
           V. ÉVF. 9. SZÁM  •  2019. MÁJUS 8.                           MEGJELENIK KÉTHETENTE

Balatoni KESZTHELY VÁROS INFORMÁCIÓS MAGAZINJA        

KRÓNIKA



2 balatoni KRÓNIKA   2019. Május 8. 32019. Május 8.   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! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. május 22-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Balatoni szezonnyitó
Keszthelyen május elsején hagyományosan nyitották meg a szezont: felvonták a zászló-
kat és hajóról megkoszorúzták a Balatont.

Az ünnepségen a Himnusz hangjai után 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő 
a beszédében kiemelte: szép hagyomány 
a Balaton koszorúzása, amely alkalmat 
ad arra, hogy a nyárra készülve reménye-
ket, terveket fogalmazzanak meg. Hoz-
zátette: az önkormányzattal együtt sokat 
tesznek azért, hogy a beruházások és a 
fejlesztések növeljék a térség turisztikai 
vonzerejét, s az itt élőket is gyarapítsák. 
– Egyre vonzóbb lesz ez a térség, egy-
re több turista érkezik, ezt a számok is 
igazolják. Egészen biztos vagyok benne, 
hogy a tavalyinál is jelentősebb lesz a tu-
risztikai szezon. Elsősorban a hazai csalá-
dokra számíthatunk, hiszen a turizmus-
nak az egyik legfontosabb célja az, hogy 
a családok is eljuthassanak a Balatonhoz 
– fogalmazott, hozzátéve: Keszthelyen 
várják, hogy nagy ugrás következzen be, 
emelhető legyen a szállás- és vendéglátó-
helyek száma. Ezért mértéktartó és hatá-

rozott irányba mutató fejlesztéseket ter-
vez a város: sétányok, szállodák épülnek 
a következő időszakban, a pályázatok ré-
vén fejlődik a város és környéke.
Ruzsics Ferenc polgármester elöljáróban 
köszöntötte testvérvárosaik képviselőit, 
majd május elseje történetének felidézé-
sét követően beszélt a sokéves munkáról, 
amelynek köszönhetően megszépült a 
keszthelyi Balaton-part. Említve az előt-
tük álló önkormányzati beruházásokat 
sorolta a Városi strand ősszel kezdődő 
megújítását, a Zöld város projekt kere-
tében zajló köztérzöldítési terveket, va-
lamint a Helikon park rekonstrukcióját.
– Óriási feladatokra vállalkoztunk így 
közösen – fogalmazott. – A Sörház utcá-
ban található Keszthely egyik legszebb, 
de legleromlottabb állapotban levő ipari 
műemléke, a Reischl-sörház. Ezt több 
mint egymilliárd forintból fogjuk felújí-
tani, a munkálatok még az idén elkez-
dődnek.  
Azt kérte, hogy az elődök által ránk ha-
gyott örökség tiszteletben tartásával az 
észszerű fejlesztések ellen ne emeljenek 
gátat, hiszen a mostani attrakciók is e 
módon jöttek létre. Hangsúlyozta, a kö-
zös munkához erőt, egészséget és tisztes-
séget kíván.
Szavai után a Helka fedélzetéről megko-
szorúzták a Balatont. A szezonnyitó dél-
után kulturális és gyerekprogramokkal 
folytatódott, este az Ocho Macho együt-
tes adott koncertet. 

■ 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!

lapszél

A szezont hivatalosan már
megnyitották
Tombolt a szél, háborgott a Balaton, 
amikor május elsején, az ünnepélyes 
szezonnyitó alkalmával a Helka fe-
délzetéről hagyományosan megko-
szorúzták. Nem lesz ez mindig így, 
megkezdődött a „várakozás” időszaka: 
a remények szerint jönnek a szebb na-
pok, a vendégek is, mégpedig tömegé-
vel. Az nem kérdés, hogy a nyári sze-
zon időjárásfüggő, ahogy az sem, hogy 
a felkészülés rengeteg munkával jár. 
Az elmúlt éveket alapul véve a Bala-
ton, benne Keszthely népszerű nyara-
lóhelye az embereknek, családoknak. 
A szezonnyitón elhangzott: remélhe-
tőleg így lesz ez idén is. Az ünnepsé-
gen elhangzottakról, a tervezett városi 
beruházásokról részletesebben olvas-
hatnak a Balatoni Krónikában, ahogy 
arról is, hogy kincseket, érméket, ék-
szereket találtak építési munkálatok 
közben egy keszthelyi pincében. A 
leletet várhatóan a város napja alkal-
mával bemutatják majd. Megtalálják 
a lapban a kerékpáros fejlesztésekről, 
az M76-os építéséről szóló cikkeket, 
valamint olvashatnak arról is, hogy 
pilótaképzés indul a Hévíz-Bala-
ton Airporton, ami az egész térségre, 
benne természetesen Keszthelyre is 
jelentős hatással lesz. Kampány lévén 
a politika külön fejezetet kap az újság-
ban, azok az európai parlamenti vok-
solásokra listát állító pártok, melyek a 
lap kampányszabályzata alapján éltek 
a lehetőséggel, megjelennek a lapban.
A Balatoni Krónikából ezúttal sem 
maradnak ki a sporttal kapcsolatos 
hírek, s a programajánlók sem. Utób-
bi azért is fontos, mert ahogy már az 
írás elején jeleztük, közeleg a szezon. 
Ez abból is látszik, hogy egyre több a 
turistavonzó rendezvény...

