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A Festetics-kastélyban alakult meg  
a keszthelyi képviselő-testület 

Első napirendi pontként dr. Cseszár Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság el-
nöke ismertette az október 13-ai helyhatósági választás keszthelyi eredményeit. 
Elhangzott, hogy a hatos számú választókerületben kialakult szavazategyenlőség 
miatt időközi választás lesz, melyet legkésőbb 2020. február 9-ig kell megtartani.

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

■ 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! 

8.485,-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! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. december 6-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Az ülés további napirendjében a polgármester ismertette személyi 
javaslatait: az új elnevezésű Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba dr. Ifi 
Ferencet javasolta elnöknek. A testület döntött a bizottság összetételé-
ről. Az elnök Ifi Ferenc mellett tag lett Dékány Péter és Raffai Róbert-
né, külső szakértő dr. Boldizsár Erzsébet és Dósa Csaba. 

A polgármester Vozár Péternét javasolta alpolgármesternek, aki-
től azt várja, hogy a szociális és lakásügyekben tehermentesítse őt. A 
KÉVE képviselői kérdéseket fogalmaztak meg a képviselő asszony je-
lölésével kapcsolatban. A titkos voksoláson végül nyolc igen és három 

nem szavazattal alpolgármesternek vá-
lasztották Vozár Péternét.  

Ezt követően döntöttek a polgár-
mester és alpolgármester illetményéről. 

Az előző ciklushoz hasonlóan három 
bizottság fog működni a testület mel-
lett. A Városstratégiai Bizottság ösz-
szetételéről is döntöttek, ennek elnöke 
továbbra is Dósa Zsolt lesz, tagjai Czuth 
Zoltán és Csótár András, külső szakér-
tői Szák-Kocsis László és Kulics Gábor. 
Az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke 
Csótár András lesz, tagjai Horváth Ta-
más, Molnár Tibor és Nemes Klára, kül-
ső tagjai Molnár Anna, Pusztai Krisztina 
és Sáringer-Kenyeres Marcell. 

Az alakuló 
ülésen a tizen-
egy kiosztható 

mandátum 
közül tíz fő kép-
viselő tehette le 

esküjét, illetve 
a város újonnan 

megválasztott 
polgármestere 
is esküt tett az 

ünnepségen. 
Köszöntőjében 

Nagy Bálint 
arról szólt, hogy erős közösségre épülő 

várost, erős közösségre épülő Keszthelyt 
szeretne. Nagy Bálint nagy hangsúlyt kí-

ván fektetni a fiatalokra, ezt alátámasztja, 
hogy soha ennyi fiatal nem vett még részt 

a város vezetésében.



 

Szent Mártonra emlékeztek

VÉRADÁSOK DECEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház vérellátója decemberben is vár-
ja a véradókat. Utóbbi helyen december 2-án (13–16 
óra között), 3-án (15–18 óra), 9-én, 16-án, 19-én, 23-án 
és 30-án (mindegyik alkalommal 13 és 16 óra között) 

lesz véradás. December 5-én (15–18 óra) Alsópáhokon, 
a művelődési házban, 12-én (15–18 óra) Hévízen, a 

Spinning Klubban lesz véradás.

Márton-napi lámpás felvonulást tartottak Keszthelyen, így tisz-
telegve az egykori Savariában született püspök emléke előtt.

Jubilál 
a Zöldmező utcai iskola

A Zöldmező utcai iskola idén ünnep-
li fennállásának 35. évfordulóját. Az 
intézményt 1974-ben alapították, a 
jelenlegi épületben azonban csak 1984-
től folyik oktatás. A Balaton Színházban 
az intézmény alapítója elevenítette fel 
a kezdeteket, az iskola diákjai pedig 
műsort adtak.

