünk el hasznos és 
értékteremtő tartalmainkkal. A létesí-
tendő területen több millió forint értékű 
fejlesztést hajtunk végre, melyet öt évre 
szavazott meg részünkre a képviselő-tes-
tület. Az önkormányzat egy fillérrel sem 
támogat minket, illetve a kutyás parkot. 
Szeretnénk tiszta vizet önteni a pohár-
ba: a projekt teljes mértékben átlátható, 
turisztikai és társadalmi szempontból is 
egyértelműen hasznos, továbbá teljesen 
„politikamentes”, és nem utolsósorban 
rengeteg kutyás és Keszthely érdekeit 
szem előtt tartó lakos várja! Sajnálatos, 
hogy a KÉVE a projektünket politikai 
célokra használta fel, egy politikai ügyet 
kreált belőle, sokakat megtévesztő mó-
don. Érdekes módon a későbbiekben 
a programjukban szerepeltették ők is a 
„kutyás strandot”, és bár nem kívánunk 
választási programokat minősíteni, de a 
szakmai hátterünk kapcsán engedtessék 
meg annak megemlítése, hogy minden 
jogszabályi és szakmai háttér ismeretét 
nélkülözi az, ha egy meglévő strandba in-
tegrálnának egy kutyás strandot (ahogy 
ezt a nyilvános programjukban írták). 
Ezt egyértelműen tiltja egy 2008-as 
kormányrendelet, de mindemellett egy 
hatalmas konfliktusforrásra adna okot 
kutyások és nem kutyások között. Már-
pedig számunkra ez is egy fontos célki-
tűzés már 2012-es indulásunk óta, hogy 
megszüntessük és tompítsuk a kutyások 
és nem kutyások közötti feszültséget. A 

szabadstrand területén ezt maradéktala-
nul meg tudjuk valósítani.
– Milyen előnyökkel és haszonnal jár még 
ez a kezdeményezés a városnak? 
– A legfontosabb előnyök közé tartozik, 
hogy a város egy minőségi turisztikai att-
rakcióval bővül, melynek komoly bevé-
telnövelő eredménye is van: a szállás- és 
vendéglátóhelyek forgalmának növeke-
désére számítunk. Ezenfelül a főbb ku-
tyabarát nevezetességeket és látnivalókat 
népszerűsítjük a Kutyabarát platformo-
kon, rendezvényeket és egyéb progra-
mokat tartunk, melyek szintén hozzájá-
rulnak a turizmus fejlődéséhez, és fontos 
újra kiemelnem, a kutyabarát turizmus 
jellegének köszönhetően a terület nem-
csak a főszezonban, de az elő- és utósze-
zonban is kihasználttá válik. A Kutya-
barát.hu csapata a felelős kutyatartást, 
állat- és környezetvédelmet népszerűsítő 
edukációs bemutatókat, előadásokat tart 
a helyi iskolásoknak, csoportoknak, to-
vábbá nemcsak a kutyás parkban, de a 
város több pontján kihelyezésre kerülnek 
lebomló kutyakaki-zacskók is, amellyel 
így a környezetvédelmet is hirdetjük.
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A pálosok nyomában
Az idei évben is közösségi régészet keretein belül zajlott a pálos kolostor romjainak 
feltárása a Keszthelyi-hegységben. Az ásatások 2016-ban kezdődtek, ekkor a szak-
emberek célja az volt, hogy bebizonyítsák a romok létezését. 
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Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend 
kolostoráról mindössze egy 1429-es forrás tesz emlí-
tést, emellett pedig egy 1978-ban készült feltételezett 
alaprajz ad támpontot. Az első feltárások során a régé-
szek megtalálták a szentély külső falsíkját, valamint a 
kerengő belső falszakaszát is. Az idei évben a koráb-
ban feltárt, a sekrestye vízelvezetőjének hitt romokról 
kiderült, hogy egy komoly vízelvezető rendszer részét 
képezik. Emellett előkerült a templom szentélyét a 
hajótól elválasztó diadalív, és a szakemberek eljutottak 
a hajó nyugati zárófalához is. A munkálatokban ön-
kéntesek is részt vesznek, akik számos területen tudják 
segíteni a szakemberek munkáját. A közösségi régészet 
nem korhoz kötött, a gyerekek is számos munkafo-
lyamatban részt tudtak venni. A jövőben tervben van 
a kolostor helyreállítása, így az látogatható lenne a 
nagyközönség számára is. A feltárások természetesen 
2020-ban is folytatódnak, az ásatáshoz bárki csatlakoz-
hat, aki érdeklődik a régészet vagy a pálosok iránt.

Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett

www.diego.hu
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig
V.: zárva

2019. szeptember 12-15.
Minden darabszõnyegre, függönyre, tapétára és karnisra.*

*Egyéb akcióval nem vonható össze; kedvezményes árú termékekre nem vonatkozik. 

A kedvezmény klubkártyával 
is igénybe vehetõ,  
melyet az üzletben lehet igényelni!

DIEGO®

NAPOK
20%

KEDVEZMÉNY

KROZA: Új helyen, változatlan profilokkal

– Ez a költözés mérföldkő a vállalkozá-
sunk életében, megtaláltuk a végleges 
helyünket, saját ingatlanunkban végez-
zük a munkánkat. A profiljaink termé-
szetesen megmaradtak – fogalmaztak 
a tulajdonosok, Krokker Mónika és 
Krokker Gábor. Hozzátették: ahogy 
eddig, az utazási iroda túlnyomórészt 
horvát üdülésekkel foglalkozik, apart-
manoktól a luxusvillákig, de szerveznek repülős és hajós utakat is. A varrodában 
és ruhaszervizben mindenféle javítást, méretre igazítást, készruhavarrást elvégez-
nek. Itt működik a babzsákház is, melynek minőségét mutatja, hogy 2016-ban itt 
készültek a Rióban részt vevő olimpiai csapat pihenésre szolgáló babzsákjai. A 

dekorstúdióban rövid határidővel készítenek papíralapú dolgokat, többek között névjegykártyá-
kat, meghívókat, de terveznek és kiviteleznek arculatot, logókat, 3D feliratokat, óriás kültéri de-
korációkat. A matricázás, a faliképkészítés és a kirakatdekoráció is megtalálható a tevékenységi 
körükben. –Ahogy eddig, az új, otthonos helyünkön is lendületes, precíz munkákkal, rövid ha-
táridővel állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére – tették hozzá.
KROZA Keszthely Kossuth utca 81. (nagypostával szemben) •  Krokker Gábor: 06 30 9757 113 
Krokker Mónika: 06 30 4844 885 • info@reklamdoktor.hu • sales@kroza.hu

Új helyre, a Kossuth Lajos utca 81. szám 
alá, a nagypostával szembeni épületbe 
költözött a KROZA Utazási Iroda/Varro-
da/Ruhaszerviz/Babzsákház/Reklám-
dekoráció.

Képzés a gazdaságfejlesztés érdekében
A „NYITOK hálózat a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztéséért” című projekt keretén 
belül rendezte meg a vállalkozók számára workshopját az innovatív felnőttképzés úttörő-
jeként számon tartott Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet. 