Sámel József
ügyvezető-főszerkesztő

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:30-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

Premier 
május 10-én

Vendégeink: 
Gál Kata BMW Hungária 

marketing igazgató, 
Mátrai Gabi 

Rejuvena Szép-Észet
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A szülészet családi szobájára, illetve a 
Krónikus Osztály felújítási munkálataira 
gyűjtöttek a Keszthelyi Kórház jótékony-
sági rendezvényén, melyet második alka-
lommal rendeztek meg. A kórház bálja 
túlmutat a szórakozáson – hangsúlyozta 
köszöntőjében az intézmény orvos igaz-
gatója. Dr. Kató Csaba elmondta, hogy a 
kórház idén 260 éves, ami még jelentő-
sebbé teszi a bált.
Az est bevételét részben a Szülészeti-
Nőgyógyászati Osztályra fordítják. Itt 
egy családbarát kórteremet akarnak ki-
alakítani, ahol szülés után a babával és 
mamával az apuka együtt tölthet akár két 
éjszakát is. Dr. Novák Péter osztályvezető 
főorvostól megtudtuk, hogy a babák tes-
ti és lelki fejlődésére nagyon jó hatással 
vannak a közösen eltöltött napok. 

Raffai Róbertné szervező hozzátette, a 
jótékonysági bál bevételéből továbbá a 
Krónikus Osztályt is támogatni kívánják. 
Több kórtermet szeretnének fejleszteni a 
támogatójegyek és tombolabevételek se-
gítségével.

Turizmus, közbiztonság, fejlesztések 
– ülésezett a képviselő-testület
AZ ÁPRILISI SOROS ÜLÉS ELSŐ NAPIRENDJEKÉNT A RENDŐRSÉG 2018-AS TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓT TÁRGYALTÁK A KÉPVISELŐK. 

A Keszthelyi Rendőr-
kapitányság vezetője, 
dr. Horváth István ki-
egészítésként felhívta a 
városatyák figyelmét, 
hogy fel kell készül-
ni a városnak az egyre 
intenzívebb idegenfor-
galmi időszakokra, és 
figyelmet kell fordítani 
a közösségi együttélés 
szabályaira. A napirend 
során szóba került egy 
civil kezdeményezés, 
miszerint kamerarend-
szer kiépítésével javítanák a közbizton-
ságot.   
Napirendre került a Balaton utca ivó-
vízhálózat-cseréje, út- és járdafelújítása. 
Elhangzott, hogy a város útjainak fejlesz-
tését a DRV felújítási ütemtervéhez érde-
mes igazítani. 
Ismét napirendre került a Kastély utca 3. 
alatti ingatlan bérleti kérelme. Arról szü-
letett döntés, hogy a kérelmező és az in-
gatlankezelő VÜZ Kft. részletes költség-
kalkulációt készít, melyek birtokában egy 
következő ülésen döntenek ez ügyben.

Megszüntette a testület a Balaton-part 
vízparti területeinek kiemelt fejlesztési 
státuszát. Napirendre került a Lovassy 
utca 2. szám alatti ún. kiskastély és a vele 
szomszédos két terület értékesítésének 
ügye, illetve a Kossuth utca 30. szám alat-
ti helyiség bérleti szerződésének meg-
hosszabbítása.
A testület döntött arról, hogy forrást biz-
tosítanak a Balatoni Múzeumnak, hogy 
bemutathatóvá tegye a közelmúltban 
Keszthelyen előkerült nagy értékű érme- 
és ékszergyűjteményt. 

Felújításra és fejlesztésre gyűjtöttek  
a Keszthelyi Kórház jótékonysági bálján

lapszél
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Találkoztak 
a Festetics-városok
Csurgón találkoztak idén a Festetics-
városok, Keszthely, Hévíz és Csurgó 
képviselői. A rendezvény elsősorban a 
fiatalokat szólítja meg, akik vetélkedők 
során mérhetik össze tudásukat, de a 
program lehetőséget biztosít a városok 
művészeti csoportjainak bemutatko-
zására is. A rendezvényen részt vett dr. 
Festetics György herceg is.

Újra Festetics-bál
A Helikon Kastélymúzeumban, az 
épület északi szárnyában május 11-én 
rendezik meg 2. Festetics-bált. A Pelso 
Társaság szervezésében a vendégek 
olyan múltidéző és egyben hagyo-
mányteremtő programon vehetnek 
részt, mely hangulatában és tradí-
cióiban feleleveníti a százötven év-
vel ezelőtti nemesi Magyarország ün-
nepnapjait. A vacsorát követően Nika 
szórakoztatja a báli közönséget, majd 
a Gábor és Gábor együttes szolgáltatja 
a zenét.

Véradások májusban
A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója májusban is várja a vér-
adókat. 13-án, 20-án, 27-én (13–16) 
a vérellátóba várják a segíteni akaró-
kat. Véradásokat tartanak a Keszthely 
környéki településeken is. Május 9-én 
Várvölgyön, a Szent Domonkos étte-
remben (15–18), 16-án Alsópáhokon, 
a művelődési házban (15–18), 23-án 
Karmacson, a művelődési házban 
(16–18), 30-án Zalaváron, a művelő-
dési házban (16–18) lesz véradás.

MINTEGY HÁROMEZER DARABOS ÉRMEGYŰJTEMÉNYRE, ÉKSZEREKRE ÉS EMLÉKTÁRGYAKRA BUKKAN-
TAK FEBRUÁRBAN EGY KESZTHELYI HÁZ PINCÉJÉBEN, AHOVÁ MINDEN BIZONNYAL A MÁSODIK VILÁG-
HÁBORÚ IDEJÉN, A DEPORTÁLÁS ELŐTT ÁSTÁK EL ZSIDÓ TULAJDONOSAI.