Keszthelyen 1949-ben jött létre a gyógypedagógiai 
tagozat, ekkor még a Szendrey-iskola épületé-
ben. Erről már Várbíró László címzetes igazgató, 
az iskola alapítója beszélt. Elhangzott, őt 1974-
ben kérték fel, hogy a tagozatból önálló iskolát 
szervezzen. Az intézménynek egészen 1984-ig 
nem volt saját épülete, a nyári színpad öltözői-
ből és raktárakból is alakítottak ki tantermeket. 
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képvise-
lője beszédében elmondta, Keszthelyen minden 
oktatási intézménynek megvan a maga fontos 
szerepe. Hozzátette, nagyon sokan támogatják 
az intézmény fennmaradását. A Zöldmező iskola 
diákjai vidám ünnepi műsorral kedveskedtek 
a program résztvevőinek. Az intézményben az 
általános iskola mellett óvoda és szakközépiskola 
is működik, az integrált oktatás keretein belül 
közel háromszáz diákjuk van. Az iskola rengeteget 
fejlődött az elmúlt évtizedekben. 
– A szakiskolánkban készségfejlesztő szakiskola, 
értelmileg akadályozott gyerekek részére óvodai 
csoportunk indult, súlyos, halmozottan sérült 
gyermekek részére fejlesztő iskolai nevelést vég-
zünk. Utazó gyógypedagógiai hálózatot látunk 
el, és most már nemcsak Keszthely városában, 
hanem a járásban is – mondta Krasznai Tamásné 
igazgató.

A hagyományok szerint a Szent Márton 
oltalmába ajánlott egykori templom alap-
rajzát rakták ki a lámpásjárás résztvevői a 
Festetics-kastély parkjában, ahol emlék-
kő és fa is őrzi a valamikori épület em-
lékét. Az ünnepen gyerekek és felnőttek 
közösen emlékeztek a mai Szombathe-
lyen született püspökre. A rendezvényen 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
elmondta, ezek a programok lehetősé-
get teremtenek a közösségépítésre, amely 
kiemelt cél a városban. Áldást mondott 
a résztvevőkre Zichy Emőke református 

és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész, 
valamint Tál Zoltán, a Fő téri Magyarok 
Nagyasszonya Plébániatemplom plébá-
nosa. Ezt követően a program résztvevői 
lámpásokkal indultak a Fő térre. A menet 
énekszóval vonult végig a sétálóutcán. A 
rendezvényen idén is közreműködtek a 
Balatoni Borbarát Hölgyek a szervező Da 
Bibere Zalai Borlovagrend mellett. Dr. 
Brazsil József elnök-nagymester gondo-
latai mentén szeretetvendégséget tartot-
tak.
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Új parkolóhelyeket  
alakítanak ki

Régóta felvetődött 
probléma oldódik meg 
a Keszthelyi Kórház 
Erkel Ferenc utcai 
bejáratánál. A parko-
ló autók miatt több 
panasz is érkezett az 
elmúlt évben a körzet 
képviselőjéhez. Az ön-
kormányzat 2019-ben 
döntött parkolók kiala-
kításáról és a szüksé-
ges összeg elkülöní-
téséről. A munkálatok 
megkezdődtek, 23 parkoló kiépítésére kerül sor.

Nagy Bálint polgármester a beruházással kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatót a Zámor térség képviselőjével, Horváth 
Tamással. A polgármester elmondta, hogy a kórház előtti utcák 
parkolási problémájának enyhítésére megoldást kellett találni.  
Évek óta sokak részéről érkezett panasz az önkormányzathoz 
is a megnövekedett forgalom és a parkolóhiány miatt. Az Erkel 
utcában az út szélén, sokszor helytelenül parkoltak az autótulaj-
donosok. Az ingatlanok lakói nem tudták a parkoló autók miatt 
használni a kapubejárókat, akadályoztatva volt a közlekedés. A 
parkolók és a járdaszakasz kiépítésének első üteme már az Ady 
utcában megvalósult 2018-ban, akkor a parkolók kialakítása 
mellett a vízelvezető árkot is elkészítették.

A jelenlegi, 15 millió forintos beruházás több mint kétszáz 
méteren valósul meg egy meglévő, nyílt csapadékvíz-elvezető 
árok fedésével. Az építési területen megtörtént a beteg, elöre-
gedett fák kivágása, az elfolyóból azok gyökereit kiszedték, és 
egyben mélyítették a vízelvezető árkot. A szélesítést követően 
térhálós szerkezetű burkolókővel fedik majd a párhuzamos 
parkolásra alkalmas területet. Horváth Tamás, a körzet 
új képviselője örömét fejezte ki a beruházás kapcsán, és 
bejelentette, hogy a jövő év költségvetésének terhére is kéri 
az önkormányzatot, hogy biztosítsanak forrást további tíz 
parkolóhely kiépítésére a kórház hátsó bejáratánál.
A munkálatokat az időjárástól függően tudják végezni. 
Várhatóan december közepén már használatba vehetik az új 
parkolót a betegellátásra és látogatásra érkezők. 

