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A miniszterelnök úgy fogalmazott: „a 
jövő elkezdődött körülöttünk, úgy hív-
ják, digitális gazdaság, Ipar 4.0 (…), ez 
a beruházás pedig egy első jegy, amelyet 
megváltottunk ebbe a bizonyos jövőbe”. 
Azt mondta, várakozása szerint a zala-
egerszegi pályán egy regionális szakmai 
központ jöhet létre, amelynek a vonzás-
körzete az egész régióra kiterjed, sőt eu-
rópai kisugárzása is lehet. A beruházás 
forrásait a költségvetés biztosította 45 
milliárd forintból, a második fázis pe-
dig a tervek szerint 2020-ig épül meg. 
Elhangzott: a 265 hektáros területen el-
készült a két kilométeres kezelhetőségi 
pálya, ahol a menetstabilizálást, a kor-
mány- és fékrendszert vagy a sávtar-
tó funkciókat tesztelik. A mintegy 300 
méter átmérőjű dinamikai felület 800 
méteres ráfutósávval rendelkezik, ami 
egyebek mellett a „jávorszarvas tesztek” 
elvégzésére is alkalmas, a fékek vizsgá-
latát pedig nyolc különböző sávból álló 
felületen végezhetik. Elkészült a smart 
city, az okosváros első öthektáros terü-
lete, ami városi környezetet imitáló kö-
rülményeket biztosít. Már épül a megye 
legnagyobb, 170 milliárd forintos beru-
házásaként az M76-os gyorsforgalmi út 
Zalaegerszeg és az M7-es autópálya ösz-
szeköttetéseként, illetve tervezik a kap-
csolatot az M8-assal is.
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ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ADTA ÁT A 
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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

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

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

2. adás 
május 24-én

Vendégeink: 
Kautzky Armand  

Jászai Mari-díjas színművész,  
Mátrai Gabriella Rejuvena 

Szép-Észet tulajdonos, 
Kiss-Szécsényi Anikó stylist, 

sminkes

Az „Elindultam szép hazámból” című 
programot kétszer adták elő a nagyér-
deműnek. A műsort Zoli bácsi mellett 
utódai, Hardi András és Hardiné Partics 
Edina állították össze, melyen régi és új 
koreográfiákat is láthatott a közönség. 

A jelenlegi negyvenfős csoport mellett 
felléptek korábbi táncosok is. A műsor 
kezdetén többek között a ’70-es évek- 
ben csatlakozott tagok is bemutatták  
azokat a mikepércsi táncokat, mely öt-
ven évvel ezelőtt az első koreográfia volt.
A nagyérdemű emellett kalocsai, rába-
közi, hortobágyi, somogyi, szentiványi, 
zempléni, tardoskeddi és bökönyi tánco-
kat is láthatott a több mint kétórás elő-

adáson, de a szervezők meglepetésmű-
sorral is kedveskedtek a megjelenteknek.
A Nagyváthy Néptáncegyüttes vezetői 
az elmúlt ötven év alatt mindig megtar-
tották autentikus stílusukat. Eddig több 
mint 600 fiatallal ismertették és szeret-

tették meg a néptáncot, népdalt, nép- 
zenét. Többen közülük más táncegyüt-
tesekben, akár hivatásszerűen is foly-
tatták ezt a tevékenységet, de sokan  
váltak oktatókká, táncegyüttes-vezetők-
ké. 
A Nagyváthy Néptáncegyüttes ötven évé-
ből egy fotókiállítás is nyílt a színházban, 
mely minden évtized életét bemutatja az 
érdeklődőknek.

Gálaműsorral ünnepelt az 50 éves 
Nagyváthy Néptáncegyüttes
Fél évszázad. Kimondva is hosszúnak tűnik, de átélve még inkább az. Dr. Bertalan  
Zoltán 1969. szeptember 14-én alapította meg Keszthelyen a Nagyváthy Néptáncegyüt-
test. A csoport azóta is töretlen sikerrel működik. Jubileumuk kapcsán ünnepi gálamű-
sorral várták az érdeklődőket a Balaton Színházban. 

Járműipar 4.0
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Régi idők főúri hagyományait 
felelevenítve rendezték meg 
hetven év után 2018-ban a 
Festetics-bált a Pelso Társaság 
tagjai. A hagyományteremtő 
szándékkal indult rendezvény 
olyan jól sikerült, hogy május 
11-én második alkalommal 
báloztak a Festetics-kastély 
ódon falai között, ahol a bálo-
zókat huszárok fogadták. Dr. 
Kukorelly Pál, a Pelso Társa-
ság doyenje köszöntötte a bál 
résztvevőit a tükörteremben. 
Ahogy Kukorelly Pál fogalmazott, a  
rendezvény nemcsak Keszthelynek  
fontos, hanem a dél-balatoni és a nyu-
gat-balatoni régiónak is.
A megnyitóünnepségen a Pelso Társaság  

elnöke, Horváth Imre elmondta, a ren-
dezvénnyel szeretnék megmutatni, hogy 
Keszthelyen lehet egy olyan bált ren-
dezni, amiről nemcsak a várost, hanem 
Magyarországot is megismerhetik világ-
szerte.                                                                

Kisvállalkozók és családok
A „ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA” ELNEVEZÉSŰ TOP-OS PÁLYÁZAT HA-
TODIK TALÁLKOZÓJÁT TARTOTTÁK KESZTHELYEN, A BALATON SZÍNHÁZBAN. A RENDEZVÉNYEN EGYEBEK 
KÖZÖTT AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL, VALAMINT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSI 
LEHETŐSÉGEIRŐL ESETT SZÓ.

Elhangzott: Zala me-
gyében folyamatosan 
csökken a regisztrált 
munkanélküliek szá-
ma, és egyre többen 
válnak vállalkozóvá. 
Őket több területen is 
tudják segíteni a kü- 
lönböző pályázatok, 
melyek hazai és uni-
ós forrásokból való-
sulhatnak meg. Az 
eseményen szó esett 
a jelenlegi eredmé-
nyekről is. A Keszthely és térségi paktum 
irányítócsoportjának elnöke, Keszthely 
alpolgármestere, Nagy Bálint kifejtette, 
a város életében fontosnak tartja a csalá-
dok és a kisvállalkozók védelmét. A két 
szegmens összefügg egymással, hiszen a 
vállalkozók munkahelyeket tudnak te-
remteni, így a családtagoknak nem kell 
más településekre ingázni. 
– Már ötven főt értünk el ügyfélként. 
Ezenfelül hét fő vállalkozóvá válását se-
gítette a projekt. Huszonhat fő az, aki  
bérköltségi, illetve bértámogatásban ré-

szesült, illetve a projektnek köszönhető-
en az elhelyezkedése megvalósulhatott 
– fogalmazott.
A tervek szerint hamarosan a megye he-
lyi termelőit is támogatja majd a paktum. 
Egy online katalógus lesz elérhető a ter-
ményekről, a vállalkozókról és elérhető-
ségekről, ami megkönnyítheti mind a 
vásárlók, mind az eladók helyzetét. Ezzel 
lehetőséget biztosítanak a kistermelők 
részére is, hogy könnyebben megjelen-
hessenek egy egységes és nagyobb pia-
con.