A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény-
ről Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum 
igazgatója sajtótájékoztatón azt mondta: 
a 2776 darab érme nagyobb részt a római 
császárság korából származik, kisebb 
hányada arany-, a többsége ezüstérme, 
amelyek mellett 24 ékszer és emléktárgy 
is volt. A tárgyakat egykori tulajdono-
sai befőttesüvegekben ásták el 1944-ben 

házuk pincéjében, ahol februárban buk-
kantak rá véletlenül a névtelenséget kérő 
megtalálók. 
A keszthelyi belvárosi ház pincéjéből 
vizet akartak kiszivattyúzni, amihez egy 
kisebb gödröt kellett ásni, így ütköztek 
bele az első befőttesüvegbe, amelyben 
érmék voltak. Egy törött és öt sértetlen, 
gondosan lezárt befőttesüveg került elő, 
ami után a megtalálók értesítettek a város 
jegyzőjét, aki felvette a kapcsolatot a Ba-
latoni Múzeummal. Hozzátette: az éksze-
reken talált vésetek alapján arra jutottak, 
hogy a keszthelyi Pollák és Rosenberg 
családhoz köthető a páratlan lelet, ame-
lyet tulajdonosaik 1944. június 20., vagyis 
a keszthelyi zsidóság deportálása előtt ás-
hattak el. Ruzsics Ferenc, Keszthely pol-
gármestere kiemelte: az önkormányzat a 

tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 
az államnak is bejelentette a megtalált 
leletet. A páratlanul értékes gyűjteményt 
szeretnék bemutathatóvá tenni, hogy 
június első hétvégéjén, a város napján a 
nagyközönség is megtekinthesse.
Redő Ferenc régész elmondta: a gyűjte-
mény első vizsgálatai alapján annyi bizo-
nyos, hogy az időszámításunk előtt 200-
300 évvel megelőző időszakról valók az 
első darabok, a legutolsó veretek pedig 
az 1940-es évekből származnak. A több 
mint kétezer év érméinek jelentős része 
a római császárság korából származik, 
illetve egy nagyobb rész a 17-19. század-
ból való. A minden bizonnyal tudatos 
gyűjtőmunka eredményeként a Kárpát-
medencei térségben felbukkant pénzek 
szerepelnek a kollekcióban többségben, 
akadnak német, olasz, spanyol, portugál 
vagy brit veretek, sőt az 1920-as évek 
szovjet érméi is megtalálhatóak köztük. 
Rejtő Gábor, az Egységes Magyarországi 

Izraelita Hitközség keszthelyi elnöke fel-
idézte, hogy Keszthelyről 829 zsidót de-
portáltak a második világháborúban, de 
csak 64-en élték túl a pusztítást, közülük 
is csak minden második ember tért visz-
sza városába. 

PÁRATLAN KINCSEKRE LELTEK
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából
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bérek, kiszámíthatóság

A sajtótájékoztató keretében 
ismertette a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom EP-vá-
lasztási programját. Kiemel-
te: május 26-án, az európai 
parlamenti választásokon 
arról döntünk, hogy milyen 
Magyarországon és Európá-
ban szeretnénk élni. Soha 
nem volt még ekkora a tét. 
Amint elmondta, szerintük 
Orbán Viktor és a Fidesz ki-

vezetné Magyarországot az Európai Unióból. Kiemelte: 
a Jobbik európai választási programjának egyik legfon-
tosabb pontja a migráció megállítása. Úgy fogalmazott, 
hogy a Fidesz csak szóban küzd az illegális migráció ellen. 
A Jobbik szerint a migráció ellen erős, határozott és közös 
európai fellépés kell. A határőrség visszaállításával kell 
megvédeni határainkat.
Kiemelte: nagyon fontos feladat a magyar munkaerő 
megbecsülése, ugyanis a kormány rabszolgasorba taszítja 
a magyar dolgozókat, külföldön pedig olcsó munkaerő-
ként reklámozza őket. A Jobbik szerint egész Európában 
és Magyarországon is fel kell számolni a munkavállalással 
kapcsolatos egyenlőtlenségeket, legyenek azok földraj-
zi, életkori vagy nemi alapúak. Az „egyenlő munkáért 
egyenlő bért” elvét a gyakorlatba is át kell ültetni. Ugyan-
azért a munkáért egy magyar dolgozó ne német társa bé-
rének töredékét keresse! Magyarország ne az összeszerelő 
üzemek, hanem a modern technika és a kutatás országa 
legyen. A tanulás és a tudás itthon is legyen érték. Így biz-
tosíthatóak a magasabb bérek és nyugdíjak. Hangsúlyoz-
ta, hogy a Jobbik szerint Magyarországnak csatlakoznia 
kell az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy ne 
veszítsük el a pénzünket, a büntetést pedig a korrupt bű-
nösök fizessék meg. A sajtóval kapcsolatosan elmondta: 
a Jobbik szerint a hiteles tájékoztatáshoz való hozzáférés 
alapvető emberi jog. Az Európai Uniónak kötelessége biz-
tosítani a sajtó szabadságát.
A sajtótájékoztatón kiemelte: a Jobbik ajánlata egy biz-
tonságos, igazságos Európa és egy szabad Magyarország, 
ahol a magyaroknak tisztességes bér és kiszámítható gya-
rapodás jár. 

jelentős a tét

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő köszöntötte a 
fórum résztvevőit, kiemel-
ve, hogy bár Zala megyének 
ötven százaléka erdőterü-
let, de nagy jelentőségű a 
termőföld-hasznosítás, így 
az agrárium támogatása is. 
Hozzátette: az elmúlt idő-
szakban Zala megyében is 
nagyon jelentősek voltak az 
uniós támogatások. A ma-