Közmeghallgatás
Keszthely képviselő-testülete 
november 28-án 17 órakor 
közmeghallgatást tart 
a városháza dísztermében.

Természetgyógyász Nap  
– a trendekhez igazítva 
Tizedik alkalommal rendezték meg 
a programot a Balaton Színházban. 

A szervezők kezdeti célja az volt, 
hogy megismertessék az itt élőkkel 
a környéken tevékenykedő termé-

szetgyógyászokat, és bemutassák 
a különféle alternatív mozgásfor-

mákat. Csengei Ágota, a Goldmark 
Károly Művelődési Központ 

igazgatója elmondta, minden évben 
arra törekednek, hogy a trendeknek 

megfelelően hívjanak előadókat.  
Az idei évben például a ken-
derolajról, az édesburgonyá-
ról és a lágy mozgásformák-

ról hallhatott a publikum. 
Állapotfelmérésekre, de kü-

lönböző kezelésekre, például 
alakformálásra is lehetőség 

volt a rendezvényen. A kiállí-
tók portékái közt megtalálha-
tóak voltak a gyümölcslevek, 

lekvárok, kozmetikumok, 
sajtok és olajak.  

Beépíthetõ és szabadon  
álló konyhai készülékek  
széles választékával várjuk.

Nézzen be üzletünkbe itt: 
www.konyhastudio-tisza.hu

További kedvezményes készü-
lék ajánlatokért keressen ben-
nünket személyesen keszthelyi 
üzletünkben vagy tekintse meg 
honlapunk márkakínálatát.

K E S Z T H E LY

Electrolux beépíthető sütő + indukciós 
főzőlap együttes vásárlásakor  
ajándék 5 részes prémium edényszett!
Egyedi, modern konyhabútorok méretre. 
Konyhabútorok tervezése, beépítése 
megrendeléstől számított 2 hónapos 
határidővel.

KIEMELT AJÁNLATAINK:

AEG, Electrolux, Bosch   
főzőlapok, sütők,  
gőzsütők, mikrók. 

Hűtő-fagyasztók, Hitachi  
side-by-side hűtőszekrények. 

Legújabb CATA, Elica,  
Silverline páraelszívó  
modellek.

Segítünk a választásban! Felhasználói szintű 
termékismertetés gyakorlati használathoz.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83/ 510 056
Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: info@konyhastudio-tisza.hu

Webáruház: 
www.konyhastudio-tisza.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00
Szo.: 8.00-12.00
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Több mint egymilliárd forint 
kutatásra, fejlesztésre

Fejlesztésekre, kutatási programokra, humánerőfor-
rás-megtartásra és -fejlesztésre fordíthat több mint 
egymilliárd forintot a Georgikon. 

A „Festetics Imre Bioinnovációs Kivá-
lósági Központ és Stratégiai Kutatás, 
Fejlesztés, Innováció Projektműhely” 
című, 48 hónapos futamidejű pályázat 
összege 1 milliárd 36 millió forint, 
amely az elszámolható költségek száz 
százaléka.
Polgár J. Péter, a Pannon Egyetem Georgikon Karának dékánja így 
látja: „Ez egy gazdaságélénkítő, laborkapacitásokat, minőségi mun-
kaerő-utánpótlást biztosító olyan fejlesztő projekt, ami kapcsolódik 
a jelenlegi kutatási területekhez. Komoly perspektívákat nyithat ott, 
ahol az üzemekkel való kapcsolat, a klímaváltozás kihívásainak tör-
ténő megfelelés és ezeknek a kapcsolatrendszereknek direkt szolgál-
tatásokkal történő konvertálása az elsődleges feladat.”
A projekt szakmai vezetője, Taller János egyetemi tanár elmondta: 
élettani feltárásaik genomikai, DNS-alapú eredményekkel való meg-
erősítése magasabbra emeli kutatásaik szintjét. Hozzátette: „Azál-
tal, hogy megállapítjuk a genomikai vizsgálatokkal, hogy hogyan 
változik a kezelés hatására a mikrobák összetétele, ezzel valameny-
nyire választ tudunk adni vagy irány tudunk mutatni a fenntartható 
növénytermesztés vonatkozásában."
A projekten belül egy egyedi eszközpark beszerzésére kerül majd 
sor. A legmodernebb, nagy átbocsátóképességű elemző techni-
kák, nagy számítási kapacitásra képes bioinformatikai rendszerek 
vásárlására nyílik lehetőség. Mindemellett a meglévő kutatói állások 
megtartását, valamint hat új munkahely létesítését tudják biztosítani 
a pályázati forrásból.