Az esemény célja a Keszthelyen és térségében működő 
kis- és közepes vállalkozások számára elérhető egyedülálló, 
ingyenes képzési lehetőség, valamint a legújabb iparág-spe-
cifikus kompetenciafejlesztési programok bemutatása volt. 
Az eseményen részt vett Laczikó Károly tűzoltó ezredes, 
kirendeltségvezető a Gesztor szervezet képviseletében és 
Papp Viktor, a NYITOK program szakmai koordinátora. A 
felnőttképzéssel már több mint tíz éve foglalkozó szervezet 
NYITOK projektjének legújabb fejlesztésével kínál 21. szá-
zadi, hatékony megoldást a kis- és közepes vállalkozások 
mindennapi problémáira. Az egyedülálló program kereté-
ben olyan rövid ciklusú képzések elvégzésére nyílik lehetőség, amelyek azonnal használható, versenyképes tudást biz-
tosítanak a 16 és 64 év közötti magánszemélyek és kkv-munkavállalók számára. Az érdeklődők tanulhatnak angolul, 
németül vagy akár oroszul, emellett képezhetik magukat az informatika területén, valamint részt vehetnek kiskeres-
kedelmi, logisztikai, gépipari, turisztikai, építőipari és irodai munka területét érintő kompetenciafejlesztő képzéseken. 
Mindemellett lehetőségük nyílik a mindennapokban használható, innovatív ismeretekre is szert tenni a pénzügyek, a 
vállalkozásindítás, az önmenedzsment vagy az állampolgári ismeretek terén. Elhangzott: Keszthely és térsége gazdaság-
fejlesztése során fontos, hogy a vállalkozások ragadják meg azokat a lehetőségeket, amelyeket az életen át tartó tanulás je-
lent fejlődésükhöz. Ehhez kíván hozzájárulni az ingyenes, rugalmasan szervezhető, az egyéni igényeket figyelembe vevő, 
iparág-specifikus képzési lehetőséget biztosító Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet projektje, a NYITOK. A 
program legnagyobb erőssége, hogy nyitott, rugalmas, innovatív módon olyan ismereteket nyújt a vállalkozások számára, 
amelyekre szükségük van.
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Villanyautósok 
találkozója

A gyülekező Balatonszentgyörgyön lesz, ahonnan 11 órakor 
konvojban érkeznek az autósok Keszthelyre, egyenesen a 
Festetics-kastély parkjába. Itt délután 2-ig csatlakozhatnak 
a résztvevők. A rendezvényen a tervek szerint tárlatvezeté-
sen is részt vehetnek a jelentkezők. A parkban a tavalyihoz 
hasonlóan különféle elektromosautó-típusokat mutatnak be a 
közönségnek, valamint lehetőség nyílik a tulajdonosoknak az 
eszmecserére is. A találkozó szeptember 28-án lesz.

Idén ismét megrendezik szeptem-
berben a Villanyautósok országos 
találkozóját Keszthelyen – olvasható 
a villanyautosok.hu oldalon. Az össze-
jövetelt második alkalommal tartják 
Zala megyében.

Az édesapákért 
imádkoztak

A vonyarcvashegyi Szent Mihály-dombra és az ott talál-
ható kápolnához szerveztek Élő Rózsafüzér zarándok-
latot. Az elsőt 2007-ben kezdeményezték, melynek az 
volt a célja, hogy megismertessék a Közép-Európában 
található vallási és kulturális értékeket. Ehhez a sétához 
csatlakoznak a keszthelyi hívek is minden évben, melyre 
a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom felhívására 
érkeznek. Idén mintegy 25 fő érkezett az útra, mely során 
együtt énekeltek és imádkoztak. A fohászok minden év-
ben egy kiválasztott téma köré szerveződnek, idén ezek az 
édesapákért szóltak. Tál Zoltán plébános szerint korunk-
ban nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzuk az apák szere-
pét és jelentőségét. Véleménye szerint nincs kiemelve az 
apaság modellje a következő generációk számára, hiszen 
nincsen nagy irodalma sem.

Kinyitott az uszoda

– Festés, tisztasági festés, 
burkolatjavítások, a tető 
javítása vált szükségessé 
a nyár folyamán, illetve a 
villamoshálózat átvizsgá-
lása, ellenőrzése – sorolja 
Csendes Antal, a VÜZ 
Nonprofit Kft. fürdőüze-
meltetési részlegvezetője. 
Hozzátette: – Volt egy zár-
latunk, aminek a helyét ki 
kellett nyomozni. Ennek a 
javítása is megtörtént. 
A vízcsere során a nagy-
medencébe több mint 
400, a kismedencébe csaknem 100 m3 vizet töltöttek bele. Az 
ablakok, vitrinek, szekrények tisztítása is lezajlott annak érde-
kében, hogy a nyitásra minden újszerű legyen.

