
           V. ÉVF. 7. SZÁM  •  2019. ÁPRILIS 5.                           MEGJELENIK KÉTHETENTE

Balatoni KESZTHELY VÁROS INFORMÁCIÓS MAGAZINJA        

KRÓNIKA



2 balatoni KRÓNIKA   2019. Április 5. 32019. Április 5.   balatoni KRÓNIKA

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.  
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270-003  
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 ezer példányban • ISSN 2415-9131
A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok  
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

-on is!

Kedves Olvasóink! 
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Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2018. április 18-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Családbarát szülészettel
KÖZEL 43 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST NYERT ESZKÖZBESZERZÉSRE A KESZTHELYI KÓRHÁZ, AZ IN-
TÉZMÉNY AZ ÖSSZEGBŐL EGYEBEK KÖZÖTT SZÜLŐÁGYAKAT, INKUBÁTORT ÉS SZOPTATÓS FOTELT IS 
VÁSÁROLHAT.

Az e témában tartott sajtótájékoztatón 
elhangzott: a tapolcai, illetve a marcali 
szülészet megszűnése óta jelentősen nőtt 
Keszthelyen a születések száma: tavaly 
583, tavalyelőtt pedig 623 gyermeket 
segítettek itt a világra. Fontos a folya-
matos fejlesztés, a Családbarát Szülészet 
elnevezésű programnak köszönhetően 
biztonságosabb és komfortosabb kö-
rülmények várják a babákat és mamákat. 
Az eszközöket még idén beszerzik és 
rendszerbe állítják. A szülőágyak mel-
lett két kardiotokográfot is vásárolnak, 
melyekkel a magzat szívhangját és a fá-
jástevékenységeket figyelhetik meg. Az 
újraélesztő asztalt is modernebb darabra 
cserélik. Az édesanyák kényelmét tíz új 
betegágy és szekrény szolgálja majd, de 
három szoptatós fotelt is beszereznek. A 
pályázati támogatásból új inkubátort is 
vásárolnak, illetve olyan kékfény-beren-
dezéseket, melyekkel az édesanya mellett 
kezelhetik az újszülötteket. 
– Az eszközparkra elnyert fejlesztéssel 
a 2014-ben elkezdett családbarát prog-
ramját tudja folytatni a Keszthelyi Kór-
ház – mondta el dr. Kvarda Attila főigaz-
gató. – A gyermekvállalás szorgalmazása  
prioritásként szerepel, és ha a gyer-
mekvállalások száma emelkedik, úgy  
nekünk mint intézetnek és ezért felelős 
szervezetnek alkalmazkodni kell és fel 

kell készülni ezen feladat ellátásra. 
Manninger Jenő, a térség országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta: a Keszthelyi 
Kórház jó eredményeket mutat az elmúlt 
időszakban. Kiemelte, ez a program is a 
családtámogatások egy formája.
– Otthoni kényelmi feltételek szerint, de 
mégis egy nagyfokú szakmai háttérrel 
szülhetnek a nők, és a szülés előtti és utá-
ni időszakot is így élhetik meg. Ezt segíti 
ez a 43 millió forintos eszközbeszerzés, 
hiszen sokkal biztonságosabb és kényel-
mesebb eszközökkel lehet dolgozni.
Lényeges, hogy a települések és az ott 
működő intézmények is megragadják 
a kormány által megfogalmazott irány-
elvek fejlesztési lehetőségeit – hangsú-
lyozta Keszthely alpolgármestere, Nagy 
Bálint.
– Fontos, hogy a kisgyermek a világra 
jöttét követő első napokban is komfor-
tosabb körülmények között tud lenni, és 
természetesen ahhoz, hogy Keszthelynek 
érdemben tudjunk a jövőjéről beszélni, a 
legfontosabbak a fiatalok, illetve az újon-
nan születendő keszthelyi és Keszthely 
környéki kisgyerekek.” 
A kórház vezetése szeretett volna egy 
családi szobát is kialakítani. Dr. Kvarda 
Attila hozzátette, nem tettek le a tervük-
ről, az alapítványi báljukon erre a célra 
gyűjtenek majd.

■ Keszthely, Bercsényi 
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várja a látogatókat!
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Készülnek az újratemetésre
200 éve hunyt el I. Festetics György, a 
Georgikon megalapítója. Ruzsics Fe-
renc, Keszthely polgármestere sajtótá-
jékoztatóján elmondta: az évfordulón 
megemlékeznek a grófról. Az ünnep-
séget lapzártánk után tartották a Fő 
téri templomban. 

Készülnek a főúr újratemetésére 
is. A gróf földi maradványai jelenleg 
Keszthelyen az altemplom kriptájában 
találhatók, de hamarosan új helyre 
kerülnek. Végakaratában olvasható, 
hogy olyan helyen kíván nyugod-
ni, ahol családjával együtt lehet. Az 
idei Festetics-év, így jött az ötlet, hogy 
ebben az évben szervezzék meg az új-
ratemetést, amit a jelenlegi informá-
ciók szerint június 29-én tartanak. A 
herceg gyermekei ugyanis külföldön 
élnek, előre láthatólag ezen a napon 

tudnak Magyarországra jönni. Velük 
a Helikon Kastélymúzeum igazgatója, 
Pálinkás Róbert tartja a kapcsolatot. 
Mint elmondta, az újratemetéshez ál-
lami segítséget is kapnak. A Nemzeti 
Örökség Intézet a napokban érkezett 
a Balaton-parti városba, ahol végig 
járták az útvonalat, amelyen keresz-
tül a menet fog végigmenni. Festetics 
Tasziló 1925-ben építtette meg a Szent 
Miklós temetőben található Mauzóle-
umot, ahol ő és hozzátartozói is nyug-
szanak. A építményt 4 éve újították fel, 
így méltó helye lesz a Festetics-család 
legkiemelkedőbb személyének.
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A Család- és KarrierPONT projekt 14 
nyugat-dunántúli munkatársa találko-
zott Keszthelyen. A Vas, Győr-Moson-
Sopron és Zala megyei vezetők és küldöt-
tek a korábban szerzett tapasztalatokról 
és a jövőben várható változásokról talál-
koztak a Balaton fővárosában. A keszthe-
lyi szervezet szakmai vezetője, dr. Gábor 