gángazdaságoknál nagy fejlődés történt, szinte minden 
településen láthatóak ennek jelei. Zsigó Róbert, folytat-
va a gondolatsort, kiemelte: a magyar gazdáknak újra fel 
kellett építeni az elmúlt években az agráriumot, melynek 
további fejlesztése a jövőben is cél. A magyar gazdaság – 
benne az agrárium – dinamikusan fejlődik, a versenyké-
pességhez további finanszírozásra lesz szükség. Ezért is 
fontos a májusi európai parlamenti választás.
– 2010-ben nehéz helyzetben volt Magyarország. El volt 
adósodva. Ez alól nem volt kivétel a magyar gazdatársa-
dalom sem. Ezért is fontos, hogy a kormány fórumokon 
számot adjon arról, hogy a gazdákkal összefogva milyen 
eredményeket értek el az elmúlt időszakban, milyen mó-
don tudták felhasználni a költségvetésben és az uniós 
forrásokban szereplő vidékfejlesztési támogatásokat – fo-
galmazott Zsigó Róbert. – Fontos beszélni arról is, hogy 
milyen tervek vannak, mit szeretnénk csinálni. Egy uniós 
fejlesztési ciklus tervezésében vagyunk, amikor az Euró-
pai Bizottság letette a javaslatát a közös agrárpolitikával 
kapcsolatos források tekintetében. Abban azt látjuk, hogy 
15-20 százalékkal csökkenne a magyar gazdák támoga-
tása. Ez nem csak a mezőgazdaságot, nem csak a gazdál-
kodókat érinti. Ha csak azt nézzük, hogy támogatásokat 
veszítenek, akkor a fejlesztéseiket kell hogy lemondják. 
Hangsúlyozta: amennyiben az agráriumban csökken a 
támogatás, az élelmiszerár-robbanáshoz vezethet, ami 
hatással lesz minden magyar családra. A kormány min-
denképpen szeretné ezt megelőzni.  

Sajtótájékoztatót tartott Keszthelyen Bana Tibor, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, a 
mozgalom alelnöke és EP-képviselőjelöltje.

A magyar agrárium, a gazdák szempontjából is jelentős 
tétje van a május 26-i európai uniós választásnak. Nagyon 
fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni – hangsú-
lyozta Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 
államtitkár azon a fórumon, melyet az Amazon Ház Kiállí-
tóközpontban tartott Manninger Jenő országgyűlési kép-
viselő társaságában.

Európai Uniós választások 2019



Papp Gábor, Hévíz város polgármestere 
Manninger Jenő országgyűlési képvise-
lővel és Nagy Bálinttal, Keszthely alpol-
gármesterével tartott sajtótájékoztatón 
elmondta: 
– Kezdetektől fogva hittünk abban, hogy 
ez a reptér nyugat-magyarországi regio-
nális légikikötőként üzemelhet, de nem 
csupán a régió multimodális közlekedési 
csomópontjává válik, hanem logisztikai 
szolgáltató központként és iparterület-
ként és működhet. 
A beruházás keretében a tervek szerint 
két éven belül az új hévízi akadémiá-
nak 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz. 
Kezdetben oktatási létesítményekbe, 
modern oktatási célú légi járművekbe 
és repülésszimulátorokba fektetnek be 
Hévízen, hangárépületeket hoznak lét-
re, irodákat és tantermeket, valamint 
hallgatói szálláshelyeket alakítanak ki, s 
hamarosan megkezdődik az oktatók és 
a személyzet felvétele is. Az akadémia 
közvetlenül légitársaságok részére fog pi-
lótákat képezni. A képzés technikai része 

a környékre és a komfortérzetre nem lesz 
negatív hatással, hiszen az oktatás alap-
vetően szimulátorokon, illetve négysze-
mélyes kisgépek segítségével történik.
Manninger Jenő országgyűlési képvise-
lő elmondta: Magyarország kiemel-
kedő lehetőséget kínál, hiszen hazánkat 
központi elhelyezkedése Európában, a 
kiegyensúlyozott időjárása és éghajlata,  
a rendelkezésre álló repülőterek és 
a légtér tökéletes helyszínné teszi a  
légitársasági pilóták oktatására. A légi 
pilóták képzése, az ezzel kapcsolatos  
beruházások magasan képzett mun-
kaerőt s innovatív technológiát igényel-
nek, s ez a minőségi fejlesztés, amire  

a térségnek leginkább szüksége van.
Nagy Bálint, Keszthely város alpolgár-
mestere gratulált Manninger Jenő 
országgyűlési képviselőnek és Papp Gá-
bornak, a repteret hét éve üzemeltető 
város polgármesterének. Hangsúlyozta: 
a Balaton és Keszthely térségét illető-
en is hatalmas lehetőséget jelent a most 
bejelentett program, valamint azok a fej-
lesztések, amelyek a Hévíz-Balaton Air-
port előtt állnak, turisztikai és gazdasági 
szempontból egyaránt. A várható beru-
házások Keszthely számára is fontosak, 
hiszen például egész biztos, hogy a város 
szolgáltatásait is igénybe kívánják majd 
venni. 

PILÓTAKÉPZÉS – A TÉRSÉGET IS SZOLGÁLJA

Az Amazon Házban zajló rendezvényen 
elhangzott, hogy a program keretében 
kerékpáros központokat és száz pihenő-
helyet alakítanak ki, illetve mintegy hat-
száz kilométer kerékpárutat jelölnek ki.
Keszthely szempontjából a legfontosabb, 
hogy a három kiemelt bringás csomó-
pont egyike itt létesül. A BalatonBike 365 
fantázianevű fejlesztéssorozat keretében 
itt kerékpárkölcsönző, szakképzett vagy 
saját kezű szervizlehetőség is lesz, de tú-

ralehetőségeket és kerékpárszállítást is 
igénybe vehetnek majd a bringások.
Az útépítésen kívül szinte mindent tar-
talmaz – mondta el a Magyar Kerékpá-
ros Szövetség elnöke. Princzinger Péter 
hangsúlyozta, hogy a balatoni bringa-
körön kívül mintegy hatszáz kilométer 
kerékpárutat jelölnek ki. Ennek köszön-
hetően becsatolják az idegenforgalom 
vérkeringésébe a háttértelepüléseket, az 
ott működő szálláshelyeket, szolgáltató-

kat, attrakciókat. Az első lépések meg-
történtek, elindították a közbeszerzési 
eljárásokat és a projekt kommunikáci-
óját. Várhatóan 2020 őszén egy bringás 
fesztivállal zárják a programot.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÉRDEMI MUNKA A BALATONI KERÉKPÁROZÁSÉRT