Régi bálok, új „köntösben”

lapszél
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MINTEGY 20 MILLIÓ FORINTBÓL HOZTAK LÉTRE NYELVI LABORT A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM DEÁK 
FERENC UTCAI ÉPÜLETÉBEN. A BERUHÁZÁS A TANKERÜLET TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT MEG. 

A tanulók és a pe-
dagógusok is az átadót 
követően vehették elő-
ször birtokba az új 
szaktantermet. Szörényi 
Zoltán, az intézmény 
igazgatója elmondta, a 
labor lehetőséget bizto-
sít arra, hogy a diákok 
hatékonyan és korsze-
rű körülmények között 
készülhessenek fel a 
nyelvvizsgákra. 
A szaktanterem felszereltsége lehető-
séget biztosít arra, hogy a diákok fül-
hallgató és mikrofon segítségével hallás 
utáni értés feladatokat oldjanak meg és 
párbeszédeket folytassanak egymással. 
Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere 
kiemelte, Keszthelyen minden olyan be-
ruházás fontos, amely a fiatalokat segíti. 
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere 
köszönetét fejezte ki a nagykanizsai tan-
kerületnek, hogy 20 millió forintos be-

ruházással segítette a keszthelyi diákok 
tanulását.
Manninger Jenő, a térség országgyűlési 
képviselője elmondta, az iskola egy el-
hagyatott részét sikerült ezzel felújítani. 
Hozzátette, a nyelvtudás ma kiemelten 
fontos a boldogulás szempontjából.
A közeljövőben az iskola pedagógu-
sai részt vesznek egy képzésen, amelyen 
megtanulják a szoftver kezelését. Így ha-
tékonyabban tudják majd segíteni a diá-
kok munkáját.                  

ÚJ NYELVI LABORT KAPOTT A VAJDA

MEGHÍVÓ
TOMÁN
    SZABINA
előadása az egészséges életmódról

2019. május 28.
16:00-17:30

Helyszín:
Balaton Színház - Kacsóh terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.

Véradások májusban

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház vér-
ellátója májusban is várja a véradókat. 
27-én (13–16) a vérellátóba várják a 
segíteni akarókat. Véradásokat tarta-
nak a Keszthely környéki települése-
ken is: 23-án Karmacson, a művelődé-
si házban (16–18), 30-án Zalaváron, a 
művelődési házban (16–18) lesz vér-
adás.

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 
2019. májusi-júniusi 

ügyfélfogadási rendjéről

Keszthely város jegyző-
je az Európai Parlament 

tagjainak 2019. május 26. 
napjára kitűzött választása 

eljárási határidőinek és 
határnapjainak megállapí-
tásáról  szóló 4/2019. (III. 
1.) IM-rendeletben foglal-

tak figyelembevételével 
értesíti a lakosságot, hogy 

2019. május 27. (hétfő) 
napján az ügyfélfogadás 

szünetel.
Keszthely város jegyző-
je tájékoztatja továbbá a 
lakosságot, hogy a köz-
szolgálati tisztviselők 

napjára tekintettel 2019. 
június 28. (péntek) napján, 
valamint Keszthely Város 

Önkormányzata Képviselő-
testülete a közszolgálati 

tisztviselők napjának mun-
kaszüneti nappá nyilvání-

tásáról szóló 2/2019. (II. 1.) 
önkormányzati rendeletére 
figyelemmel 2019. július 1. 
(hétfő) napján az ügyfélfo-

gadás elmarad.

Dr. Horváth Teréz
jegyző

EGYRE LÁTVÁNYOSABB A MUNKA AZ M76-OS ÚT ÉPÍTÉSI TERÜLETEIN. A KÉT SZAKASZBÓL ÁLLÓ PRO-
JEKT A TERVEZETT ÜTEM SZERINT HALAD. AZ ELSŐ SZAKASZ EGY 5,6 KM-ES ÚT LESZ, BENNE EGY 
HOSSZÚ HÍDDAL ÉS TÖBB LEÁGAZÁSSAL, KÖRFORGALOMMAL.

Hapák Attila, a hídépítésért fe-
lelős fő-építésvezető elmondta: 
ebbe az útszakaszba összesen húsz 
műtárgyat építenek be, ezek egyi-
ke a híd. „Erről annyit lehet tudni, 
hogy az M76-os autóutat viszi át 
a 7501-es közút, a nagykanizsai 
és a keszthelyi vasútvonal, illetve 
a régi 76-os út fölötti területen. A 
híd hossza 366 m, a szélessége 29 
m lesz” – mondta el.
A híd majdani teljes felülete meghalad-
ja a 10.000 m2-t. A tervek szerint a nyár 
folyamán már az első hídgerendák be-
emelése is megtörténik. A NIF szóvivő-
je, Kiss Boglárka elmondta: a kivitelező 
nagy mennyiségű földet is mozgat, illet-
ve a vízelvezető árkok kiépítése is zajlik. 
„A balatonszentgyörgyi csomópontban 
a stabilizációt végzi jelenleg a kivitelező. 

Az egyes számú körforgalomnál szintén 
a stabilizáció az, ami most az elsődleges 
feladatok között van, és ott a töltésekkel 
dolgozik a vállalkozó.”
A 170 milliárd forintból megvalósuló 
úgynevezett „okosút” a Zalaegerszeg és 
az M7-es autópálya közötti kapcsolatot 
biztosítja majd. A tervek szerint az első 
szakasz jövő nyárra készül el.

M76: ÜTEMTERV SZERINT
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Európai nyugdíj, családi 
pótlék, minimálbér

Nagy Zoltán a sajtó-
tájékoztatón elmond-
ta: a párt támogatja 
egy olyan Európai 
Egyesült Államok 
létrejöttét, amelyben 
a magyar polgárok 
is európai színvona-
lon, európai értékek 
szerint élhetnek. El-
hangzott, a párt kép-

viselői olyan szociális Európát szeretnének, ahol minden 
munkavállaló tisztességes bérre, megfelelő munkakörül-
ményekre, kiszámítható szociális biztonságra számíthat. 
Hozzátette: hisznek abban, hogy egy egységes Európai 
Egyesült Államokban jobb lenne egy központi, európai 
adózási rendszer, ahol mindenki egységesen adózna, és 
a Demokratikus Koalíció jobban bízna egy európai köz-
ponti bankban. Kiemelte: szeretnék, ha a hazai vállalatok 
az európai multinacionális cégekhez hasonló elbírálásban 
részesülnének. Hozzáfűzte: a párt céljai között szerepel a 
kivándorlás megállítása és a fiatalok itthon tartása. Úgy 
fogalmazott, sajnálatos, hogy 2018-ban Németországban 
több magyar gyerek született, mint Zala megyében. Ko-
vács Viktória a helyi aktualitásokról elmondta: amikor az 
aláírásokat gyűjtötték, nagy volt az érdeklődés, a támo-
gatottság. Országosan mintegy ötvenháromezer aláírást 
gyűjtöttek, és ez idő alatt azt érezték, hogy ez gyorsabban, 
nagyobb ütemben zajlott, mint az előző választásokon. 
Hozzátette: úgy néz ki, hogy az európai uniós választá-
sokon a száznegyvennégy választókerületi szavazókörbe 
koordináltan, mindenhova tudnak állítani delegáltat. 
A sajtótájékoztatón mindezek mellett elhangzott az is, a 
Demokratikus Koalíciónak jelenleg két képviselője van az 
Európai Parlamentben, a párt célja ezt a számot háromra 
növelni. 