Hajnalka az eseményen elmondta, a 
találkozó célja, hogy közösen beszél-
hessék meg az esetlegesen felmerülő 
problémákat, kérdéseket, és megis-
merhessék egymást a régió képviselői.  
Az eseményen részt vett Keszthely vá-
ros alpolgármestere, Nagy Bálint is. 
– A városban ez az egyik olyan projekt, 
amire a legbüszkébbek vagyunk. Nem 
feltétlenül a pályázat összege miatt, ha-
nem amiatt a cél miatt, amit megvaló-
sít a Család- és KarrierPONT: a fiata-

lok, a fiatal családok támogatása. Minden 
településnek, így Keszthelynek is fontos 
a jövőképe, és nyilván ez fiatalok nélkül 
elképzelhetetlen lenne. Azt tapasztaljuk 
az elmúlt hónapok alapján is, hogy ér-
demben hozzá tud járulni ez a pályázat, 
ez a program ahhoz, hogy a Keszthely és 
Keszthely környéki családokat támogas-
sa – hangzott el köszöntőjében.
Mint elhangzott, a jövőben is elsődlege-
sen a családok, a kisgyermekes anyák és a 
civil szervezetekkel való együttműködés 
lesz a célja a projektnek. 
A keszthelyi részleg szervezésében áp-
rilisban több program is megvalósul. 
Többek között ingyenes bábszínházi 
előadáson vehetnek részt az érdeklődők, 
de társadalmi partnerképzést és egy új 
programsorozatot is elindítanak a követ-
kezőkben.

Turizmus és üzleti tervek
VALAMIVEL TÖBB, MINT NÉGY ÓRÁN ÁT TARTOTT A KESZTHELYI ÖNKORMÁNYZAT MÁRCIUSI SOROS 
ÜLÉSE, MELYEN HUSZONÖT NAPIRENDI PONTOT TÁRGYALTAK A KÉPVISELŐK.

A napirendek előtti tájé-
koztatókban elhangzott 
többek között, hogy a 
Via Hotelnél idén elkez-
dődnek a munkák, s a 
tervek szerint 2022-ben 
megnyitja kapuit az öt-
csillagos szálloda. Szó 
esett Festetics György 
gróf újratemetéséről 
is. Az elhangzottak szerint június 29-én 
vagy június 30-án lesz a szertartás, állami 
közreműködéssel. 
A testület ezt követően a Fejér György 
Városi Könyvtár tevékenységéről hall-
gatott meg beszámolót, köszönve az in-
tézmény munkáját. A szociális ellátások 
helyi rendszeréről, valamint az intézmé-
nyi térítési díjakról szóló rendeletről is 
tárgyaltak. Ugyancsak döntöttek a képvi-
selők a választási plakátok elhelyezéséről 
szóló rendelettel kapcsolatosan, majd jó-
váhagyták az éves összesített közbeszer-
zési tervet. Ezután a VÜZ Kft., a HUSZ 
Kft., a KETÉH Kft., a Keszthelyi Televízió 
Nonprofit Kft., valamint a Keszthelyi Vá-
rosfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi üzle-
ti tervét fogadták el. A Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót nem fogadta el a testü-
let, ezt követően a város környezeti ál-
lapotáról hallgatott meg beszámolót. A 
tavalyi turisztikai tapasztalatokról szóló 
előterjesztés kapcsán vita alakult ki, el-
hangzott, hogy a jövő érdekében sürgő-
sen intézkedésekre van szükség, például 
a szálláshelyek tekintetében. A képvise-
lő-testület – kifejezve köszönetét a szer-
vezetek vezetőinek, munkatársainak – 
tájékoztatót hallgatott meg a Keszthelyi 
Turisztikai Egyesület és a Nyugat-Balato-
ni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. tavalyi 
tevékenységéről és idei terveiről.
A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. személyi ügyei ugyancsak napirend-
re kerültek az ülésen, mely ingatlanügyek 
és támogatási kérelmek tárgyalását köve-
tően zárt üléssel fejeződött be.

A foglalkoztatási 
paktum sikeréről 

Régiós CSAK-találkozó Keszthelyen

Arra kell fektetni a hangsúlyt, hogy hazánkban egyre többen vállaljanak családot 
és megérje dolgozni – hangzott el a Balaton Színházban, a Kelet-Zalai Foglalkoztatási 
Paktum Konferencián.

RÖVID HÍREK
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Munkavállalók, munkáltatók, civil szer-
vezetek és a konzorciumi tagok vettek 
részt a foglalkoztatási paktum márciusi 
konferenciáján, melyen dr. Sifter Rózsa 
kormánymegbízott elmondta: a magyar 
kormány számos intézkedést tesz to-
vábbra is a gazdaság fejlődéséért. 

– A Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum 
továbbra is elősegíti a kormány célját, 
melyben már 2010-ben célul tűzte ki, 
hogy Magyarország az ötmillió munka-
vállaló országává váljon. Ebben a mun-
kában elég szép eredményeket értünk 
el, hiszen jelenleg 4,5 millió magyar ál-
lampolgár dolgozik. Magyarországon 
soha nem látott gazdasági fejlődésnek 
vagyunk a tanúi, és ez azt jelenti, hogy 
a munkavégzés, a gazdaságfejlesztés ér-
dekében széles társadalmi rétegeknek 
kell összefogni, és ezzel az összefogással 

megteremthetjük a „családbarát Magyar-
országot” – fogalmazott.
Az évértékelő konferencián Nagy  
Bálint, Keszthely város alpolgármestere, 
a paktum irányítócsoportjának vezető-
je elmondta, hogy nagyban elősegítik 
az eredményességet a pályázati források 

és a munkaerőpiaci helyzet nehézségeit 
felismerő munkáltatók, önkormányza-
tok partnersége. A Kelet-Zalai Paktum 
keszthelyi irodájának célja, eredménye is 
igazolja, hogy folyamatosan tudják segí-
teni a munkavállalókat.
– A 42 hónap alatt közel 200 főt kell 
bevonnunk munkaerőpiaci képzésbe, 
illetve szolgáltatásban részesítenünk. A 
terveink szerint ebből 86 fő tud majd 
bértámogatással elhelyezkedni – mondta 
a konferencián az irányítócsoport veze-
tője.