Projektindító workshop keretében ismertették a szakmával az 1,2 milliárd forintos 
programot, mellyel a tó körüli kerékpáros szolgáltatásokat bővítik.
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Komatálak a Család iskolásoktól
2001 óta gyűlnek össze a húsvétot köve-
tő első vasárnap a Család Iskola diákjai, 
tanárai, szülők és civilek, hogy egy régi 
néphagyományt ápoljanak. A fehérva-
sárnap elnevezés arra utal, hogy a nagy-
szombaton keresztelt katekumenek ek-
kor vetették le fehér ruhájukat. Amikor 
a felnőttkeresztség helyett az újszülöttek 
megkeresztelése terjedt el, Magyaror-
szágon szokásba jött, hogy ezen a napon 
választották ki a következő gyermek szá-
mára a keresztszülőt, vagyis a komát, és 
ezt komatál küldésével fejezték ki. 

Innen ered, hogy a résztvevők is koma-
tálakat készítenek, mely húsvéti tojást, 
cukorperecet és bort tartalmaz. Az is-

kola táncpedagógusa, Hardi András el-
mondta, hogy mindenhol viszonozzák a 
komatálukat egy cseretállal, így erősítve 
a baráti kapcsolatokat. Fehérvasárnap 
szokás volt a határjárás. Mivel Keszthely 
határai nagy távolságban vannak, ezért a 
templomokat járják körbe minden évben 
a résztvevők. 
Molnár Zsuzsanna igazgató úgy fogal-
mazott: „ez egy olyan organikus ünnep, 
olyan organikus szerveződés, ami ben-
nünk van, a vérünkben van, és öröm a 
lányoknak, öröm a fiúknak”.

Születésnapi meglepetések

Három éve, 2016. április 29-én nyitotta meg kapuit az Amazon 
Ház Látogatóközpont Keszthelyen. A Főúri utazások, úti kalan-
dok című kiállítás a 19. századi és 20. század eleji utazási kultúra 
történetét dolgozza fel. Az interaktív kiállításon a látogatók be-
pillantást nyerhetnek a kocsik, a hajók, az autók és a léghajók 
világába. A születésnap alkalmával pedig nemcsak ünnepeltek, 
hanem meglepetésekkel és újdonságokkal várták a látogatókat. 
A kombinált jegy árából 10% kedvezménnyel volt látogatható az 
utazási kiállítás, valamint a madárpark, a pálmaház és a hintó-
múzeum. Az Amazon Ház Látogatóközpont egyedülálló kiállí-
tásán új darabbal, egy Louis Vuitton Elegant típusú, az 1900-as 
évek elején gyártott utazóládával is találkozhatott a közönség. A 
III. Festetics Györgyhöz kapcsolható utazóláda mellett az emele-
ten május 2-ig volt látható az a tárlat, melynek anyagát a Surber 
Zeneautomata- és Fonográfmúzeum tárgyaiból válogatták. A ze-
negépek nem csupán hangjukkal, hanem elegáns, díszes megje-
lenésükkel is felidézték a 30-as évek Magyarországának utcahan-
gulatát. Így az Amazon Ház Látogatóközpont születésnapján a 
kiállítótermek nem csak úti, hanem zenei kalandozást is kínáltak 
a történelemben.                                                              HÉ

A Kis-Balaton őrzője 
emlékének tisztelegtek
Futó Elemér tiszteletére 
állítottak szobrot Ba-
latonszentgyörgyön. A 
berek őrzőjének sokat 
köszönhet a térség, hi-
szen számtalan fejlesz-
tés kötődik nevéhez. Az 
ő segítségével sikerült az 
egykori természetvédel-
mi területből tájvédelmi 
körzetet készíteni, aktív 
részese volt a Kis-Balaton tározóinak kialakításában is. Élen 
járt a természetvédelmi értékek bemutatásában, így sokak 
köszönhetik neki, hogy megismerkedhettek a környék ál-
lat- és növényvilágával. Futó Elemér a bivalyrezervátum 
létrehozásában is nagy szerepet játszott, együttmű-ködve a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársaival.
A természetvédelmi őr szobrát a Gulya Csárda előtti park-
ban helyezték el, mivel az intézmény ötlete is tőle származik. 
Az emlékmű avatóján részt vettek gyermekei és özvegye is, 
akik nagy örömmel fogadták a kezdeményezést. A szobrot 
Turi Török Tibor szépmíves álmodta meg és készítette el. 

Fennállásának harmadik évfordulóját ünnepelte a Helikon Kas-
télymúzeum Amazon Ház Kiállítóközpontja április utolsó hétvégé-
jén.

Idén novemberben a Közép-Európai Légi-
közlekedési Klaszter hazánkban is elin-
dítja pilótaképzési projektjét, melynek a 
Sármelléken működő, Hévíz Város Önkor-
mányzata által működtetett Hévíz-Bala-
ton Airport ad helyet.