Biztonságosan és komfortosan
A „Zala kétkeréken – kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Za-
laszentgrót településeken” elnevezésű pályázat segítségével 
készült el egy útszakasz a város és a Zala Megyei Önkor-
mányzat konzorciumi együttműködésével. Az ünnepségen 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre 
alelnök is méltatta a fejlesztés jelentőségét, mondván: a Zala 
Megyei Önkormányzat a Területi Operatív Programban közel 
1,2 milliárd forintot fordított azokra a pályázatokra, melyek 
hivatásforgalmú vagy turisztikai célú kerékpárút-kialakítást 
szolgálnak. Alapvető cél, hogy mind a helyi lakosok, mind 
a turisták biztonságos körülmények között és komfortosan 
tudjanak közlekedni. Az építés mellett nagyon fontos, hogy a 
kerékpáron ide látogatók rendelkezésére álljanak a megfelelő 
szolgáltatások, és naprakész információt kapjanak a látniva-
lókról is. A kerékpáros turizmus szerte Európában gyorsan 
fejlődő és ígéretes ágazat. Örvendetes, hogy a kijelölés után 
elkezdődött az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 14-
es nyomvonalának tervezése. A kijelölt és épített szakaszo-
kon haladó út az Őrségen keresztül a Zala völgyében haladva 
Ausztriát köti össze a balatoni bringakörrel. 

A Demokratikus Koalíció három fő pontban határozta meg 
a célkitűzéseit: európai minimálnyugdíj, európai családi 
pótlék és európai minimálbér. Minderről Nagy Zoltán, a DK 
megyei közgyűlési képviselője és Kovács Viktória, a párt 
keszthelyi önkormányzati képviselője „Európa, maradunk!” 
címmel tartott sajtótájékoztatót a közelmúltban.

Jövőképek között 
döntünk

A Külügyi Bizottság elnöke 
kiemelte: az idei voksolás 
egyedülálló, hatalmas tét-
je van. Most a bevándorlás 
kérdése az, ami meghatá-
rozza az európai uniós vá-
lasztást. Nem pártok, hanem 
jövőképek között döntünk. 
E kérdéskörnek van egy na-
gyon fontos biztonsági tétje 
is: háromszáz ember halt 
meg terrorista merényletek 

eredményeképpen az elmúlt három esztendőben. A belső 
biztonság mellett van egy nagyon fontos külső dimenzió 
is, hiszen egy komoly népességrobbanással szembesülünk 
a közvetlen környezetünkben. Németh Zsolt hozzátette, 
felvetődik a kérdés, hogy mibe fog ez kerülni Európának. 
Kiemelte, az ügy kapcsán fontosak a civilizációs és kultu-
rális kérdések is, jelesül az, hogy sikerül-e megőrizni azt a 
keresztény Európát, amelyben élünk. Elmondta, hisznek 
abban, hogy hazánk lehet az az ország, amelyik a beván-
dorlást meg tudja fékezni, le tudja lassítani és talán meg 
is tudja fordítani. 
Az idei választás fontosságáról Manninger Jenő, a térség 
országgyűlési képviselője is beszélt a fórumon, kiemelve: 
tudjuk, hogy a választás elsősorban azért fontos, mert 
arról döntünk, hogy bevándorláspárti többség lesz, vagy 
pedig lesz egy olyan erős többség, amely a bevándorlással 
szemben fel tud lépni. Ehhez minden képviselői mandá-
tumra szükség van, arra, hogy a Fidesz minél jobb ered-
ményt érjen el, s hogy minél többen voksoljanak.
Németh Zsolt hangsúlyozta: Magyarország a múltban is 
vállalta a vitákat például az IMF vagy a rezsicsökkentés 
kapcsán. Hangsúlyozta, nem lesz ez másképp a bevándor-
lást illetően sem.

Ügyészség, migráció, 
bérunió

Dr. Weller-Jakus 
Tamás, a Jobbik 
választókerületi 
elnöke az Euró-
pai Ügyészséghez 
való csatlakozást  
emelte ki a prog-
ramból. Szerinte 
azért van szük-

ség erre, mert a hazai ügyészség nem működik jól. Erre 
példaként hozta fel a helyi közvilágítás korszerűsítését, 
a kikötő eladását, illetve a záportározó építésének ügyét, 
mondván: a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy je-
lentős nyomozati anyagot tett le az ügyészség elé. Az 
ügyészség azt válaszolta, hogy semmi probléma nincs.
Steinmetz Ádám országgyűlési képviselő ismertette  
a Jobbik európai kampányának fő célkitűzéseit. A po-
litikus szerint meg kell állítani az álhírek terjedését  
mind hazánkban, mind Európában. Említette még a 
béruniós kezdeményezésüket, mely az egyenlő munká- 
ért egyenlő bér elvét követi. Steinmetz Ádám hangsú-
lyozta, szeretnék visszaállítani a határőrséget és megállí-
tani az illegális migrációt. Elmondta: a Bevándorlásügyi 
Hivatal adatai alapján tavaly közel nyolcvanhárom- 
ezer ember kapott Magyarországon letelepedési, tar-
tózkodási és bevándorlási engedélyt. Ezeknek az embe-
reknek a nagy része munkavállalás és jövedelemszerzés 
céljából érkezett Magyarországra. Hozzátette: a külföl-
di munkavállalók növekedése mellett jelentős a kiván-
dorlás. Becslésük szerint több mint hatszázezer magyar 
fiatal él külföldön. 
Az agrártámogatások terén Steinmetz Ádám említette, 
hogy a magyar gazdaságok háromnegyede veszteséges 
lenne az európai uniós támogatások nélkül. 
A Jobbik politikusa szerint az EU-val szembemenő po-
litika magyar családok százezreit sodorhatja veszélybe. 
Kérdésre válaszolva elhangzott, korrekt eredmény lenne, 
ha a Jobbik négy jelöltet be tudna juttatni az Európai Par-
lamentbe. 

Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság elnöke az Amazon Ház Lá-
togatóközpontban tartott fórumot az európai parlamenti 
választások kapcsán, hangsúlyozva: az idei európai par-
lamenti választáson nem pártok, hanem jövőképek között 
döntünk. A bevándorlás civilizációs, kulturális és anyagi 
kérdéseket is felvet, a Fidesz továbbra is mindent megtesz 
azért, hogy megfékezze a migrációt.