Rangos díjban részesült

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitünte-
tésben részesült Aradvári Lászlóné, a 
Tündérrózsa Gyermek-néptánccso-
port alapítója, aki a magyar néptánc 
hagyományainak ápolásáért, pedagó-
gusi, művészi és kulturális szervező 
tevékenységéért részesült az elisme-
résben. A díjat  Rétvári Bencétől, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak államtitkárától vette át.

Véradások áprilisban

A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete és a Keszthelyi Kór-
ház vérellátója áprilisban is várja 
a véradókat. A Keszthelyi Kórház 
vérellátójában április 8-án, 15-én 
és 29-én 13 és 16 óra között tartanak 
véradást. 4-én (16–18 óra) Cserszeg-
tomajon, az iskolában, 11-én (12–17 
óra) a Georgikon Kar D épületében, 
18-án (13–15 óra) Hévízen, a Hotel 
Carbonában, 25-én (11–15 óra) Hé-
vízen, a Hémoriban lesz véradás. 
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ELINDUL
A NAGYSZÜLŐI GYED
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AZ ASBÓTH, A VSZK ÉS A KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM TANULÓI VÁLLALTÁK, HOGY A FENNTART-
HATÓSÁGI TÉMAHÉT KERETEI BELÜL MEGTISZTÍTJÁK KESZTHELY EGY RÉSZÉT AZ ELDOBÁLT HULLA-
DÉKTÓL. A DIÁKOKHOZ AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGUSAI ÉS IGAZGATÓI IS CSATLAKOZTAK. 

Az önkéntesek a Csókakői-patak és a 
Balaton partján, valamint a vasútállo-
más környékén is szedték a szemetet. A 
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akció idén nyolcadik alkalom-
mal valósult meg országszerte. Keszthe-
lyen évek óta több szervezet és iskola is 
csatlakozik a szemétszedéshez. Az ak-
cióban részt vett a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum kancellárja is. Szabó 
Károly elmondta, a szakképzés mellett a 
diákok munkára nevelése, illetve a helyi 
közösségben való megfelelő szocializá-
ciója is nagyon fontos. Hozzátette, ezek 
a programok segítenek abban, hogy a 

tanulók ne csak alkalmanként, hanem 
folyamatosan odafigyeljenek a környe-
zetükre. Az intézményekhez Keszthely 
alpolgármestere is csatlakozott. Nagy 
Bálint kiemelte, fontos, hogy a fiata-
lok részt vegyenek a szemétszedésben, 
mivel környezetünk állapota meghatá-
rozza a mindennapos közérzetünket is. 
Ugyanakkor – véleménye szerint – ez 
kiváló közösségépítő program is.
Az önkéntesek elmondása szerint Keszt-
helynek vannak olyan részei, amelyek 
kifejezetten szemetesek. Nagyon sok 
a cigarettacsikk a zöldterületeken, de 
egyéb hulladékkal is lehet találkozni.

KÖZÖS SZEMÉTSZEDÉS

A Te szedd! hulladékgyűjtési akcióban egyetlen célt fogalmaztak meg már 
évekkel ezelőtt: közösen megtisztítani környezetünket. A nyolcadik Te szedd! 
mozgalomban is nagyon sokan vettek részt Keszthelyen. Városrészek tisztul-
tak meg az akcióban részt vevők segítségével, akik kesztyűt, zsákokat kap-
tak a munkavégzéshez. Az iskolák, intézmények mellett baráti társaságok is  
csatlakoztak a hulladékgyűjtő programhoz, melynek koordinátora, dr. Bóka 
Péter arról adott tájékoztatást, hogy a felhívás azért vált szükségessé Keszthe- 
lyen, mert nagyon szemetes a város. A szezon kezdetére szeretnék megtisz-
títani, így tisztább környezet várhatja a városba látogatókat. Az összegyűjtött, 
zsákokba rakott szemetet a Keszthelyi HUSZ Kft. szállította el.

Közel 37 ezer euróból valósított meg 
két külföldi gyakorlatot a VSZK. A 
diákok az Erasmus+ program ke-
retében tölthettek el három hetet 
Lengyelországban tavaly, idén pedig 
Frankfurtba utazhatott nyolc tanuló. A 
diákok a 120 órás gyakorlat sikeres tel-
jesítéséről vehették át Europass tanúsít-
ványaikat az intézményben.
Két frankfurti szállodában gyarapí-
tották a tudásukat a VSZK tanulói. A 
vendéglátás- és pincérszakos diákok 
segédkeztek a reggeliztetésben, tá-
nyérdekorációt készítettek és felszol-
gálói munkát is végeztek. A diákok 
kiválasztásánál fontos szempont volt 
a nyelvtudás, valamint a kiemelkedő 
szakmai kompetenciák is. A nyolc 

tanuló ünnepélyes keretek között ve-
hette át az Europass tanúsítványt, mely-
nek birtokában a diákok jelentős előny-
nyel indulnak majd a munkaerőpiacon. 
Fisli István igazgató elmondta: a diákok 
egyfajta szakmai nagykövetként tudnak 
megjelenni ezeken a külföldi munkahe-
lyeken. A szakmai kompetencia elmé-
lyítése mellett nagyon fontos az, hogy 
a nyelvi kompetencia is erősödik. Az 
életvitelhez kapcsolódó kompetenciák, 
az önállódás folyamata szintén kieme-
lendő ezeknél a gyakorlatoknál.
A jelenlegi Erasmus+ projekt a frank-
furti gyakorlattal lezárult. Az iskola 
vezetése úgy tervezi, hogy a jövőben is 
pályáznak majd.