A karbantartás a géphá-
zat is érintette. Nemcsak 
a szivattyú motorjait, 
hanem a teljes kiszol-
gálóüzemet átnézték a 
szakemberek. A szelepek 
és egyéb elemek, elektro-
nikai alkatrészek cseréje, 
javítása is megtörtént.
A tankerület az idei tan-
évben az eddigiekhez 
képest jóval több gye-
rek számára biztosítja az 
úszási lehetőséget. A me-
dencéket a gyerekek nyolc 

és tizenhat óra közötti időszakban veszik igénybe. Az uszoda a 
látogatók számára változatlan áron kínálja szolgáltatásait.  

A tanév első napján, szeptember 2-án ismét kinyitott a keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda. A nyár eleji 
bezárást követően leengedték a medencék vizét, majd a kiszolgáló személyzet a Balaton-parti stran-
dokon végezte a munkáját. A szokásos karbantartást követően az uszoda szinte teljesen új állapotban 
fogadja már a látogatókat.

Festetics 
trófeaszemle

A vadászathoz kötődő zenei, irodalmi és képzőművészeti 
programokkal, solymászbemutatóval várják az érdeklő-

dőket 2019. szeptember 14-én a Helikon Kastélymúzeum 
Vadászati 

Múzeumába a 
Vadászati kul-
túra ünnepén 
és a Festetics 

trófeaszemlén. 
A múzeum 

teljes területén 
hazai trófeák, 
rendellenes és 

érmes agan-
csok, agyarak 

és csigák 
kiállítása lesz 

látható. A 
megnyitóün-

nepség 10 óra-
kor kezdődik.  

Keszthelyen a 

Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban 

egyedi villamos mérővel ellátott 

16 m2-es garázsok (6 db)  

2019. 08. 01-től hosszú távra 

bérbeadók. 

Érdeklődni a parkolás@khvuz.hu 

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ 
GARÁZS!
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Slambuc bográcsban

Az apró kockára vágott szalonnának kiolvaszt-
juk a zsírját. Hozzáadjuk a felaprított hagymát és 
a felkarikázott kolbászt. Ha a hagyma megpirult, 
megpaprikázzuk, rátesszük a kockára vágott burgo-
nyát, a tésztát, a feldarabolt paprikát és paradicsomot. 
Megsózzuk és felöntjük vízzel. Lassú tűzön főzzük, a 
bográcsot néha-néha megrázogatva, vigyázva, hogy 
le ne égjen, de mire megpuhul, a levét mind magába 
szívja.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 
25 dkg száraztészta, 30 dkg füstölt 
kolbász, 3-4 nagy burgonya, 1 cse-
resznyepaprika, 1-2 paradicsom, 1-2 
zöldpaprika, 1 dkg pirospaprika, só

Nyolc napon át sakkoztak

A megmérettetésre több mint 80 fő jelentkezett a 8 évestől a 85 évesig. A sakkversenyt idén is svájci 
rendszerben bonyolították le. Ez azt jelenti, hogy minden fordulóban az előzőleg azonos vagy hason-
ló teljesítményt elért játékosok kerültek szembe egymással. A versenyen idén a Vasas sportolójának, 
Felméry Máténak sikerült győzedelmeskednie, aki mindösszefél ponttal utasította maga mögé versenytársait. A megmérettetés 
végén már hagyomány, hogy úgynevezett szimpátiadíjakat is átadnak. Így elismerik többek között a legfiatalabb és legidősebb 
versenyzőt, a legjobb keszthelyi női, illetve férfi résztvevőt, de jutalmazzák a legjobb zalai és senior játékost is. A verseny főszer-
vezője, Szalai István elmondta, idén is egy sportszerű, élményekben gazdag vetélkedőt zártak. A 38. Nemzetközi Sakkverseny 
egyben a X. Hévízi László Emlékverseny is volt.