A Jobbik programjában az Európai Ügyészséghez való csat-
lakozás, a migráció megállítása, a bérunió és az álhírek 
megállítása szerepel kiemelt helyen – hangzott el a párt 
keszthelyi sajtótájékoztatóján. 

Európai Uniós választások 2019

2019-ben Zala Megye Bora a Bizsergő

Az ünnepélyes eredményhirdetésen köszöntőt mondott dr. 
Pál Attila, a megyegyűlés elnöke, aki Zala turizmusának – és 
azzal együtt borturizmusának – fejlődéséről beszélt. Kis Mik-
lós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtit-
kára beszédében szólt a szaktárca szőlészettel és borászattal 
kapcsolatos céljairól, a pályázati lehetőségekről, illetve a sző-
lő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról. Elmondta, hogy cél 
a jól pozícionált közösségi márkák létrehozása, az export ér-
téknövelése, illetve a borászattal kapcsolatos adminisztráció 
csökkentése az uniós követelmények figyelembevételével. 
Ezt követően dr. Kocsis László egyetemi tanár, a Pannon 
Egyetem Georgikon Kar kertészeti tanszékvezetője tartott 
előadást, melyben kitért egyebek mellett a borfogyasztáshoz 
kapcsolódó szokásokra is. 
Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke ismertette Zala 
Megye Bora kiválasztásának előzményeit, kiemelve, hogy 234 
mintát értékeltek az április 6-án Becsehelyen rendezett bor-
versenyen. A zsűri ezek közül az öt legjobb fehérbormintát 
adta át a megyei önkormányzatnak, melyek előállítói a kö-
vetkezők voltak:  Dóka Éva pincészete (Zalaszentgrót), Rom-
sics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pince (Csörnyeföld), 
Kányaváry Borbirtok (Zalaszabar), Kuprivecz József (Lete-
nye). Hangsúlyozta, hogy valamennyi termelő győztesnek 
érezheti magát, hiszen a szerzett pontszámok az egyes tételek 
között csak elhanyagolható különbséget jeleznek.
Miután bejelentették, hogy 2019. évben a Kányavári Borbir-
tok Bizsergő nevű bora nyerte el a kitüntető címet, az elisme-
rést tanúsító oklevelet dr. Pál Attila és Kis Miklós adta át Beke 
Zoltánnak, a Kányavári Borbirtok borászának. 

Nemrégiben adták át a megyeházán a 2019. évi Zala Megye Bora 
címet, melyet a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által meg-
hirdetett megyei borverseny szakmai zsűrije által legmaga-
sabbra értékelt tételek közül választottak ki.
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Amit a kézmosásról tudni kell

Felmérések alapján az emberek kb. 60 
százaléka nem mos kezet hazaérkezés 
után. A nap folyamán a különböző tár-
gyak, személyek, állatok és felületek érin-
tése során a kezeinkre környezetünkből 
különböző kórokozók kerülnek. Ha a 
kórokozókkal szennyezett kézzel meg-
érinti valaki a szemét, orrát vagy a szá-
ját, a baktériumok a bőr védelmi vonalát 
megkerülve könnyen bekerülhetnek a 
szervezetbe, és gyulladást is okozhatnak. 
Közvetítő a piszkos kéz!
A Keszthelyi Kórházban öt általános  
iskola részvételével tartották meg azt  
a vetélkedőt, ahol nemcsak versenyez-

tek, hanem sokat is tanultak a gyerekek.
Dr. Kvarda Attila, a kórház főigaz-
gatója véleményében kifejtette, hogy az 
Egészségfejlesztési Iroda működése óta 
nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni a la-
kosság bevonására, így programokban, 
tájékoztatásban is szélesebb kört érnek el.
A kézhigiénés programon a gyerekek 
megtanulhatták, hogy a baktériumok és 
vírusok terjedésének megakadályozá-

sához a szappanos kézmosás a legjobb, 
legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz. 
Semmelweis Ignác felfedezése, a kézfer-
tőtlenítés és annak jelentősége, illetve 
tanításai napjainkban is éppúgy érvé-
nyesek, mint saját korában. Különösen 
fontos az egészségügyi és szociális in-
tézményekben. Egy alapos kézmosással 
a fertőzéses megbetegedések nagy része 
megelőzhető.                   

Luxus négy keréken
Ausztráliától Amerikán át több országban is szerveznek Cars and 
Coffee találkozókat. Az ötlet Chiléből indult, s 45 ország 60 városában 
rendeztek meg eddig évente több alkalommal is találkozókat. Keszt-
helyre, az autósparádéra öt országból érkeztek, hogy a nyilvánosság-
nak is megmutassák, mire képes az autógyártás, a gyorsan fejlődő 
technika.
A Cars and Coffee Balaton elnevezésű luxusautó-találkozó nyilvános
rendezvényének már második alkalommal  volt a helyszíne a Festetics-
kastély.
A luxusszegmens négy keréken guruló csodáit mindössze egy órán át 
tekinthette meg a közönség. Olyan autókat hoztak tulajdonosaik, ami-
ket közúti forgalomban ritkán láthatunk. Nem lehetett betelni a látvánnyal. Lamborghinik, Ferrarik, német gyártmányú luxusau-
tók, összesen hatvan. Az autócsodák a szeles idő ellenére is nagyon sok érdeklődőt vonzottak.                                              
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A WHO 2009 ÓTA MÁJUS 5-ÉT JELÖLTE KI 
KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAPNAK, EZ ALKALOMBÓL 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK BEVONÁSÁVAL HÍVTÁK 
FEL ERRE A LÁTOGATÓK FIGYELMÉT A KESZTHE-
LYI KÓRHÁZBAN.

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a 
Keszthelyi Polgármesteri 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 Polgármesteri 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
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Idén is remekeltek a Csány–Szendrey-s diákok
A CSÁNY–SZENDREY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI EBBEN A TANÉVBEN 
SEM TÉTLENKEDTEK. RENGETEG MEGYEI, ORSZÁGOS, SŐT NEMZETKÖZI 
VERSENYEN SZEREZTEK SZÉP EREDMÉNYEKET.