EUROPASS 
TANÚSÍTVÁNNYAL

Vizet mindenkinek!
Keszthelyen is megrendezték a hagyományos Víznapi Balcsi Partit. A Nők A Ba-
latonért Egyesület Keszthely és Környéke Csoportjának vezetője, Vetőné Zeke Er-
zsébet hívta fel a figyelmet vizeink megóvására. A víznapi Balcsi Parti résztvevőivel 
közösen koszorúzták meg Európa legnagyobb édesvizű tavát, a Balatont. Műsort 
adtak az Életfa Óvoda Tapolcai Tagóvodájának óvodásai, de a résztvevőket környe-
zetvédelmi társasjátékra, Tüsi bohóc „kalandozásaira” is hívták.
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A versenyeredmények szerint 
a megszerzett érmek számát fi-
gyelembe véve az Asbóth-iskola 
holtversenyben a negyedik he-
lyen végzett az országos rang-
sorban, a szakmai sokszínűséget 
figyelembe véve pedig holtver-
senyben a második legeredmé-
nyesebb szakképző iskola lett az 
országban. 106 iskola 228 tanu-
lója 52 szakmában versengett az 
érmekért az országos döntőben. 
Az Asbóth-iskola 4 tanulója 4 
különböző szakmában indult 
az érmekért, és mindannyian a 
dobogón végeztek. Németh Vik-
tória fodrász-, Hoffmann Ágnes 
kozmetikus-, Hetesi Levente 
karosszérialakatos-szakmában 
ezüstérmet, míg Vajda Tamás erősáramú 
elektrotechnikus szakmában bronzérmet 
szerzett.
– Nagy büszkeség és megtiszteltetés szá-
munkra ez az eredmény, hiszen az ország 
legjobb hírű, évszázados hagyományok-
kal rendelkező iskoláival vagyunk együtt 
a rangsor elején – fogalmazott az ered-

mények kapcsán Csótár András igazgató. 
– Nagyon fontos számunkra, hogy nem 
csak egy szakmára specializálódva érünk 
el szép eredményeket, hanem évről évre 
különböző szakmákban is ott vagyunk 
az ország legjobbjai között. Nagysze-
rű tanárok és szakoktatók dolgoznak az 
Asbóthban, akik a mindennapi oktató-

nevelő munka mellett szívügyüknek te-
kintik a tehetséges diákok felkarolását, 
versenyfelkészítését. Rengeteg munka 
van egy-egy ilyen szintű, kiemelkedő 
eredményben. Nagyon büszke vagyok a 
diákjainkra, hiszen nemcsak az iskolánk, 
de Keszthely hírnevét is öregbítik az or-
szágban.

AZ ORSZÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT AZ ASBÓTH

2019
Ke     thely
Programok

április
Április 1. (hétfő) 14.00
Fejér György Városi Könyvtár
József AttilA
területi 
szAvAlóverseny

Április 2. (kedd) 18.00
Balaton Színház 
KeDD – veleM 
Vendég: DR. IFI FERENC főorvos

Április 4. (csütörtök) 14.00;18.00
CsODAszArvAs
szarvasi Cervinus Teátrum

Április 5. (péntek) 16.00
NépmesePont
AnGOl nyelvŰ 
MeseKlUB

Április 5. (péntek) 18.00
Balaton Színház 
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB 
Az UniverzUM tÖrtÉnete

Április 5. (péntek) 20.00
Balaton Színház, Simándy terem
PetrUsKA – relÁCió
lemezbemutató koncert

Április 6-27.
Balatoni Múzeum
HúsvÉti nÉPMŰvÉszeti 
KiÁllítÁs 

Április 6. (szombat) 10.00
NépmesePont
CsAlÁDi DÖnGiCsÉlŐ

Április 9-10. (kedd-szerda)
Balaton Színház, színházterem
A HAlÁsz MeG A felesÉGe
komáromi Magyarock Dalszínház

Április 11. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
PÁrKAPCsOlAti tÁnClÉPÉseK
Előadó: dr. Domján Mihály 

Április 11. (csütörtök) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
MAGyAr KÖltÉszet nAPJA

Április 12. (péntek) 16.00
NépmesePont
retró MesÉK

Április 12. (péntek) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
KöLTéSZET NaPja:
HArMAtCsePP 
A fÉny POrÁBAn
irodalmi előadás

Április 13. (szombat) 14.00-17.00
Balaton Múzeum
HúsvÉti KÉszülŐDÉs 
Családi nap

Április 15. (hétfő) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
KUti erzsÉBet 
textilszOBrÁsz
KiÁllítÁsÁnAK MeGnyitóJA

Április 16. (kedd) 18.00
Helikon Kastélymúzeum
szívHúrOsOK

Április 16-17. (kedd-szerda) 19.00
Balaton Színház
A tAnú
veszprémi Pannon Várszínház

Április 18. (csütörtök) 15.00
NépmesePont
TaVaSZI SZÜNIDEI MaTINé:
„HíMes tOJÁs” JÁtszóHÁz

Április 19-22. (péntek-hétfő)
Helikon Kastélymúzeum
CsAlÁDi HÉtvÉGe 
A HúsvÉt JeGyÉBen

Április 21. (vasárnap)
játékmúzeum, Babamúzeum
HúsvÉti PrOGrAMOK

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

Április 23. (kedd) 15.00
NépmesePont
TaVaSZI SZÜNIDEI MaTINé: 
GArABOnCiÁs
eGyüttes KOnCertJe

Április 23. (kedd) 17.00
Balaton Színház
Mit Ér Az eMBer, 
HA MAGyAr?
Előadó: Pap Gábor 

Április 23. (kedd) 17.30 – 18.30
Balatoni Múzeum
lóCzy lAJOs 
„A BAlAtOn fÖlDrAJzi
És tÁrsADAlMi 
ÁllAPOtAinAK leírÁsA”
Kötetbemutató