(N)Agytakarítás Szent György hetében
Sikerrel zajlott le idén is a Keszthelyi Városvédő Egyesület városszépítő akciója. A szervezők negyedik alkalommal hirdették meg 
a szemétszedést. Több helyszínt is megjelöltek, de a város bármely pontján lehetett gyűjteni az elszórt hulladékot. Vegyes tapaszta-
latokkal gazdagodtak az önkéntesek – tudtuk meg Komoróczi Lajostól. Az akció szervezője elmondta, hogy a Csókakői-patakban 
már alig-alig találtak szemetet. Amikor négy évvel ezelőtt elkezdték a nagytakarítást, akkor ez egy nagyon szennyezett rész volt.
A Bécsi kapu utca viszont továbbra is sarkalatos terület. Sokan illegális szemétlerakóként használják ezt az útszakaszt. Az építési 
törmelékek mellett hűtőszekrényt és mázsányi reklámújságot is összegyűjtöttek itt. 
Szintén nagyon szemetes terület volt a buszpályaudvar és a VSZK közötti kerítés. Itt elsősorban energiaitalos és üdítős dobozokat, 
PET-palackokat, valamint cigarettás dobozokat gyűjtöttek össze. A városvédők bizakodóak, hiszen sikerült elérniük, hogy a GESZ 
kihelyezzen a területre két hulladékgyűjtőt, így talán nem a kerítés mögé kerül majd a szemét. 
A Szent György-heti nagytakarításban végül hat helyszínen harmincöt fő vett részt.  
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Új tornaszobában 
erősíthetnek a Kiscápák
ÚJ TORNASZOBÁVAL GAZDAGODOTT A CSÁNY–SZENDREY ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA FODOR UTCAI ÉPÜLETE. AZ EDZŐTEREM A KESZTHELYI 
KISCÁPÁK SPORTEGYESÜLET ÉS AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK ÖSZ-
SZEFOGÁSÁBÓL VALÓSULHATOTT MEG, MELYET PÁLYÁZATI FORRÁS-
BÓL FINANSZÍROZTAK. 

Mint Dósa Zsolt iskolaigazgató elmondta, a korábban 
szertárként működő terem kiválóan alkalmasnak bizo-
nyult, hogy átalakítás után edzőterem lehessen, melyet 
nemcsak az úszók, hanem az oktatási intézmény bármely 
tanulója használhat szükség szerint. 
A létesítménybe a Magyar Úszószövetség támogatásával 
tudtak olyan sportszereket vásárolni, melyek az úszók 
szárazföldi edzéséhez elengedhetetlenek. Többek között 
TRX-kötelek, BOSU labdák, nyújtókötelek és bordás-
falak segítik a lányok kiegészítő tréningjét. A kiscápák 
hetente kétszer leginkább törzsváz-erősítő és nyújtó gya-
korlatokat végeznek, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy még jobb eredményeket érjenek el a medencében. 
Az úszók edzését a trénerek mellett gyógypedagógus is 
segíti.

BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁST KAPNAK 

A FIATAL HÁZASOK

Családvédelmi Akcióterv
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Megkezdődött a teniszszezon

A Helikon Tenisz Club évek óta áprilisban kezdi meg a kupamér-
kőzéseket, ez idén sem volt másképp. Az évadnyitó megmérette-
tésre kortól és nemtől függetlenül bárki nevezhetett. A részt vevő 
összesen 24 férfi és vegyes páros a klub négy salakos pályáján mér-
hette össze tudását az erőviszonyoknak megfelelően. A játékosok 
nemcsak a környékről, hanem Zala és Somogy megye több telepü-
léséről érkeztek a Balaton fővárosába, ahol a felmérések szerint az 
ország egyik legjobb teniszpályája található.
A résztvevők elmondása szerint a baráti szezonnyitó rendezvény 
jó alkalmat ad arra, hogy a hosszú téli szünet után újra belerázód-
janak a sportolók a játékba. A tervek szerint ebben az évben még 
8-10 versenyt szerveznek meg a keszthelyi pályákon. 

Major Veronika sikerei
Keszthely büszkesége, az olimpiai kvótás Major Veronika 
sportlövő hosszú ideje kiemelkedő formában szerepel. 
Februárban mindkét női pisztolyos számot megnyerte 
Újdelhiben, majd márciusban a dobogó harmadik fo-
kára léphetett fel a légfegyveres Európa-bajnokságon. 
A szezon második puska, pisztolyos világkupáját ápri-
lisban rendezték, ahol 89 induló közül a női légpisztoly 
számban is átlag feletti teljesítményt nyújtott a BEFAG 
versenyzője. A 60 lövéses alapversenyt 582 körrel zárta, 
amivel a második helyen zárt. A verseny fináléjában több 
kisebb hibát követően végül 220,5 körrel a harmadik he-
lyet szerezte meg. 
Sportpisztolyban viszont a magyar szövetség beszámoló-
ja szerint a 290 körös pontlövészetét követően Major a 
30 gyors lövésben 296 kört teljesített, és a hetedik helyen, 
586 körrel jutott a döntőbe. A fináléban minimálisan ma-
radt le bolgár ellenfelétől, így ezüstérmes lett 35 ponttal.
Major Veronika eredményeivel továbbra is vezeti a világ-
ranglistát. 

Megalakult az Alzheimer 
Café Keszthelyen 
Sorban alakulnak francia példára Magyarországon a demens bete-
gek családját segítő Alzheimer Cafék. 

Az Alzheimer-kórról, a de-
menciáról a szakembereken 
kívül keveset beszéltek évek-
kel ezelőtt hazánkban. Szin-
te tabuként kezelt téma volt 
még családokon belül is. Dr. 
Menyhárt Miklós a francia 
Commercy-i kórházban a 
speciális Alzheimer részlegnél dolgozott főorvosként. Az ott szer-
zett tapasztalatai alapján hazatérve elhatározta, hogy segít azok-
nak a családoknak, ahol demens beteget ápolnak. A francia pél-
dák adaptálásával létrehozta 2014-ben Győrben az első Alzheimer 
Cafét. Azóta több mint 90 „segítő” klub létesült országszerte. Az 
Alzheimer Café Keszthely szervezését a TÉT–Életkorunk Alapít-
vány és a Memória Centrum Kft. vállalta fel – Dallos Rita szakmai 
vezetővel –, melynek tagjai évek óta szoros együttműködésben, az 
egészségügyi és szociális ellátókkal közösen tartanak tájékoztató-
kat és képzéseket a demens betegek hozzátartozóinak. Az Alzhei-
mer Café Keszthely április 26-án kezdte meg működését. Minden 
hónap harmadik hetében kedden a témában jártas szakemberek 
segítenek az érdeklődőknek, akik a demencia széles spektrumát 
felölelve hallhatnak előadásokat a ma már hazánkban is több mint 
egymillió embert érintő problémáról, annak kezelhetőségéről. HÉ