A tanulmányi megmérettetéseken biológiából Legoza Ádám 
remekelt. A nyolcadik osztályos tanuló már harmadik alka-
lommal vett részt a Bókay Árpád országos biológiaverse-
nyen. Eddig kétszer 9. lett, most viszont a dobogó harmadik 
fokán végzett. 
Matematikából Molnár Luca hatodik osztályos tanuló je-
leskedett, aki a Csokonai alapműveleti versenyen ért el első 
helyezést. 
Magyar nyelv és irodalom kategóriában szövegértés terén ért 
el kiemelkedő eredményt Budavári Virág. 
A Bolyai csapatversenyen a harmadik osztályosok reme-
keltek, akik 1140 csoport közül végeztek az első helyen. A 
csapat tagjai Gyarmati Virág, Molnár Liza, Kása Lukács és 
Tamcsu Szófia voltak, felkészítő tanáruk Szalai Klára.
A tanulmányi versenyek mellett kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak a fiatalok a művészet terén is. Az iskola tehetsé-
ges zongoristája, Kádár Viktória áprilisban egy nemzetközi 
zongoraversenyen jeleskedett Horvátországban, ahol a zsűri 
neki ítélte a legtöbb pontot.
Évről évre több érmet szereznek a magyar és nemzetközi 
versenyeken a Keszthelyi Kiscápák is. Úszóik legfőképpen 
a Csány–Szendrey Általános Iskola tanulóiból állnak. Az 

egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol az iskolával. Legutóbb a 
Nagykanizsai Tankerület által nyertek közösen egy pályázaton, 
melynek köszönhetően négy úszó utazhatott el május 13-án Los 
Angelesbe, ahol két kétnapos versenyen vettek részt.

május 30. 
csütörtök

május 31. 
péntek

május 29. 
szerda

jÚNIus 1. 
szombat

jÚNIus 2. 
vasárnap

Város Napja
2019

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Információ: Balaton Színház     +36 83 515 230      www.keszthely.hu

Fő támogatók, 
szervezők:

Balatoni múzeum 
17.00 Rejtélyes gyűjtemény 
  Egy keszthelyi zsidó család 
  megmentett öröksége 
  kiállításmegnyitó
  Köszönt: Ruzsics Ferenc 
  Keszthely város polgármestere
  A kiállítást megnyitja: Csótár András 
  Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke

Fő tér 
13.00 szent KoRona InstallácIó
  üvegfestés Elekes Gyula 
  tűzzománcművésszel

Városi Könyvtár
17.00 HIntalan lászló jános: 
  „DaRu-tItoK” 
  című vetített képes előadása 
  és a dokumentum ünnepélyes átadása

Balaton színház 
19.00 angyalI KoRona, szent csIllag
  Előadó: Pap Gábor – művészettörténész 

Fő tér
20.00 szent KoRona InstallácIó 
  bemutatása
  diaporáma vetítés 
  Elekes Gyula tűzzománcművésszel

Fő tér 
11.00 szent KoRona moDellezése
  Elekes Gyula tűzzománcművésszel

Balaton színház, simándy terem 
17.00 népvIseleteK KIcsIben
  A 10 éves keszthelyi Babavarró Klub  
  kiállításának megnyitója

magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom 
9.00 ÜnnepI szentmIse
  A misét celebrálja: Ft. Kiss László esperes

Balaton színház, emeleti folyosó 
10.30 az első 25 év…
   A Vajda János Öregdiákok Egyesülete 
  jubileumi kiállításának megnyitója

mozgás Háza 
11.00 vajDa jános ÖRegDIáKoK 
  egyesÜleténeK KÖzgyűlése 

Balaton színház, színházterem
12.00 ÜnnepI KépvIselő-
  testÜletI Ülés

Balaton-part, Városi strand 
14.00  balaton napja – tóba futás 
14.30 balaton napja – balaton KÖRbe-
KoccIntása
15.00- fanyűvő játéKpaRK
18.00 népi fajátékok

Városháza 
15.00 a lengyel KÖztáRsaság 
  KesztHelyI KonzulátusánaK 
  avatása
  Köszönt: 
  Dr. Jerzy Snopek - lengyel nagykövet 
  Ruzsics Ferenc 
  Keszthely város polgármestere
  Dr. Cséby Géza 
  tiszteletbeli lengyel konzul

Amazon Ház Látogatóközponttól a Balaton-partig
16.00 utolsó béKenyáR: 1913
  Városi séták 
  a Helikon Kastélymúzeum szervezésében
  A sétát vezeti: 
  Iski Szilvia - történész-muzeológus
 
Balaton-part, móló 
16.30  pHoenIx gálya – KÖztéRI alKotás 
avatása
  Köszöntőt mond: Lékai Gyula Zoltán 
  a Zala Megyei Mérnöki Kamara elnöke
  Beszédet mond: 
  Ruzsics Ferenc 
  Keszthely város polgármestere
  Fa Nándor 
  hajótervező és –építő, vitorlázó

Balaton-part, Zenepavilon 
17.00 egy, Két, Há’, négy! – interaktív gyerek-
műsor
18.00 bRass&Roll KonceRt
19.00 salsa bemutató és táncHáz
20.00 cseRHátI zsuzsa emléKKonceRt
21.30 gáboR anD gáboR banD - utcabál

Helikon Kastélymúzeum
9.00 KesztHely váRos saKKbajnoKsága

Balatoni múzeum
14.00 „mInDIg nyíló vIRágoK”
  kiállításmegnyitó
  Zsolnay-lányok néprajzi gyűjteménye 
  a pécsi Janus Pannonius Múzeum 
  néprajzi gyűjteményének anyaga

Amazon Ház Látogatóközponttól a Balaton-partig
16.00 utolsó béKenyáR: 1913
  Városi séták 
  a Helikon Kastélymúzeum szervezésében
  A sétát vezeti: Iski Szilvia 
  történész-muzeológus

Balaton-part, Zenepavilon 
16.00- fanyűvő játéKpaRK
19.00 népi fajátékok
17.00 bRumI banDI banD 
  gyermekkoncert
18.15 aIRfoRce HIp-Hop táncIsKola 
  táncbemutató
19.30 agáRDI szIlvIa fellépése
20.00 RepublIc KonceRt

Kísérő ProgrAmoK
Helikon Kastélymúzeum  
május 30- június 1.
  festetIcs tuDományos KonfeRencIa
  (nemzetközi konferencia angol nyelven)

Csik Ferenc Tanuszoda 
június 1-2.  (szombat-vasárnap)
  Ingyenes uszoDalátogatás
  KesztHelyI laKosoK számáRa

Balaton színház
június 3. (hétfő) 
16.00 váRosI peDagógus nap
  németH eRvIn: mInDÖRÖKKé júlIa!

Várkert 
június 4. (kedd)
16.30 tRIanonI megemléKezés 
  Szónok: Doma László – történész
  Közreműködik: Helikon Versmondó Kör

sétálóutca 
június 5. (szerda)
14.00 ÜnnepI KÖnyvHét - Városi Könyvtár
  Vendég: Bereményi Géza, 
  Kossuth és József Attila díjas író, 
  filmrendező
  Beszélgetőtárs: 
  Sáringer-Kenyeres Marcell

Színes feladatok 
a Ranolder-napon

A Feltámadás Cserkészcsapat és a Magyar Honvédség tagjaival 
töltötték a napot a Ranolder-iskola diákjai. Az alsó évfolyamosok 
az iskola udvarán oldottak meg játékos feladatokat. A kicsiknek 
többek között az egyensúlyozó képességükre és a találékonysá-
gukra is szükség volt ahhoz, hogy a leggyorsabban végezzenek a 
feladványokkal.
A felső tagozatosoknak a Helikon strandon kellett egy akadály-
pályát teljesíteniük, amely a katonai kiképzést imitálta. A Magyar 
Honvédség egy katonai gépjárművet is hozott magával, ezt is 
szemügyre vehették a diákok. Emellett gránátdobásban és fegy-
verek összeszerelésében is kipróbálhatták magukat. A program 
célja nemcsak a szórakoztatás volt, fontos volt az is, hogy a gye-
rekek megismerjék a katonák munkáját.
A Ranolder-napon minden évben az iskola névadó püspöke 
előtt tisztelegnek. Idén a reggeli szentmisét követően megáldot-
ták az iskola új parkolóját. Őry Gábor, az intézmény igazgatója 
elmondta, a szülők segítségével újraültették a növényzetet, és új, 
korszerű burkolatot kapott a kocsibeálló. Az újonnan felavatott 
parkolóban így kényelmesebben elférnek az autók, és látványban 
is illeszkedik a nemrég felújított épülethez.                          