Április 24. (szerda) 19.00
Balaton Színház
CirKUszHerCeGnŐ
Pesti Művész Színház

Április 26. (péntek) 16.00
NépmesePont
MeseMŰHely

Április 29. (hétfő) 18.00
Balaton Színház
VILÁGjÁRÓ KLUB:
óCeÁn ÁtevezÉstŐl 
A DÉli-sArKiG

Április 30. (kedd) 17.00
Balaton Színház
LENDÜLETBEN 
„Az út MAGA A CÉl”
Előadó: dr. Kiss Lajos 

Április 6.; 7.; 13.; 14.; 27.; 28.
Keszthely
vÁrOsi sÉtÁK 
A HeliKOn 
KAstÉlyMúzeUM 
szervezÉsÉBen 

Keszthely Város Idősügyi Ta-
nácsa és a Szülőföld Kulturális, 
Sport- és Örökségvédelmi Egye-
sület hirdetett gyermekrajzpá-
lyázatot Keszthelyen lakó vagy 
a város intézményeibe járó óvo-
dásoknak, iskolásoknak. A már-
cius végével lezárult pályázatról 
sajtótájékoztatón számoltak be a 
szervezők. 
A fővédnökséget ellátó Idősügyi 
Tanács elnöke, Nagy Bálint el-
mondta, hogy az idősek után 
most a fiataloknak kívántak 
olyan programot szervezni, mely 
erősíti a helyi identitást és a város 
iránti elkötelezettséget. 
A pályázatra mintegy száz pályamunka 
érkezett. Elsősorban a Balaton, a Feste-
tics-kastély és a belváros ihlette meg a 

nevezőket. A pályázat részeként írásos 
anyagokat is vártak a „Miért szeretem 
Keszthelyt?” kérdésre. Mondókák, versek 
és rövid írások érkeztek a felhívásra. Ezek 

és a szakmai zsűri által legjobb-
nak ítélt rajzok is egy könyvben 
kapnak helyet. Erről a Szülőföld 
Kulturális, Sport- és Örökségvé-
delmi Egyesület elnöke beszélt. 
Farkas Csaba kifejtette, hogy már 
15 településen megjelent ez a te-
matikus kiadvány. 
A program jótékony célt szol-
gál. A tervek szerint júniusban 
mutatják be a kötetet, ezen ese-
ményen a szponzoroknak, ven-
dégeknek, szülőknek lehetősége 
lesz megvásárolni a könyvet, 
mellyel a Keszthelyi Kórház 
gyermekosztályát támogatják. 

Ezt megelőzően a közönség is szavazhat 
majd, hiszen április 8-tól a Balaton Szín-
házban kiállítják a jeligékkel ellátott pá-
lyaműveket.

RAJZOK: AZ ÉN VÁROSOM, KESZTHELY

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2019. március 12. és 14. között rendezett Szakma Sztár Fesztiválon tartották a szak-
mai versenyek országos döntőit, melyeken remekeltek az asbóthos diákok. Zala megyébe összesen 7 érem került, ebből 4 a keszt-
helyi Asbóthba.
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Várják a nyarat 
a strandokon

Már megkezdődött a felkészülés az idei 
nyárra a keszthelyi strandokon. Elsőként 
a teljes partszakasz területét teszik rend-
be. A zöldfelületek gondozása, ápolása, 
az esetlegesen beszakadt vagy besüllyedt 
részek feltöltése is ilyenkor zajlik. Az idei 
enyhe tél nem okozott jelentős károkat a 
strandok területén és a partművekben.
– Március elsejétől dolgozik öt ember a 
strandokon, akkor kezdtük el a felkészü-
lést a nyárra. A lehullott falevelek össze-
gyűjtése, a partszakasz tisztítása, illetve 
kisebb javítások zajlanak. Most, hogy 
már egy kicsit kezd sütni a nap és jobb 
idő lesz, elkezdjük a festést, és várjuk a 
szezont – mondja Vinczéné Polgár And-
rea strandvezető-helyettes. A tél folya-
mán kivágott öreg fák pótlása is hamaro-
san kezdődik.
A kárfelmérés során sajnos vandalizmus-
sal is találkoztak: a rózsabokrokat ellop-
ták, a falakat összefirkálták. Továbbra is 
probléma, hogy a strandok területére – a 
tiltás ellenére – télen is beviszik a kutyá-
kat, közegészségügyi veszélyt előidézve.
Strandfejlesztésre idén is várhatók pályá-
zati források. Csendes Antal fürdőüze-
meltetési részlegvezető elmondta: 
– Mindhárom strandot szeretnénk to-
vábbfejleszteni. A Libás strandon szeret-
nénk kialakítani egy kisgyermek WC-t 
kézmosóval. A Helikon strandon a kabi-
nokat szeretnénk megújítani, valamint a 
főépületet. A Városi strandon pedig öltö-
zők kerülnek kialakításra.
Az idei évben mindhárom strandon vár-
ható egy minimális emelés a belépődíjak 
árát illetően. Ennek mértéke egyelőre 
egyeztetés alatt áll a tulajdonos önkor-
mányzattal.
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.

AKÁR ITT IS ELFOGADHATJA

Ajánlja fel

adója 1+1%-át!

NAV_eSZjA_2019-SAJTO-180,3x267.indd   2 2019. 03. 19.   14:11

Fürdőzős tavaszköszöntő

Keszthelyen már hagyománya van a szilveszteri és a kora tavaszi balatoni csobbanás-
nak is. Ferenczi Ottó, „Keszthely rozmárja” szervezésében, a hagyományos keszthe-
lyi programon az idén 12 vízimádó próbálta ki a Balatont kora tavasszal. Az úszók 
a szigetfürdőtől a strandig úsztak a Balatonban. Volt, akinek nem volt újdonság a 
hideg víz, többször is megmártózott már a jeges tóban, de akadt olyan úszó, aki első 
alkalommal merészkedett a hétfokos vízbe. Schirilla Györggyel együtt mártóztak 
meg a Balatonban, a tavaszt köszöntő úszáson.
A „nemzet rozmárja”, Schirilla György évről évre részt vesz a keszthelyi programon. 
Nem csupán saját örömére fürdött a Balatonban, hanem a parton állók figyelmét 
szerette volna felhívni a hideg víz jótékony hatása mellett az egészség fontosságára, 
amihez ebben az esetben bátorság is kellett. A keszthelyi évbúcsúztató csobbanás és 
a tavaszi úszás szervezője és aktív résztvevője, Ferenczi Ottó a hangulatos progra-
mon mutatta meg azt az elismerést, amit nemrégiben tevékenységéért kapott Nemes 
Klára önkormányzati képviselőtől.