KlímaSztár különdíjat kaptak

Forstner Anna, a szervezet elnöke elmondta: a Magyar-
országi Éghajlatvédelmi Szövetség a hazai képviselője az 
Európai Klímaszövetségnek, így a Keszthelyi Környezet-
védő Egyesület is tag, azaz rendszeresen részt vesz a mun-
kában.

– Az elismerést – melyre természetesen nagyon büszkék 
vagyunk – azok a civil szervezetek, illetve önkormányza-
tok kapják, melyek sokat tettek a zöld környezetért – fogalmazott. – Az egyesületünk 
többek között az Erzsébet ligetért, annak megmaradásért dolgozott rengeteget. An-
nak idején ugyanis azt az új szabályzat tervei szerint építési területté akarták nyilvání-
tani, s azon széles utat kialakítani. Akkor szakemberek részvételével készítettünk egy 
értékleltárt, s kiderült: a terület biológiailag rendkívül értékes, része például egy ke-
ményfás ligeterdő, mely a Balatonnál egyedülálló. 250 éves tölgyek, kőrisek találhatók 
a ligetben. Következő lépésként felhívtuk az érintettek figyelmét minderre, s persze 
alátámasztva mindezt kértük, hogy a terület eredeti állapotában maradjon meg. Az-
óta sok minden történt, a ligetben tartottunk rendezvényeket, koncerteket, de rend-
szeresen gondoztuk is a területet, s felkutattuk a hely nevének eredetét is. Úgy látjuk, 
hogy a kérésünk nyitott fülekre talált, a döntéshozók is azt az álláspontot támogatják, 
hogy meg kell tartani a zöldterületet. Szeretnénk, ha közpark lenne, benne padokkal, 
sétautakkal, esetleg játszótérrel. 

A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület más projektekben is dolgozott, így 
például a Fenyves allé pótlásában is jeleskedett.

KlímaSztár 2019 különdíjat kapott a Ma-
gyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség-
től a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 
a helyi zöldterületek megóvásáért és a 
közösségi alapú fejlesztésért.

Európa társvédőszentjéről nyílt 
kiállítás a kármel templomban

Edith Stein a XX. század 
szentje. A zsidó születésű, 
majd keresztény apáca-
filozófus nevét kevesen 
ismerik, ezt szeretné meg-
változtatni az a tárlat, mely 
Linzből érkezett a kármel 
templomba.   

A 28 plakátos kiállításon olvashatnak 
az érdeklődők Edith Stein életéről, taní-
tásairól és cselekedeteinek hatásáról is. 
Tevékenysége elismeréseként 1998-ban 
II. János Pál pápa avatta szentté. Ő lett a 
mártírok és árvák védőszentje, valamint 
Európa társvédőszentje. A kiállítás ja-
nuár végéig lesz látható azzal a vággyal, 
hogy a látogató hívek imádkozzanak kö-
zösen Európáért és a hazáért. 

Meseélmény… 
színes világ

A Keszthelyi Család- és 
KarrierPont őszi programsoro-
zatában rajzpályázatot hirdetett 
óvodások részére „Neked melyik 
a kedvenc magyar népmeséd?” 
címmel. November 7-én játékos 
délutánra és eredményhirdetésre 
várták a gyermekeket és szülei-
ket a központba.