A Keszthelyi Család- és KarrierPONT és a  
Toman Diet HÉVÍZ együttműködésében  

2019. május 28-án (kedden) 16.00 órától  
Keszthelyen, a Balaton Színházban  

Tomán Szabina tart előadást az egészséges  
életmódról. Az előadás minden érdeklődő számára in-
gyenes. A programra a szervezők előzetes bejelentke-
zést kérnek a csakkeszthely@gmail.com e-mail-címre.
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2019
Ke     thely
Programok

Május 29-június 5. 
Keszthely
Keszthely Város Napja

Május 30- június 1.
Helikon Kastélymúzeum
Festetics 
tudomáNyos KoNFereNcia
nemzetközi konferencia angol nyelven

Június 1. (szombat)  
Balaton-part  
BalatoN Napja

Június 2. (vasárnap) 14.00
Balatoni Múzeum
„miNdig Nyíló VirágoK” 
A Zsolnay lányok 
néprajzi gyűjteménye 
kiállításmegnyitó 

Június 3. (hétfő) 16.00
Balaton Színház
Városi pedagógus Nap
Németh Ervin: Mindörökké Júlia!

Június 4. (kedd) 16.30
triaNoNi megemlÉKezÉs
Megemlékező beszéd: 
Doma László történész
Közreműködik: Helikon Versmondó Kör

Június 4. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
Nyitott Szemmel
VÉrszíVóK
Tények és tévhitek a magyarországi 
csípőszúnyogokról.
Előadó: Sáringer Marcell

Június 5. (szerda) 14.00  
Sétálóutca 
ÜNNepi KöNyVhÉt
Vendég: 
Bereményi Géza Kossuth és 
József Attila díjas író, filmrendező
Beszélgetőtárs: 
Sáringer-Kenyeres Marcell

Június 5. (szerda) 17.00
Balaton Színház, színházterem
jazz-Balett gála
A Goldmark Károly Művelődési 
Központ tánccsoportjainak 
évadzáró műsora

Június 6. (csütörtök) 17.30
Balaton Színház, színházterem
15 ÉVes a raNolder jáNos 
római KatoliKus isKola 
Jubileumi gálaműsor

Június 7. (péntek) 15.45
Balaton Színház, Simándy terem
Tájak Korok Múzeumok Egyesület 
Kőrösi Csoma Sándor Klub 
„öreg csoNtjaiNK”
Előadó: dr. Homoky Mária 
ny. reumatológus főorvos

Június 8-9. (szombat-vasárnap)  
Keszthely   
Keszthelyi KilomÉtereK

Június 9. (vasárnap) 17.00
Balaton Színház
KKm help
Valahol európáBaN
Jótékonysági színházi előadás

Június 8-9. (szombat-vasárnap)  
Balaton-part 
pÜNKösdi regatta

Június 12. (szerda) 14.00
Balaton Színház, színházterem
az ÉN Városom Keszthely
gálaműsor

Június 14. (péntek) 17.00
Balatoni Múzeum
a BalatoNi múzeumi FÜzeteK 
legújaBB KötetÉNeK 
Bemutatója

Június 14. (péntek) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
Nyitott Szemmel
ii. ráKóczi FereNc 
a magyar irodalomBaN
Előadó: Takaró Mihály 
irodalomtörténész

Június 14. (péntek) 21.00   
Festetics-kastély 
QuimBy KoNcert

Június 15-16. (szombat-vasárnap) 
Keszthely  
Keszthely triathloN

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

Június 16. (vasárnap) 8.00-tól
Balaton Színház, Simándy terem
Érem- És BÉlyeggyŰjtŐK 
országos találKozója
Szervező: Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete Keszthelyi Tagozata 
és a MABEOSZ keszthelyi csoportja

Június 21. (péntek) 20.00  
Viviéra Beach  
majKa KoNcert

Június 22. (szombat)
Keszthely   
múzeumoK ÉjszaKája

Június 22. (szombat) 18.00
Balatoni Múzeum
Ne Vedd, VÉdd! 
A NAV elkobzott egzotikus 
állatpreparátumai 
kiállításmegnyitó 

KiállításoK
május - augusztus 
Belvárosi Múzeumok, Játékmúzeum
BohócoK

május 4- július 4.
Balatoni Múzeum
KelemeNNÉ mÉszöly laura 
FestŐmŰVÉsz emlÉKKiállítása

május 29 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
rejtÉlyes gyŰjtemÉNy 
Egy keszthelyi zsidó család 
megmentett öröksége

június 2 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
„miNdig Nyíló VirágoK” 
A Zsolnay lányok 
néprajzi gyűjteménye

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

június

Tóbiás László 65!
Keszthely egyik elismert és megbecsült vállalkozója Tóbiás László, aki évtizedek óta 
árnyékolástechnikával foglalkozik. Kevesen tudják róla, hogy egykoron kiváló labda-
rúgó volt, aki erősítette előbb a Keszthely, majd a Hévíz támadósorát.

Budapesten született, és ott 
végezte általános, majd közép-
iskolai tanulmányait, ezt köve-
tően került a Balaton fővárosá-
ba. A labdarúgó-pályafutását 
az akkor neves Pénzügyőrben 
kezdte, ahol együtt játszha-
tott a labdazsonglőr Schneider 
Györggyel is. Nagy hatással volt 
rá, hogy középiskolásként együtt játszott 
Eszterházy Mártonnal a későbbi vá-
logatott csatárral, akivel azóta is baráti 
viszonyt ápol.
1980-ban egy igazi aranycsapat alakult 
ki Keszthelyen, amelyben nem kevesebb, 
mint öt(!) agráregyetemista játszott, első-
sorban dr. Török Lajos szervezőkészségé-
nek köszönhetően. Nevezetesen Czédula 
Tibor, Fekete István, Naszádos Antal, 
Varga Lajos és Tóbiás László. Erre azóta 
sem volt példa, hiszen egyetemista elvét-
ve játszott később a Haliban. (Akadt egy 
másik ilyen sporttörténelmi kuriózum 
is Keszthelyen, amikor a ’60-as években 
három orvos – Forró, Sebők, Horváth – 
szerepelt együtt a kezdő tizenegyben.) 
Az öt egyetemista tagja volt az 1980. 
július 1-jén a város történetében első al-
kalommal a magyar labdarúgás második 
vonalába jutott csapatnak, amely akkor 
Pro Urbe elismerésben részesült a vá-
ros vezetésétől. Egy aranyérmes, kiváló 
együttesben lehetett partnere a kor leg-