Öt ország – többek között Románia, Oroszország és 
Magyarország – sportolói mérték össze a tudásu-
kat a 38. Nemzetközi Sakkversenyen. A Spartacus 
SK szervezésében zajló kilencfordulós vetélkedés-
nek ezúttal is a VSZK adott otthont. 

A teniszezést nem lehet abbahagyni

A 35 évnél idősebb játékosok korábban mindannyian komoly versenyzők voltak, töb-
ben Davis-kupákon mérettettek meg. A Balaton-parti településen található kupa sokuk-
nak nem csupán egy játék, a szenior világbajnokságra is készültek, melyet Horvátország-
ban rendeznek meg szeptember közepén. Keszthelyen a két teniszklubnak köszönhetően 
összesen tizenkét pályán versenyezhettek a teniszezők egyéni, páros és vegyes páros kategóriákban. 

A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a játékra azoknak, akik nem akarják azt abbahagyni szeniorként sem – ismertette 
Pintér András, a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért elnöke. A megmérettetésen 85–90 éves játékosok is részt vehettek, 
akikben az elnök szerint óriási az életkedv. Az egy hétig tartó viadal jó lehetőséget biztosított a találkozásra, az eszmecserére és a 
nosztalgiázásra is.

Negyvenharmadik alkalommal rendezték meg Keszthelyen a Nemzetközi Szenior Teniszbaj-
nokságot. Idén mintegy 30 ország 240 versenyzője vett részt a tornán. Többek között Auszt-
ráliából, Chiléből, az Egyesült Államokból, valamint a szomszédos országokból is érkeztek 
sportolók. A keszthelyi megmérettetés Európa legidősebb versenye, amely idén is kiérdemel-
te a legmagasabb, „A” kategóriás besorolást.

Mozdulj, Balaton!

A Balaton Fejlesztési Tanács 2004 óta szervezi meg a Mozdulj Balatont, mely egész nyáron kínál sportolási lehetőséget az ér-
deklődőknek. A cél az, hogy a Balatonra érkező látogatók számára is biztosítsanak aktív kikapcsolódási lehetőséget – mondta el 
Fekete-Páris Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács gazdasági igazgatója. A szervezők kiemelték, nagyon fontos az egészségmegőrzés, 
amihez hozzájárul az is, hogy a szabadidőnk során is sportoljunk.

A rendezvény másik célja pont ezért az, hogy felhívja a figyelmet a szabadidősportokra. Salga Péter, a Magyar Szabadidősport 
Szövetség főtitkára szerint ezek vonzóereje lehet, hogy bárki művelheti azokat előképzettség nélkül.

A Lidó strandon megrendezett megmérettetésen végül Ábrahámhegy érdemelte ki a Balaton legsportosabb települése címet. A 
második helyezett Keszthely lett, míg a dobogó harmadik fokára Balatonfenyves léphetett fel. 

Tizenötödik alkalommal szervezték meg a Mozdulj Ba-
laton Sporttalálkozót a Balaton körül. Évek óta a szezon 
végén Vonyarcvashegyen dől el, hogy melyik lesz abban 
az évben a Balaton legsportosabb települése. Ezúttal 25 
település 38 csapata vett részt a viadalon, ahol strandröp-
labda, kispályás labdarúgás és streetball kategóriákban is indulhattak versenyzők. 