Sorban érkeztek a kicsik a 
Család- és KarrierPontba. Vitték 
a színes kis rajzokat, mert a szü-
leik olvasták a felhívást, s ők úgy 
gondolták, hogy rajzolnak a sokat 
hallott, kedvelt meséjükről. Óvo-
dai csoportok közösen készített 
alkotással is neveztek. Percek 
alatt megtelt a játszószoba is. 
Felhőtlen közös játékkal töltöt-

ték az időt a kicsik, miközben a 
rajzokat a felnőttek megnézték. 
Szép Mariann óvónő értékelte a 
kis művészek fantáziavilágának 
megjelenítését, a pályamunkákat.

Az eredményhirdetésig is sok 
újdonságot hallhattak a gyere-
kek. Magyar Szilvia, a gyermek-
könyvtár vezetője játékosan, 
bevonva a kicsiket bemutatta 
a mesék, regények tárházát, a 
könyvtárat, ahol nemcsak köny-
vekkel ismerkedhetnek, hanem 
különböző szórakoztató, isme-
retterjesztő és ismeretet bővítő 
rendezvényeken is részt vehet-
nek. Nagyné Németh Barbara, a 
központ tanácsadója elmondta, 
hogy többször az óvodai vagy is-
kolai szünethez igazítva tartják a 
rendezvényeket, így a gyermekek 
szabadidejét hasznos elfoglalt-
sággal segítik. A rajzpályázat is 
az őszi szünethez kapcsolódott. 
Minden rajzoló kisgyermek juta-
lommal térhetett haza a hangula-
tos programról.

A tudomány ünnepe  
a Georgikon Karon
1825. november 3-án birtokai-
nak egyévi jövedelmét ajánlotta 
fel Széchenyi István a Magyar 
Tudós Társaság megalapítására. 
Ennek tiszteletére ezen az évfor-
dulón kezdődik az egyetemeken 
országszerte a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat.
Keszthelyen köszöntőkkel, díjátadásokkal, előadásokkal tisztelegtek 
Széchenyi István előtt. A tudományos utánpótlás-nevelésben végzett 
érdemi munkája elismeréseként Bódis Judit egyetemi docens immár 
harmadik alkalommal vehette át a Duduk Vendel-díjat. Az „év fiatal 
kutatója” díjat tavaly is, idén is Molnár Andor tudományos segéd-
munkatárs kapta meg.
Polgár J. Péter, a Pannon Egyetem Georgikon Karának dékánja úgy 
fogalmazott: “Ezen a napon tulajdonképpen a napi munkánkat 
ünnepeljük.” Hozzátette: „1819-ben Festetics Imre, alapítónk öccse 
közreadta genetikai törvényszerűségekről írott tudományos munká-
ját. Nálunk a Georgikonon ez egy 200 éves évforduló.”
Az egy hónapon át tartó rendezvénysorozat programja megtalálható 
az interneten, a tudomanyunnep.hu weboldalon.

Múlt a jelenben
Az iskola történetét felelevenítő kiállí-
tással vette kezdetét a keszthelyi Egry 
József Általános Iskola és AMI fennállá-
sának 40. évfordulóját ünneplő rendez-
vénysorozat. 