jobb keszthelyi labdarúgóinak, György 
dr.-nak, Szabó Kálmánnak, Kiss János-
nak, Bagó Sándornak, Deli Lászlónak, 
Nikitscher Józsefnek, Béres Ferencnek. 
1980 őszén Tóbiás Hévízre igazolt, ahol 
még éveken át erősítette a zöld-fehéreket. 
1980/81-ben ott szerzett újra Zala megyei 
bajnoki aranyat és jutott csapatával az NB 
III.-ba. Abban az együttesben együtt ját-
szott Bitával, Molnárral, Tóthtal, Lázár-
ral, Major Gáborral. Pályára léphetett a 
magyar utánpótlás-válogatott ellen, ahol 
akkor Disztl, Kardos, Róth szerepelt töb-
bek közt. Lőtte a gólokat még az 1985-ös 
Hévízben is, ahol a felejthetetlen edző, 
Bácsics Lajos csapatában játszott még 
Kanász, Torma, Rácz, Naszádos és Lekics 
is. 
Tóbiás László egykori technikás és gól-
erős labdarúgó évente augusztusban 
rendszeresen találkozik az egykori játé-
kostársakkal, május 21-én pedig 65. szü-
letésnapját ünnepli. Jó erőt és egészséget 
kívánunk neki.                dr. Iglódi Endre

A kora- 
szülöttekért  
futottak

Mintegy száz csapat részvételével ne-
gyedik alkalommal szervezték meg idén 
a „Másodszor is célba érünk! – Futás a 
koraszülöttekért” című versenyt. A ha-
gyományoknak megfelelően most is 
Zalaegerszegről rajtoltak el a résztve-
vők. A 66 kilométeres pályát ezúttal is a 
koraszülöttmentő útvonalán jelölték ki. 
Az indulók többsége vagy személyesen, 
vagy pedig családja, barátai, munkája 
révén érintett a témában, de sokan vál-
lalkoznak a megmérettetésre a jó cél ér-
dekében is. A verseny egyik célja, hogy 
felhívja a figyelmet a Koraszülöttmentő 
és Gyermekintenzív Alapítvány munká-
jára, de emellett a sportolás és az egész-
séges életmód népszerűsítése is fontos. 
A mezőny ezúttal is Hévíz felől érkezett 
Keszthelyre, ahol a kastélyparkot is érint-
ve a Balaton Színházban értek célba. A 
hagyományok szerint idén is megren-
dezték a gyerekek versenyét, akik a kas-
télyparkból indulva a sétálóutcán futot-
tak végig. A koraszülöttmentő ezúttal 
is aktív részese volt a programnak, több 
csapatot is végigvezetett a táv egy szaka-
szán. A versenyen negyedik alkalommal 
vett részt Ivan Cudin Európa-bajnok 
ultramaratoni futó. Elmondta, a hideg, 
szeles idő ellenére is sokan elindultak, 
hiszen egy fontos célért futottak együtt: 
a koraszülöttekért.
A megmérettetésre évről-évre egyre töb-
ben neveznek.

Hatalmas ponty akadt Horváth 
Dávid horgára a minap 

Keszthelyen, a Balatonon. 
A fiatalember a parttól mintegy 

270 méterre a 2,5 méteres 
vízből májas-fűszeres bojlival 

csalizva, nem kis munkával 
fogta ki a 

23 kilogrammos 
pontyot.

Hatalmas ponty a Balatonból

Keszthely Város Jegyzője pályázatot 
hirdet a Keszthelyi Polgármesteri 

Hivatal könyvelő
munkakör betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben meg- 

található Keszthely Város hon-
lapján: https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. június 24. 
Dr. Horváth Teréz jegyző
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programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

Keszthelyen május 29. és június 5. között 
rendezik meg a városnapi programso-
rozatot, melynek részleteit a 11. oldalon 
olvashatják.

május 29-től
Keszthely Város napja

Mindig nyíló virágok (A Zsolnay lányok 
néprajzi gyűjteménye) címmel nyílik 
kiállítás a Balatoni Múzeumban június 
2-án 14 órakor.

Június 2.
Mindig nyíló virágok

14 balatoni KRÓNIKA   2019. Május 22.

Trianonra emlékeznek Keszthelyen, a 
Várkertben június 4-én, 16 órakor Doma 
László történész mond beszédet, közre-
működik a Helikon Versmondó Kör.

június 4.
Trianoni megemlékezés

2019. május 16 –
                         június 5.

Húszéves a Babamúzeum
1999 pünkösdjén lépett az első látogató a volt Festetics-
magtárból kialakított, népies ízléssel fogant, és népies 
mondanivalóval bíró ódonat falak közé. Tizenhét méter hosz-
szú mestergerendák, talán még a vörsi tölgyrengeteg hűs 
árnyát, a Marcali-hátság szelíd lankait sírják vissza. Sok-sok 
társukból bödöncsónak faragtatott, némelyekből Kristóf, 
Főnix vagy Judítta derék nagy vitorlások ácsoltattak. – El is 
tűnt az ősrengeteg, minthogy a ma sem kegyelmez hitvá-
nyabb társainak… Több mint kétszáz éve birkózik a hihetőleg 
Rákóczi-korban fogant, öles oszlopokra fektetett óriás a 
búza-árpa terhével; de idestova két évtizede nyári látogató 
sokaságától, súlyától feszülnek izmai. 
A várostól vettem meg a „bontásra érett” kőhalmazt. Diszkó-
ként akarták üzemeltetni, ami a szomszédból való elköltö-
zésemet eredményezte volna. Enyém lett a négy fal, csinálni 
kellett valamit! Kézdivásárhelyről jött az ötlet, népviseletes 
babamúzeum. Ott székely menyecskék, legények, apók és 
anyók mosolyogtak műanyag pofijukkal, nálam, később, a 
Kárpáthaza-anyaország és utódállamai kicsinyített ruhacso-
dái vidámították a látogatókat. Kerámia- és porcelánfigu-
rákat gyártattam, kiket pályázatok útján lajbikba, surcokba, 
takaros ingvállakba, rokolyákba öltöztethettem. 
Erdélyben a Napsugár, Felvidéken a Tücsök, Kárpátalján az 
Irka, a Délvidéken – hmm, már nem emlékszem – gyerek-
lapok hirdették: „Ki beküldi faluja népviseletét a megadott 
méretben, pályázaton nyerhet balatoni kirándulást, tárgyi és 
pénzjutalmat.” Itthon a volt házipari szövetkezetek dolgo-
zóit, és népi iparművészeket tudtam megnyerni az örömteli 
feladathoz. Elkészült az épület, még festékszagúak a tárlók, 
a puccba öltöztetett herendi szépségek és szittya marconák 