Szingapúrban versenyeztek

Tizenegy érmet szereztek a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület úszói a szingapúri 
korosztályos bajnokságon. Ázsiába hat úszó – Princz Petra, Szemán Viktória, Buda-
vári Virág, Németh Emília, Dávid Dóra és Varga Balázs – utazhatott. Ők a hazai kor-
osztályos országos bajnokságon elért eredményeiknek köszönhették a versenyen való 
részvételt. A Kiscápák egyéniben és váltóban is felállhattak a dobogóra, egy arany-, hét 
ezüst- és három bronzéremmel tértek haza Szingapúrból. A sportegyesület versenyzői 
ezúttal is egy nyertes pályázatnak köszönhették, hogy a világ másik felén mérhették 
össze tudásukat. A versenyzés mellett kirándulni is volt lehetőségük a gyerekeknek és 
az őket kísérő szülőknek. Megcsodálhatták a Szingapúr jelképének számító Marina 
Bay-t és a világító fákat is. 
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A változás jogát fenntartjuk! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 
érvényes: 2019.04.01.-2020.03.31. 

I-es körzet  
1. BIO hulladékszállítás: minden hét hétfő
2. Kommunális hulladékszállítás:

• BIO kukát nem használók esetében minden héten csütörtökön (lila matrica), december 26. helyett december 27-
én, pénteken lesz!

• BIO kukát használók esetében minden páratlan héten csütörtökön (kék matrica) 

I. körzet kommunális hulladék szállítási napok 2019-2020. (kék matricás) 
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3. Szelektív hulladékszállítás: Minden héten szerdán. Nem lesz szállítás: május 1., október 23., 2020. január 1. 
4. Fenyő hulladék begyűjtése 2020. január 13., 27. 

Kérjük hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra 
kihelyezni szíveskedjenek!

Az I-es szállítás körzetbe tartozó utcák:

Akác köz, Árnyas út, Árnyas köz, Balassa Bálint u., Balogh Ferenc u., Baross Gábor u., Bástya u., Bercsényi Miklós u., Bécsi 
kapu u., Béri Balogh Ádám u, Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyöngye u., Csák György u., Csík Ferenc sétány, Csók 
István u., Damjanich u., Deák Ferenc u., Diófa u., Egry József u., Eötvös tér , Fodor u., Gagarin u., Georgikon u., Goldmark 
Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u., György bíró u., Györök György u., Hajnal köz, Hajnal u., Hanczók u., Hermann 
Ottó u., Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Iskola u., Kazinczy u., Károly Gyula u., Kastély u., Keringő u., Kilátó köz, 
Klempa Károly köz, Korona u., Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lapályos u., Levendula u., Liliom u., Lipp 
Vilmos köz, Magvető u., Magvető köz, Mandula u., Mártírok útja, Mély út, Munkácsy Mihály u., Múzeum u., Nagyváthy János 
u., Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u., Nyár u., Pacsirta u., Pajta alja út, Pammer István u., Park u., Pál u., Patkó köz, Patkó 
u., Pethe Ferenc u., Pipacs u., Pipáskert u., Rezi út, Rigó u., Rózsa u., Sági János u., Sebessy Kálmán köz, Sopron u., Sörház u., 
Stromfeld Aurél u., Szegfű u., Szendrey Júlia u, Szent József u., Szent Miklós u., Szerecz Imre köz, Tavasz u., Tipegő köz, Tipegő 
út, Tomaji sor, Tompa Mihály u., Transzformátor u., Tulipán u., Vadaskerti út, Vadrózsa u., Vak Bottyán u., Vass Miklós u., 
Vaszary Kolos u., Verébhegyi u., Viola u., Zeppelin tér, Zrínyi Miklós u.

Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladék, valamint zöld hulladék díjmentesen leadható a 
hulladékudvarban. Évente egy alkalommal díjmentesen leadható lom hulladék is, a hulladékszállítás befizetését igazoló szelvény
bemutatása mellett.

Az őszi lomtalanítás időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Hulladékudvar címe: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 7-15 h

A változás jogát fenntartjuk! 

 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 

érvényes: 2019.04.01.-2020.03.31. 
II-es körzet  

1. BIO hulladékszállítás: minden hét kedd
2. Kommunális hulladékszállítás:

• BIO kukát nem használók esetében minden héten pénteken (lila matrica) december 27. helyett december 28-án 
szombaton lesz!

• BIO kukát használók esetében minden páratlan héten pénteken (kék matrica) 

II. körzet kommunális hulladék szállítási napok 2019-2020. (kék matricás) 
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3. Szelektív hulladékszállítás: minden héten szerdán Nem lesz szállítás: május 1., október 23., január 1. 
4. Fenyő hulladék begyűjtése 2020. január 14., 28. 

Kérjük hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra 
kihelyezni szíveskedjenek!