Az Egry József Általános Iskola tanulói kis műsorral 
köszöntötték a jubileumi évben ünneplő közönséget. 
Azt követően Tóth Éva igazgató elevenítette fel az 
intézmény történetét egészen 1978-tól, amikor az 
első igazgató, dr. Szabó Jánosné megkapta a felkérést 
egy új iskola építésének felügyeletére, és az egy év 
múlva nyíló oktatási intézmény személyi és tárgy 
feltételeinek megteremtésére. Az 1979 szeptemberé-
ben kezdődő tanévre el kellett készíteni a tantárgyi 
felosztásokat, pedagógusokat kellett toborozni és be 
kellett bútorozni az intézményt – hangzott el az ün-
nepi percekben. 1979 szeptemberében kezdődött az 
oktató-nevelő munka 493 diákkal és 26 pedagógussal. 
A hivatalos megnyitóra november 2-án került sor.
A Balaton festőjéről, Egry Józsefről elnevezett oktatá-
si intézményben az évek alatt több oktatási módszert, 
nyelv- és művészeti oktatást is bevezettek. Felújítások 
is bizonyítják folyamatos fejlődését. Azt, hogy milyen 
volt egykor az élet az intézményben, egy emlékkiál-
lítással mutatják meg mindazoknak, akik a negyven 
év alatt dolgoztak vagy tanultak az iskola falai között. 
A tárlat sok érdekességet mutat be az érdeklődőknek, 
és sok újdonsággal szolgál a mai kor tanulóinak. A 
kiállítást egy tanteremben rendezték be, ajtaját a láto-
gatók előtt Varga Anikó, a Nagykanizsai Tankerületi 
Központ keszthelyi irodájának vezetője nyitotta meg.
Tóth Éva, az iskola igazgatója arról tájékoztatta az 
ünneplőket, hogy a kiállítás gondolata akkor született 
meg, amikor a tanári szobát felújították, és a szekré-
nyekben megtalálták a múlt ereklyéit. Mindemellett 
van egy szimbolikus jelentése is a kiállításnak: be-
mutatni az oktatás megújulását a társadalmi, tech-
nikai megújulás mellett. A nagy időutazással irányt 
mutathat a tárlat az előrehaladás és a jövő kihívásai 
felé, amivel az oktató-nevelő munkában is mindig 
lépést kell tartani. 
Az emlékkiállításon a kirándulásokról, az osztályok 
életéről, ballagásokról készült fotók, iskolaköpenyek, 
osztálynapló, bizonyítványok idézik a múltat. Nagy 
táblák grafikonjain lehet nyomon követni az iskola 
tanári és tanulói létszámát. Régi tankönyvek és író-
eszközök láthatók, amiknek láttán sokakban felébred-
hetnek az általános iskolai évek emlékei. A kiállítás 
anyaga január 12-ig látható az iskola első emeletén.
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Segíteni kiváltság
A Keszthelyi Kórház és egy súlyos beteg keszthelyi férfi 
javára szervezett november 9-re jótékonysági hangversenyt 
a Hetednapi Adventista Egyház. Kórusok, zenészek és vers-
mondók is színpadra álltak. 

Keszthelyen is bemutatkozott 
a leendőbeli Cziffra Központ

A kiállítás – melynek célja a szemléletformálás – a 
jelenleg is épülő Cziffra Központ hírnöke. Az Úton 
van a Cziffra Központ roadshow keszthelyi állomása 
volt az eddigi legnagyobb tárlat, melyen korábban 
még nem láthatott alkotások is megtekinthetőek voltak. Többek között a Kossuth-dí-
jas Szentandrássy István Jézus és Szent Rita, illetve Szent Ferenc-stigma című műveit, 
valamint Ferkovics József hagyományos roma mesterségeket bemutató sorozatát is 
kiállították.

Szín(en)ergiák címmel volt látható a Ba-
laton Színházban az a tárlat, melyen roma 
származású képzőművészek alkotásait 
tekinthették meg a látogatók.

Frend László Zala megyei lelkész el-
mondta, 2016 óta szerveznek jótékonysági 
koncerteket, melyeken önhibájukon kívül 
bajba jutott embereknek és a közt szolgáló 
intézményeknek kívánnak segíteni.  

A kórház eszközbeszerzésére 250 ezer 
forint gyűlt össze. Az intézmény mellett 
Müller Károly javára gyűjtöttek. Kórházi tá-

vollétében levélben mondott kö-
szönetet a keszthelyi férfi, aki 15 
évesen rokkant le egy fogászati 
kezelés miatt. A most 75 éves 
Müller Károly izomsorvadásban 
is szenved, ápolási költségeit 150 
ezer forinttal segítette a koncert. 
Nővére vette át az adományt.

Robottól a virtuális kirándulásig

A hagyományoknak megfelelően idén is számos érdekességgel 
készültek a kiállítók. Az érdeklődők szemügyre vehettek például mű-
ködő robotot, de kirándulást tehettek a virtuális valóságba is. Az el-
múlt években egyre fontosabbá vált a szakképzés népszerűsítése, sok 
diák családi példa nyomán is érdeklődik a különböző szakmák iránt. 
A rendezvény megnyitóján Manninger Jenő, a térség országgyűlési 
képviselője elmondta: a mai, gyorsan változó világban nagyon fontos 
a tanulás szükségességének felismerése. Hozzátette, Keszthelyen na-
gyon sok kiváló intézmény van, amelyek versenyképes szakmát adnak 
az ott tanulók kezébe. 
Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere beszédé-
ben kiemelte: cél, hogy 

a fiatalok legyenek részei a világ gyors változásának. Hozzátette, fontos, hogy a 
diákok olyan szakmát válasszanak maguknak, amiben örömüket lelik.