Rendőrségi Hírek - ISKOLAKEZDÉS!
Szeptembertől mind a tanulóknak, mind pedig az autósoknak újból meg kell szokniuk, hogy a reggeli és 
kora délutáni órákban a legveszélyeztetettebb gyalogos átkelők az oktatási intézmények közelében van-
nak. Egész hónapban, a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában rendőrök és polgárőrök 
segítik a biztonságos közlekedést az iskolák környékén, emellett fokozott figyelmet fordítanak a gép-
járművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogosátkelők megközelítésére, továbbá 
a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára. A gyermekeiket gépjárművel iskolába szállító 
szülőktől figyelmét is felhívnánk rá, hogy nem kötelező az iskola ajtajában kiszállnia a gyermeküknek! A 
biztonságos közlekedésért távolabbi parkolással és egy kis gyaloglással is sokat tehetnek! Kérjük, beszél-
gessenek el gyermekeikkel arról is, hogy a kézben tartott mobiltelefon, a fülhallgató elvonja a figyelmet a 
környezetről és veszélyforrást jelent!
A rendőrség azt szeretné, ha a gyerekek épségben érkeznének az iskolába, tanórák után pedig otthonuk-
ba. A balesetmentes közlekedés érdekében arra kérjük a járművezetőket, hogy az iskolák környékén ne 
csak a tanév elején, hanem egész évben fokozott óvatossággal vezessenek!!! 

Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Programajánló
Keszthely városi programok

Gondolatok Kőrösi Csoma Sándorról 
címmel Deák Ferenc földmérő tart elő-
adást a Balaton Színházban szeptember 
13-án 16 órakor.

szeptember 13.
Kőrösi Csoma Sándorról

A Balatoni Múzeumban Castrum 
virtuale – Időutazás a fenékpusztai római 
erődben címmel tartanak rendezvényt 
szeptember 13-14-én. Az első nap nem-
zetközi workshop várja az érdeklődőket, 
szombaton 17 órakor pedig kiállítást 
nyitnak.

szeptember 13-14.
Castrum virtuale

moziműsor
 tapolca

2019. szeptember 13 – 
                         október 2.
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Kulturális örökség napja címmel tarta-
nak programot szeptember 21-én a Ba-
latoni Múzeumban. 

szeptember 21.
Kulturális örökség napja

A lengyelek magyarországi befogadásá-
nak 80. évfordulója alkalmából lengyel 
napot tartanak a Balaton Színházban 
szeptember 26-án 19 órakor.

szeptember 26.
Lengyel nap

Érem- és bélyeggyűjtők országos talál-
kozóját rendezik a Balaton Színházban 
szeptember 15-én 8 órától.

szeptember 15.
Érmek és bélyegek Széchenyi és Zala címmel tartanak elő-

adást a Fejér György Városi Könyvtárban 
szeptember 27-én 17 órakor.

szeptember 27.
Széchenyi és Zala

Javaslatkérés „Pro Cultura 
Keszthely” kitüntető címre
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro 
Cultura Keszthely” kitüntető címet adományozhat azon 
személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági 
társaság számára, aki/amely Keszthely város kultúrájáért, 
kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt 
cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével 
emelte a város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal, 
hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, 
kincseit.
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevo-
násával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javas-

lattétel feltételei Keszthely város honlapján (https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók. Az elismerés-
re a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből vá-
rom a javaslatokat. A kitüntető cím adományozására vo-
natkozó kezdeményezéseket részletes indokolással 2019. 
szeptember 30. napjáig lehet megküldeni Keszthely város 
polgármestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, 
Ruzsics Ferenc polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeménye-
zés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely 
város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/
titkarsagi-feladatok).

Ruzsics Ferenc 
polgármester

Az életünk függ tőle – A méhek története 
című kötetet mutatják be a Fejér György 
Városi Könyvtárban szeptember 17-én 
17 órakor.

szeptember 17.
A méhek története

A magyar népmese napja alkalmá-
ból ünnepi mesedélutánt rendeznek a 
NépmesePontban szeptember 28-án 16 
órától.

szeptember 28.
Ünnepi mesedélután

Kenderolajjal az egészségünkért címmel 
Mörk László természetgyógyász tart elő-
adást a Balaton Színházban szeptember 
20-án 15.45 órakor.

szeptember 20.
A kenderolajról

A Pelso 2019 – 12. Országos Kerámia és 
Gobelin Biennálé kiállítását szeptember 
14-ig tekinthetik meg az érdeklődők a 
Balatoni Múzeumban.