A Keszthelyi Család- és KarrierPONT szervezésében ingyenes mun-
kaerőpiaci reintegrációs képzés indul a Balaton Színházban.
A képzés célja, hogy a képzésben részt vevő, munkaerőpiacra vissza-
térni szándékozó nők, illetve férfiak felkészüljenek az újbóli munkába 
állásra, fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci kompetenciáikban, 
megértsék a rövid és hosszú távú tervezés szükségességét életpályájuk 
alakításában, kapjanak eszközöket mind a tervezéshez, mind a tervek 
gyakorlatba, cselekvésbe fordításához. Személyes portfólió (önéletrajz, 
motivációs levél, online jelenlét) kialakítása. Alapvető vállalkozási is-
meretek. Életpálya, karriertervezési és álláskeresési ismeretek és 
technikák. Aktuális élethelyzet elemzése. Kommunikációs, önérvénye-
sítő és változáskezelési készségek felmérése és fejlesztése tesztekkel, 
szituációs gyakorlatokkal.
A tréning teljes ideje alatt ingyenes büfét és meleg ebédet biztosítunk, 
valamint minden résztvevő egyszeri motivációs díjat kap. A képzéshez 
szükséges informatikai hátteret is biztosítjuk, a résztvevők felnőttkép-
zési szerződést, valamint a képzésről tanúsítványt kapnak. Igény ese-
tén a tréning teljes időtartama alatt ingyenes szakképzett gyermekfel-
ügyelet is biztosított a Keszthelyi Család- és KarrierPONTban. 
Jelentkezés és további információ:
A képzés időpontja: 2019. május 20-21. (hétfő, kedd)
A tréning legalább 18 fő jelentkezése esetén indul. Megfelelő csoport-
létszám esetén folyamatosan megszervezésre kerülhet a tréning, igény 
szerinti időpontban és akár külső helyszínen is, nem csak Keszthelyen. 
Címünk: 8360 Keszthely, Fő tér 4.    
Telefon: 06 30 630 5491, 06 30 730 3887
E-mail: csakkeszthely@gmail.com, varosfejlesztokft@keszthely.hu
Facebook: https://www.facebook.com/csakkeszthely/

Sipos Gyula, Zala megye rendőrfőka-
pitánya elmondta: a tavalyi statisztikák 
alapján – az ötvenezer fő feletti telepü-
lések kategóriájában – a zalai megye-
székhely lett legbiztonságosabb város. 

A folyamatosan javuló közbiztonsági 
mutatók jelzik, hogy a helyi egyenruhá-
sokra bármikor és bármilyen helyzetben 
számíthat a lakosság.  A megyei főkapi-
tány harmincegy rendőrségi dolgozónak 
nyújtott át különféle elismeréseket, majd 
kitüntető címeket adományozott azok-
nak, akik szakterületükön a legkiválóbb 
teljesítményt nyújtották. A díjazottak: 
Kuzma Andrea főtörzsőrmester az Év 
Zalai Nyomozó Tiszthelyettese, Sárvári 
János címzetes rendőr alezredes az Év 
Zalai Nyomozó Tisztje, Horváth Ani-
ta őrnagy az Év Zalai Vizsgálója, Polgár 
Krisztián címzetes főtörzs-zászlós az Év 
Zalai Bűnügyi Technikusa, Norsics Csa-
ba címzetes rendőr alezredes az Év Zalai 

Elemzője, Németh Attila alezredes az Év 
Zalai Felderítője, Ribarics Róbert cím-
zetes rendőr főtörzszászlós az Év Zalai 
Határrendésze, Luczi Evelin őrmester 
az Év Zalai Közlekedésrendészeti Járőre, 
Török Krisztián főtörzsőrmester az Év 
Zalai Helyszínelője, Deák Attila zászlós 
az Év Zalai Körzeti Megbízottja, Bognár 
Tamás törzsőrmester az Év Zalai Járőrpa-
rancsnoka, Csókáné Kiss Edit az Év Zalai 
Szakmai támogatója elismerést vehetett 
át. Dr. Horváth István ezredes, Keszthely 
rendőrkapitánya az Év Zalai Rendőri 
Vezetője címet vehette át. Zala Megye 
Rendőrségéért díjat kapott Németh János 
Kossuth-díjas keramikusművész, illetve a 
Zala Megyei Szent Rafael Kórház.

A rendőrség zalai ünnepén
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Szent György napja alkalmából kitünte-
tések átadásával és kulturális műsorral 
ünnepelték a megyeszékhelyen a rendőr-
ség napját a Hevesi Sándor Színházban. 
A rendezvényen a Keszthelyi Rendőrka-
pitányság vezetője, dr. Horváth István 
rendőr ezredes az Év Zalai Rendőri Veze-
tője címet vehette át.

Ingyenes mentálhigié-
nés, valamint ingyenes 
jogi tanácsadás a 
Keszthelyi Család-  
és KarrierPONTban 
havonta két-két 
alkalommal!

Mentálhigiénés tanácsadás: 
Baráth Bernadett okleveles 
egészségpszichológus, peda-
gógiai szakpszichológus, pár- 
és családterapeuta-jelölt
Információ, időpontegyeztetés: 
tanacsadas.keszthely@gmail.
com, 70/543-3289
Jogi tanácsadás: 
Dr. Berda Benedek ügyvéd
Információ, időpontegyeztetés: 
csakkeszthely@gmail.com

A tanácsadások időpontjairól 
továbbá érdeklődni lehet 
a Keszthelyi Család- és 
KarrierPONT Facebook-
oldalán, valamint a 06/30/630-
5491 telefonszámon. 