– Öröm, hogy a szakmák, az azokat bemutató rendezvények iránt egyre na-
gyobb az érdeklődés a fiatalok részéről. A mai világban, melyben a valódi értékek 
sajnos egyre kevésbé kapnak megbecsülést, az alkotás, a szakmai munka örö-
me nagyon fontos a fiatalok nevelése szempontjából – mondta Nagy Bálint. 
 

A kiállításhoz idén is kapcsolódott rajzpályázat, ennek az eredményét is 
kihirdették. Harmadik helyezett lett Benedek Marcell és Pandúr Miklós, az 
Egry iskola tanulói. Második helyen végzett Beleznai Krisztina Zalacsányból, 
a legjobb rajz díját pedig a szintén zalacsányi Hart Viviennek ítélték oda.

Idén huszadik alkalommal mutatkoztak be a szakképző intézmények a pályaválasztás előtt álló 
diákoknak Keszthelyen. A 7–8. osztályos diákok több tucat szakmával ismerkedhettek a Zala Megyei 
Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási kiállításon.

Balatoni KRÓNIKA   2019. november 22.

Őszt búcsúztattak  
a mozgássérültek
Keszthely adott otthont idén 

a Mozgássérültek Zala Megyei 
Egyesülete őszbúcsúztató rendez-
vényének. Az egyetemi kollégium 
éttermében mintegy kétszázan 
vettek részt a megye öt szervezeté-
nek tagjai közül. A rendezvényen 
Dudás Gyula, a Mozgássérültek Or-
szágos Szövetségének Zala megyei 
elnöke bejelentette, hogy az elmúlt 
időszakban Keszthelyen is megálla-
podást kötöttek az Élelmiszerbankkal. Ennek köszönhetően a helyi csoport tagjai is 

rendszeresen részesülnek élel-
miszerellátásban a jövőben. 
Nemes Klára, a keszthelyi 
csoport vezetője elmondta, 
a rendezvényből szeretné-
nek hagyományt teremteni, 
hiszen sok olyan tagjuk van, 
aki nem tud utazni, így a 
zalaegerszegi programokon 
sem vehet részt.

Országos díjban 
részesültek 
a keszthelyi 
karitászosok
A Kármelhegyi Boldogasszony 
Karitász csoport a Kis-Szent Teréz 
plébánia mellett működik. Mintegy 
húsz aktív tagjuk van. Rászoruló-
kon segítenek, sírokat gondoznak, 
templomot takarítanak és betegeket 
is látogatnak. 

Tavaly egy, míg idén két tagjuk – 
Szűcs Istvánné és Czimer László 
– részesült a Caritas Hungarica 
díjban.  Mindannyian hosszú évek 
óta áldozatosan szolgálják a rászo-
ruló, magányos, beteg embertársa-
ikat. Idén 39 önkéntes részesült az 
országos elismerésben, a Veszprémi 
Főegyházmegye három díjazottja 
közül ketten a keszthelyi csoport 
tagjai. Szanatiné Könyves Györ-
gyi csoportvezető nagyon büszke 
társaira. Örömmel fogadják a segítő 
szándékú új tagokat. A csoport tagjai 
azt is örömmel veszik, ha segítséget 
kapnak a rászorulók felkutatásában.
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Szent Erzsébetre 
emlékeztek

Szent Erzsébet 
napján zarán-

dokok érkeztek 
keszthelyi szob-

rához, ahol gyer-
tyagyújtással, 

virágcsokrokkal 
rótták le kegye-

letüket a keresz-
ténység egyik 

legnagyobb 
asszonyának. A 
szobor alkotó-
ja, Turi Török 
Tibor szépmí-
ves, múzeum-
tulajdonos az 

ünnepség után 
megvendégelte 
a Népviseletes 

Babamúzeum-
ban az ünneplő 

közönséget.

Várakozásunk így advent idején természetesen felfokozódik, és az ünnepre készülődünk, Krisztus születésére. Remélem, hogy a 
világ és benne mi itt Keszthelyen nem felejtjük el ezt a legfontosabb célt, ami újat, a megváltást adta a bűnös világnak.