szeptember 14.
Pelso 2019

A művészet templomai sorozat –
TINTORETTO – A velencei lázadó  
szeptember 12. csütörtök, 
szeptember 14 – 18. 
szombat – szerda 15:00 1200,-Ft 
szeptember 13. péntek 13:00             
Kópé  
szeptember 12. csütörtök, 
szeptember 14 – 18. 
szombat – szerda 16:30 1200,-Ft
szeptember 13. péntek 14:30                                                                    
Downton Abbey  
szeptember 12 – 18. csütörtök – szerda 
18:00 és 20:15 1200,-Ft
Az oroszlánkirály 2D  
szeptember 21. szombat 15:00 1200,-Ft
szeptember 22. vasárnap 14:30
FOLYÉKONY ARANY – 
(A Tokaji Aszú nyomában)     
szeptember 19 – 20. csütörtök – péntek, 
szeptember 22 – 25. 
vasárnap – szerda 16:30 1200,-Ft
Downton Abbey  
szeptember 19 – 20. csütörtök – péntek, 
szeptember 22 – 25. 
vasárnap – szerda 18:00 1200,-Ft
szeptember 21. szombat 17:00
AZ – Második fejezet  
szeptember 19 – 20. csütörtök – péntek, 
szeptember 22 – 25. 
vasárnap – szerda 20:15 1200,-Ft
szeptember 21. szombat 19:15
A művészetek templomai sorozat –
TINTORETTO – A velencei lázadó  
szeptember 26 – 27. 
csütörtök – péntek 14:00 1200,-Ft
szeptember 29 – október 2. 
vasárnap – szerda  

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)

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 

építésügyi ügyintéző 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályáza-
ti kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján: https://www.

keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2019. szeptember 30.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 

pályázati (műszaki) 
referens munkakörének 

betöltésére.

További részletek és a pályáza-
ti kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján: https://www.

keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. október 4.

Dr. Horváth Teréz jegyző

HIRDETMÉNY  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 173/2019. (VI. 27.) 
határozatával Keszthely közigazgatási területének helyi építési sza-
bályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendeletnek, valamint 
Keszthely város szerkezeti tervének az M76 autóút és az úttal szomszé-
dos területek módosításáról döntött. 
Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat – a 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§ és 37.§ alapján – előzetes tájékoztatási 
szakasz keretében lakossági fórum megtartásával partnerségi vélemé-
nyezést folytat le. 
Erre figyelemmel a módosításról és felülvizsgálatról tájékoztatást tartunk 
2019. szeptember 23-án (hétfőn) 16.30-kor a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében megrendezésre kerülő lakossági fórumon. 
A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 2019. október 8-ig a
https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-
iroda oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal 
főépítészi irodájában.
Írásos észrevételüket 2019. október 8-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!

Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja az alábbi ön-
kormányzati tulajdonban lévő helyiséget:
Keszthely, Fodor u. 38. szám alatt található 25. sz. garázs, amelynek 
alapterülete 20 m2. A minimálisan elvárt bérleti díj 8.820,- Ft/hó + ÁFA. 
A garázs villany közművel rendelkezik. A bérlet határozott időre, 10 év 
időtartamra szól.
A pályázatok beadási határideje: 2019. szeptember 23. (hétfő) 12.00 óra. 
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani  
(8360 Keszthely, Fő tér 1.).  
A pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a http://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon. További felvilágosítás a Keszt-
helyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán személyesen, vagy a 
83/505-525, illetve a 83/505-524 telefonszámon kérhető.

Önkormányzati helyiség bérbeadása
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a Nemzeti  Táncszínház fenntartója: Támogatók:

Helyszín: Balaton Kongresszusi Központ és Színház
Keszthely, Fő tér 3. | tel.: (06 83) 515 230
Jegypénztár: (06-83) 515 232 
E-mail: jegy@balatonszinhaz.hu

www.tancszinhaz.hu

2019. szeptember 12–14.

 Hévízi Tófürdő ősszel is!

Hévízgyógyfürdő 
és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
+36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

 Élje át Ön is 
az unikális 

kikapcsolódás 
élményét!