tétován leskelnek az üvegen túlról. De egymással is barát-
koznak, mert hitük és hitem szerint még sok-sok évtizeden 
keresztül ejtik ámulatba hús-vér hasonmásaikat, bűvölik 
el őket nemzetünk a világon egyedülálló, gazdag és más 
népeknek is „ötletet adó” viseletkultúrájával. 
Közel tíz éven belül még öt kiállítás tette kedvesebbé a sétá-
lóutcát. A Baba után egy évre az ország legnagyobb történel-
mi panoptikuma és egyház-viselettörténeti babakiállítása és 
a Csigaparlament csalta az érdeklődőket. Aztán így sorban 
Kínzó-, Erotikus Panoptikum, Játékmúzeum, Nosztalgiamú-
zeum. Hollókőn Palóc Népviseletes Babamúzeum, a bala-

tonszentgyörgyi Csillagvárban középkori vitézpanoptikum 
mellett huszár babasereg vigyázza László gróf vadászvárát. 
Kérdezték: nyitok-e még kiállítást, merthogy mennyi, de 
mennyi „spiritusz” van bennem. Válaszom: ha még lángra is 
kapna bennem, vizet innék rá hamarjában! Dolgozzanak már 
ők, a csábos kövesdi újmenyecske, bárci kalapos párjával, a 
Panoptikum nemzet nagyjai plántálják a haza tiszteletét. A 
Játékmúzeum dolga már dobogtatni a felnőtté lett gyermek-
szíveket, és a Nosztalgiában, hol mindig múlt van, tanítsa 
időutazni számomra a legkedvesebbeket, az értő látogató-
kat!                                                     Turi Török Tibor

FELHÍVÁS
Gyermekfelügyelői munkára 
nyári napközis táborba

Keszthely város a vonatkozó törvényi előírások-
nak megfelelően 2019. július 01. és augusztus 
10. között nyári napközis táborban biztosítja az 
általánosiskolás-korú gyermekek napközbeni 
ellátását.  

A tábort – a szervezési feladatokban a keszt-
helyi alapfokú köznevelési intézményekkel 
együttműködve – az elmúlt évhez hasonlóan a 
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely a meg-
szokott helyen (Balaton-part, Entz Géza sétány) 
működteti.

A gyermekek szakszerű felügyelete, a változatos 
programok biztosítása érdekében várjuk szak-
irányban felsőfokú tanulmányokat végző főisko-
lai, egyetemi hallgatók jelentkezését pedagógiai 
gyakorlatuk, illetve középiskolásokat az 50 órás 
közösségi szolgálat teljesítésére. 

Jelentkezés telefonon (83/777-520) vagy  
telefonos egyeztetés után személyesen a  
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely  
központjában: Keszthely, Kísérleti utca 10/A.

FELHÍVÁS
Nyári napközis táborban való részvételre

Kedves Szülők!

Keszthely város a vonatkozó 
törvényi előírásoknak megfelelően 

2019. július 01. és augusztus 10. között (6 hét/31 nap)

a GESZ által nyári napközis táborban (Balaton-part, Entz 
Géza sétány) biztosítja az igénybevételre jogosult álta-
lánosiskolás-korú gyermekek napközbeni felügyeletét, 
étkeztetését.  A tábor nem tematikus.
(Az igénybevétel feltételeiről az iskolában kapnak részletes 
tájékoztatást.)
A gyermek jelentkeztetése a kitöltött jelentkezési lap és 
az egészségügyi adatlap leadásával, valamint a térítési díj 
előzetes befizetésével válik érvényessé.
A szükséges dokumentumok az iskolában átvehetők.

Jelentkezési határidő: 2019. június 25.
Befizetés a június havi térítési díj beszedésekor vagy a 
GESZ Keszthely központjában (Kísérleti u. 10/A). 
A „Szülői nyilatkozat a táborozásban résztvevő kiskorú 
gyermek egészségügyi alkalmasságáról” nyomtatványt 
– kitöltve, aláírva – a gyermek táborba érkezésének első 
napján kell leadni a táborvezetőnek!

Bereményi Géza Kossuth- és József Attila- 
díjas író lesz a vendége a keszthelyi ün-
nepi könyvhétnek. A rendezvény június 
5-én 14 órakor kezdődik a sétálóutcán.

Június 5.
Ünnepi könyvhét

LEONARDO 500  
május 16 – 17. csütörtök – péntek, 
május 19 – 20. vasárnap – hétfő 
14:30 1200,-Ft
május 22. szerda,   
május 18. szombat 13:00
POKÉMON – Pikachu, a detektív   
május 16 – 17. csütörtök – péntek, 
május 19 – 22. 
vasárnap – szerda 16:00 3D 1200,-Ft
május 18. szombat 16:30
Csaló csajok  
május 16 – 17. csütörtök – péntek, 
május 19 – 22. 
vasárnap – szerda 18:00 1200,-Ft
május 18. szombat 18:30
BRIGHTON – A lángoló fiú    
május 16 – 17. csütörtök – péntek, 
május 19 – 22. 
vasárnap – szerda 20:00 1200,-Ft
május 18. szombat 20:30
POKÉMON – Pikachu, a detektív   
május 25 – 26. 
szombat – vasárnap 14:00 2D 1200,-Ft
Aladdin  
május 23 – 29. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft
Szívek királynője   
május 23 – 29. 
csütörtök – szerda 18:15 1200,-Ft
JOHN WICK 3. felvonás – Parabellum  
május 23 – 29. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
HAMUPIPŐKE és az elvarázsolt herceg      
május 30 – június 5. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Csaló csajok  
május 30 – június 5. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Átkozottul veszett, sokkolóan 
gonosz és hitvány  
május 30 – június 5. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:
www.tapolcamozi.hu. 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)
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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
+36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Hangolódjon a nyári hónapokra és töltődjön fel energiával 
a Hévízi Gyógytó partján. A simogató gyógyvíz, a festői környezet 
kellemes, megnyugtató hangulatán túl számos szolgáltatás várja:

Tradíció - prevenció - relaxáció, 
minden ami a Hévízi Tófürdő!

Pihenje ki 
a hétköznapok 

fáradalmait 
egyedülálló 
természeti 

környezetben!

• kényeztető és 
wellness szolgáltatások 

• klasszikus, tradicionális 
hévízi kezelések • szaunavilág
 • iszapmedence • sóbarlang 

• parkfitnesz pálya 
és fitnesz terem

• gyermektársalgó.

Nyitva tartás: Hétfő szünnap • K–P: 930–1600-ig • Szo: 930–1200-ig

KIFUTÓ
280 cm hímzett 
függönyök

PÜNKÖSDI AKCIÓ: 
május 22-től június 7-ig

Maradék fényáteresztős függönyök: 

495 Ft/m-től!

EXTRA SZOLGÁLTATÁS: 
   a nálunk vásárolt fehér  
 függöny beszegése INGYENES!

150 cm kifutó sötétítők: 3995 Ft/m 1595 Ft/m

fémkarnisok  

-30%

-50%
engedménnyel!

-30%

NIFTY
KESZTHELY, GEORGIKON U. 6.

www.nifty.hu

KÁRPITOZÁS

LAKBERENDEZÉS: a felméréstől a felszerelésig!

Tapétavásár 