Az II-es szállítás körzetbe tartozó utcák:

Ady Endre u., Apát u., Arany János u., Árpád u., Asbóth u., Bakacs u., Balaton u., Báthory u., Batsányi u., Bem József u., 
Berzsenyi Dániel u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bessenyei György u., Bólyai u., Borbás Vincze sétány, Buzogány u., Cholnoky Jenő u., 
Csány László u., Csapás út, Csárda u., Csendes köz, Cserszeg u., Csizmadia u., Csokonai Mihály u., Csókakői u., Dankó Pista u., 
Darnay Kálmán u., Delden tér, Déryné u., Dobó István u., Dózsa György u., Entz Géza sétány, Epreskert u., Erkel Ferenc u.,
Erzsébet királyné útja, Esze Tamás u., Fáy András u., Fecske u., Fejér György u., Felső Majori út, Fenyves u., Festetics György 
u., Frech Miklós u., Fő tér, Fuvaros u., Fülemüle u., Füvészkert u., Galamb u., Gelencsér u., Gyöpi út, Hajnóczy u., Helikon köz, 
Helikon u., Honvéd u., Hóvirág u., Hunyadi u., Jankó János u., Jegenye u., Jókai u., József Attila u., Kacsóh Pongrác u., Kárpát u., 
Katona József u., Kinizsi Pál u., Kísérleti u., Kisfaludy u., Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., Külső Zsidi út, Laczkovics u., 
Lehel u., Lendl Adolf köz, Lendl Adolf út, Lippay Gáspár út, Liszt Ferenc u., Lóczy Lajos u., Lovassy Sándor u., Lőtéri u., 
Madách u., Magyar u., Malom u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra Ferenc u., Móricz Zsigmond u., Munkás u., 
Murvás út, Napsugár u., Nádor u., Nádas köz, Nagy Imre u., Nagy Lajos király u., Nyárfa u., Öv u., Pázmány Péter u., Pethő u., 
Petőfi u., Rákóczi út, Rákóczi tér, Rezgő u., Római út, Ruszek József u., Schwarz Dávid u., Semmelweis u., Sajka u., Sirály u., 
Skála köz, Szendrey telep, Széchenyi u., Szigony u., Sömögye dűlő, Sömögyei út, Táncsics Mihály u., Tapolcai út, Tessedik 
Sámuel u., Toldi Miklós u., Tündérlak út, Unterberger u., Városház u., Vágóhíd út, Vásár tér, Vörösmarty u., Zámor u., Zöldmező 
u., Zsidi út

Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladék, valamint zöld hulladék díjmentesen leadható a 
hulladékudvarban. Évente egy alkalommal díjmentesen leadható lom hulladék is, a hulladékszállítás befizetését igazoló szelvény 
bemutatása mellett.

Az őszi lomtalanítás időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Hulladékudvar címe: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 7-15 h
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– Hogyan alakult a szer-
vezet megyénkben?
– Az értéktári szabályo-
zás többszintű, egymás- 
ra épülő és egymással 
szorosan összedolgozó 
rendszert alakított ki. Az 
értékfeltáró és értékőrző 
munkát értéktárbizott-
ságok végzik, melyek 
létrehozása önkéntes. 
Valamennyi településnek lehetősége van 
létrehozni a saját bizottságát, míg több 
település tájegységi értéktárat, bizott-
ságot hozhat létre. A következő szintet 
a megyei értéktárak jelentik, melyek az 
egész megye szempontjából fontos ér-
tékek rögzítését végzik, illetve a Magyar 
Értéktár felé terjesztik fel az arra érde-
meseket. Ezt a munkát az önkormányzat 
által létrehozott megyei bizottság látja 
el. A megyei és a külhoni magyar érték-
tárak feletti szinten a Magyar Értéktár 
helyezkedik el, amely az egész magyar-
ság szempontjából fontos és meghatáro-
zó értékek gyűjteménye. Ezek legjobbjai 
kerülhetnek be a hungarikumok közé. A 
megyei értékek azok a kiváló „termékek”, 
amelyek egész térségünket reprezentál-
ják, meghatározóak és „valódi zalaiak”.  
Nekünk is és mások szemében is. Fontos 
leszögezni, hogy ha valami nem kerül be 
a megyei értéktárba, az nem azt jelenti, 
hogy nem jó. Az értéktári felterjesztések-

nél a minőségen kívül a területi hatály a 
meghatározó. Egy település értéke akkor 
válhat megyei értékké, ha nemcsak a szű-
kebb környezetében ismert és elérhető, 
hanem azon túl is, illetve olyan jellegű, 
amely könnyen megismertethető szé-
lesebb körben, sokak számára elérhető 

(látogatható, használha-
tó, megtanulható). Olyan 
értékek, amelyek valódi 
példaként szolgálhatnak 
mások számára is.
– Melyek voltak az idei 
javaslatok?
– Ez évben is számos ér-
tékkel gazdagodott a me-
gyei értéktár, olyanokkal, 
amik már több évtizede 
velünk vannak és olya-

nokkal is, amik még kevésbé ismertek, 
de méltóak a szélesebb körű népszerűsí-
tésre. Ilyenek például a Tüskeszentpéteri 
liszt, a TS Stoboš tamburazenekar, a 
nagykanizsai zsinagóga vagy a zalaeger-
szegi „földön járó toronyóra”.
– Milyen tanácsokat fogalmazna meg a 
javaslattevőknek?
– Az értéktár nem „magának való”, 
nem öncélú katalógus. Hivatását akkor 
tudja betölteni, ha márkanévként segíti 
az egyes termékek „eladását”. Ehhez az 
is kell, hogy az értékek tulajdonosai is 
használják az elnevezést, hivatkozzanak 
rá, és a fogyasztói/felhasználói oldal is 
megbízható forrásként támaszkodhas-
son az értéktárra. Fontos, hogy ne csak 
tárgyában, de tartalmában és formájában 
is minőségi felterjesztések készüljenek. 
Folyamatosan visszatérő probléma az el-
nagyolt ismertetés, a rossz minőségű és a 
nem saját tulajdonú fotó, videó melléke-
lése a javaslatokhoz. Sem a megyei, sem 

a Hungarikum Bizottság nem tudja ren-
dezvényein, kiadványain népszerűsíteni 
azokat az értékeket, amelyek felterjeszté-
se minőségi szempontból nem megfele-
lő. Az értéktári munka nem mennyiségi, 
hanem minőségi feladat.
– Milyen területen születnek leggyakrab-
ban javaslatok?
– Az értékek meghatározott kategóri-
ákban kerülhetnek felterjesztésre. A 
legnépszerűbbek a „kulturális örökség”, 
az „agrár- és élelmiszergazdaság” és a 
„turizmus”. Megyénkben jelenleg egy 
hungarikum van, a „Hévízi-tó és a tradi-
cionális hévízi gyógyászat”. A különböző 
kategóriák és elemeik egymást erősítik, 
hiszen egy térség turisztikai vonzereje 
annál nagyobb, minél többféle egyedi 
és különleges ajánlattal bír, minél szé-
lesebb kínálattal jelenik meg a piacon. 
A megyei értéktár meghatározó elemei 
a kanizsai dödölle és dödöllefesztivál, a 
fumu, a hetési szőttes, a zalai gímszarvas, 
a (miklósfai) kerekrépa, illetve a keszthe-
lyi Georgikon. 

programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

2019. április 5–24.