Ingyenes, bárki által igénybe vehető 
munkaerőpiaci reintegrációs képzés 
a Balaton Színházban Keszthelyen!
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programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

A Fejér György Városi Könyvtárban má-
jus 8-án 17 órakor nyitják meg Molnárné 
Riskó Erzsébet Szép Zalából indultam 
című babakiállítását.

május 8.
Babakiállítás

Alapításának húszéves évfordulóját ün-
nepli május 25-én a Népviseletes Baba-
múzeum.

május 25.
Húszéves a Babamúzeum
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Mátyás király hadserege és hadi vállalko-
zásai címmel tartanak előadást a Balaton 
Színházban május 9-én 18 órakor.

május 9.
Mátyás királyról

A Weöres Sándor Regionális Gyermek-
színjátszó Találkozót május 11-én 9 órá-
tól rendezik meg a Balaton Színházban.

május 11.
Gyermekszínjátszók találkozója

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármes-
teri Hivatal közterület-felügyelő munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármes-
teri Hivatal építésügyi ügyintéző munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Tavaszi
Nyitott Balaton Programsorozat 

Szezonnyitó
2019. május

Pecsételd végig a Balatont kétkeréken”

2019. május 1-19.
Múzeumtúra: több állomásos pecsétes pontgyűjtés  

a sétálóutcai Tourinform iroda, és az általunk adott pecsétekkel  
rendelkezők, a játék végén ajándékbelépőt kaphatnak 

 a balatonszentgyörgyi Csillagvár Múzeumba.

2019. május 24. (péntek)
Csellengők, lámpások éjszakája; 15:00-18:00-ig.  

A Népviseletes Babamúzeum ingyenes látogatása,  
mitöbb ajándékcsomaggal várja az érdeklődőket.

2019. május 25. (szombat)
20 éves a Népviseletes Babamúzeum  

(1999 május 25.-én nyitottunk). A Babamúzeum és a Csigaparlament  – 
családi jegy: egyet fizet kettőt kap ezen a napon.  

Időszaki kiállítás a Játékmúzeumban: Bohócok 
címmel időszaki kiállítás látható, a szezon végéig. 

Emlékkoncert az Erzsébet-ligetben
2019. május 12. vasárnap délután 4 órakor
Ez év áprilisában volt 120 éve annak, hogy II. Festetics Tasziló Erzsébet királyné emlékére létrehozta a ligetet. Erre emlé-
kezve a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület szokásos tavaszi szabadtéri koncertjét most ennek az eseménynek szenteli.
A sokat megélt fák alatt a Festetics György Zeneiskola tanárainak muzsikája mellett megemlékezünk Festetics Tasziló 
Keszthelyért folytatott tevékenységéről, kapcsolatáról Erzsébet királynéval és a liget megszületésének történetéről.
Az ingyenes koncertre várunk minden természetkedvelő zenebarátot, aki a muzsika nyújtotta élmények mellett szívesen 
megismerkedne az Erzsébet-liget szépségeivel és városunk múltjának egy kevésbé közismert, értékes időszakával a 
Festetics György Zeneiskola tanárai, Kardos Laura művészettörténész és dr. Szabó István egyetemi tanár segítségével.

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület

Regősök húrján, Táltos világ, Fehérló-
fia, Magyar népmesék címmel tartanak 
előadásokat május 10-én 10 órától a 
Goldmark Károly Művelődési Központ-
ban.

május 10.
Regősök és népmesék világa

Gazdáné Olasz Ella „A szövőnő álma” 
című faliszőnyeg-kiállítása május 26-ig 
tekinthető meg a Balaton Színházban, az 
intézmény nyitvatartási idejében.

május 26-ig
A szövőnő álma

Férfisors, női sors, párkapcsolati harmó-
nia címmel dr. Bagdy Emőke professzor, 
klinikai szakpszichológus tart előadást a 
Balaton Színházban május 13-án 17 óra-
kor.

május 13.
Férfisors, női sors

2019. május 8 – 22.

FERENC PÁPA – Egy hiteles ember  
május 2 – 5. csütörtök – vasárnap, 
május 7 – 8. kedd – szerda 14:00 1200,-Ft 
Csodapark  
május 2 – 5. csütörtök – vasárnap, 
május 7 – 8. kedd – szerda 
15:30 2D 1200,-Ft
BOSSZÚÁLLÓK – Végjáték  
május 2 – 5. csütörtök – vasárnap, 
május 7 – 8. kedd – szerda 
17:00 2D 1200,-Ft
május 6. hétfő 20:30
Vörös ügynök  
május 2 – 5. csütörtök – vasárnap, 
május 7 – 8. kedd – szerda 20:00 1200,-Ft
május 6. hétfő 15:00
LEONARDO 500  
május 9 – 10. csütörtök – péntek, 
május 12 – 15. vasárnap – szerda 
15:00 1200,-Ft
VIZIPÓK – CSODAPÓK – A film                                                                                                                   
május 9 – 10. csütörtök – péntek, 
május 12 – 15. vasárnap – szerda 
16:30 1200,-Ft
május 11. szombat 13:30
Két lépés távolság  
május 9 – 15. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Zöld könyv – Útmutató az élethez  
május 9 – 11. 
csütörtök – szombat 20:00 1200,-Ft
Csillag születik  
május 12 – 15. 
vasárnap – szerda 20:00 1200,-Ft
LEONARDO 500  
május 16 – 17. csütörtök – péntek, 
május 19 – 20. vasárnap – hétfő 
14:30 1200,-Ft
május 22. szerda,   
május 18. szombat 13:00

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)
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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 

Jegyek 1500 Ft-os áron a HEMO-ban vehetők át,  
ugyanott kapható támogató jegy tetszőleges értékben. 

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

N

agyváthy Néptáncegyüt tes50. JUBILEUMI GÁLA

                   2019. május 18.                           Balaton Színház