Petruska – Reláció címmel tartanak le-
mezbemutató koncertet április 5-én 20 
órakor a Balaton Színház Simándy ter-
mében.

április 5.
Petruska-Reláció

Húsvéti készülődés címmel tartanak csa-
ládi napot a Balatoni Múzeumban április 
13-án 14 órától. Április 18-án 15 órakor 
a Népmesepontban tartanak húsvéti ját-
szóházat. A Helikon Kastélymúzeumban 
április 19. és 22. között tartanak családi 
hétvégét a húsvét jegyében.

április 13-tól
Húsvéti készülődés
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Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  

építésügyi ügyintéző  
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás tel-
jes terjedelemben megtalálható Keszthely 

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

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2019. április 12.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztek
A 235 éve született Kőrösi Csoma 
Sándor domborművét koszorúz-
ták meg a nyelvtudós nevét viselő 
klub tagjai. A megemlékezésen a 
tibetológia megalkotójának rövid 
életrajzát hallhatta a publikum 
a civil szervezet vezetőjétől, Hor-
váth Bélánétól. Többek között el-
hangzott, Kőrösi állított össze egy 
30.000 szóból álló jegyzéket, mely 
a tibeti-angol szótár alapja volt. 
Kőrösi Csoma Sándort 1933-ban avatták 
buddhista szentté Tokióban, ezért talál-

ható Keszthelyen a magyar szenteket áb-
rázoló szoborcsoportnál.

Dumbó  
április 6 – 7. 
szombat – vasárnap 15:45 3D 1400,-Ft 
Apró mesék      
április 4 – 5. 
csütörtök – péntek 16:00 1200,-Ft
április 8 – 10. hétfő – szerda 20:15
Zöld könyv – Útmutató az élethez  
április 4 – 10. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Hidegháború  
április 4 – 7. 
csütörtök – vasárnap 20:15 1200,-Ft
április 8 – 10. hétfő – szerda 16:00 
FERENC PÁPA – Egy hiteles ember  
április 11 – 12. csütörtök – péntek, 
április 14. vasárnap 14:00 1200,-Ft
április 16 – 17. kedd – szerda
április 13. szombat 17:00
Dumbó  
április 11 – 12. csütörtök – péntek, 
április 14. vasárnap 15:45 2D 1200,-Ft
április 16 – 17. kedd – szerda
április 13. szombat 13:00
április 15. hétfő 11:00
Miután  
április 11 – 12. csütörtök – péntek, 
április 14 – 17. 
vasárnap – szerda 18:00 2D 1200,-Ft
április 16 – 17. kedd – szerda
április 13. szombat 18:30
Shazam!  
április 11 – 12. csütörtök – péntek, 
április 14 – 17.  
vasárnap – szerda 20:00 3D 1200,-Ft
április 16 – 17. kedd – szerda
április 13. szombat 20:30
Csodapark  
április 18 – 23. 
csütörtök – kedd 15:00 3D 1400,-Ft
16:30 2D 1200,-Ft
április 24. szerda 13:00 3D 14:30 2D

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)

Húsvéti népművészeti kiállítást tekint-
hetnek meg az érdeklődők április 6. és 
27. között a Balatoni Múzeumban.

április 6-27.
Húsvéti népművészet

Kuti Erzsébet textilszobrász alkotásaiból 
nyílik kiállítás április 15-én 17 órakor a 
Fejér György Városi Könyvtárban. 

április 15.
Textilszobrász kiállítása

Párkapcsolati tánclépések címmel dr. 
Domján Mihály tart előadást a Balaton 
Színházban április 11-én 17 órakor.

április 11.
Párkapcsolatok

Értékek Zala megyében
Hat évvel ezelőtt indult meg országosan 
és megyénkben is az értéktári feltáró 
munka. A témáról Pácsonyi Imrével, a Zala 
Megyei Közgyűlés alelnökével beszélget-
tünk.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Fejér György Városi Könyvtár 

(8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.)  

igazgatói beosztásának  
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjede-
lemben megtalálható Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

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 vá-

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

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. május 10.

Dr. Horváth Teréz jegyző

A magyar költészet napján
A magyar költészet napja alkalmából 
rendeznek programot április 11-én 18 
órakor a Balaton Színházban. 12-én 17 
órakor a Harmatcsepp a pohárban című 
irodalmi előadásra várják az érdeklődő-
ket a Fejér György Városi Könyvtárba.
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 Testösszetétel mérés
 Törzs többirányú vizsgálata
 Főbb izomcsoportok vizsgálata
 Állás, járáskép elemzése
 Talpnyomás vizsgálata 
 Értékelés, tanácsadás

Nyitvatartás: Hétfőtől – péntekig 11:30 – 15:00.
Helyszín: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

Festetics Fürdőház 2. emelet
Bejelentkezés a nyitvatartási időben személyesen a helyszínen, 

telefonon: + 36 83 501-700/530-as mellék (nyitvatartási időben), 
e-mailen: mozgaslabor@spaheviz.hu.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az 50. jubileumi előadásunkra. 0.előadás 
2019. május 17-én pénteken 18 órakor 

a Balaton Színház nagytermében. A szombati jegyek már elkeltek! 
Jegyrendelés: nagyvathy50@gmail.com 

Bővebb információ: http://www.nagyvathyneptancegyuttes.hu/

N
agyváthy Néptáncegyüt tes50. JUBILEUMI GÁLA

                   2019. május 18.                           Balaton Színház