A szeretet egyik kérdése, mit adunk családtagjainknak, barátainknak? Kézzel készített ajándékot vagy valami szépet vásárolunk, 
ami nekik örömet ad? Azután megállunk és elgondolkodunk: megint eltelt egy polgári év, és az idén mit tettünk azért, hogy kör-
nyezetünk és mi magunk jobbak legyünk? Az egyedül élő kinek ad ajándékot és kivel osztja meg a várakozás idejét?

Egy csodálatos könyv került a kezembe, amiben találtam egy fogalmat: egyperces menedzser. Mit is rejt önmagában? A mene-
dzser sok időt töltsön az alkalmazottjai között, s próbálják meglátni, amikor jól teljesítenek. Ezt a gondolatot követve most advent 
idején, amikor a jó cselekedetek segítenek előbbre vinni lelki életünk fejlődését, talán nem elhanyagolható tényező, ha többször 
dicsérjük meg azokat, akik mellettünk, velünk élnek: gyerekek a családban, férj, feleség, nagyszülő, munkatárs, barát és lehet 
sorolni tovább. Egy édesapa vallotta egyszer saját magáról, akinek több gyereke volt, tudományos tevékenységet folytatott, sok 
idejét lekötötte a munkaköre, így ideje jó részét számítógép előtt töltötte. Egy nap éppen munkába lendült, lendületesen dolgozott, 
amikor felesége bejött, megállt és csak annyit mondott, Peti ma ötöst hozott haza. Az apa nem hagyta abba a munkát nem ment 
ki megdicsérni gyerekét, csak annyit szólt, majd este a vacsoránál beszélünk róla. De eszébe jutott az is, talán a vacsora során el is 
felejti, de ha felesége azzal lépett volna be a dolgozószobába, Peti visszabeszélt a tanár néninek, egyből kiment volna, és eligazította 
volna a kisfiát. Máris nem lett volna olyan fontos a tudományos munka. Ez követően az apa mindennap megfigyelte gyerekei jó 
cselekedeteit, bármit tettek, amit észrevett, rögtön örömmel fordult hozzájuk és megdicsérte őket. Így észrevehető módon egyre 
közelebb kerültek egymáshoz, és az édesapa nevelte, formálta önmagát, hogy a kicsinek látszó jótettek is milyen fontosak az éle-
tükben. 

Azt gondolom, ha az adventi jó cselekedeteink között a rorate hajnali misék mellett ott lesz a kihívás is, hogy vegyük észre kör-
nyezetünkben a másik embertársunk jóakaratát, akkor a szeretet képes elűzni a félelmet a szívünkből.

Ismét növekedhetünk a jóban, ami sokszor a legnehezebb, és adventi készülődésünk közben eszünkbe jut, a Betlehemben szál-
lást kereső Szent József és a várandós édesanya, Mária elutasítást kapott, de ott kaptak helyet, ahol nem is gondolták, azok között, 
akik majd örömmel fogadják a Megváltó születését.

Szeretnék most egy kis adventi ajándékot adni, Kerner Mariann Apa vigyázz rám! című versét.                     Tál Zoltán plébános

Kerner Mariann:  
Apa vigyázz rám!

Pici vagyok, nem beszél a szám,
De szemem üzen: vigyázz rám!
Vigyázz rám apa, engem félts,

Szavak nélkül is kell, hogy érts!
Ölelj meg, ha sírok, ringass!

Karjaiddal óvón csitítgass!
Hatalmas minden, a zajok nagyok,

Egyedül félek, még kicsi vagyok.
Lassan nyílik a világra kis szemem,

Fejecskémben ébred gyermek-értelem.
Taníts engem, hogyan kell élni,

Mutasd az utat, melyen lehet lépni!
Nevelj engem ölelő szeretettel,

S meghálálom néked kis szívemmel,
Mosolyt adok majd, ha fáradt vagy,

Megmutatom szülőmnek ragyogásomat.
Vigyázz rám apa, szeress engem,

Hogy félnem az életben ne kelljen!
Mutass nekem példát, mit követhetek,
Kincsként óvj engem, a gyermekedet!

És még valami apa, kérlek szépen,
Az anyukámat tartsd meg szerelmében!

Ti ketten vagytok számomra a család,
Vigyázz rám, s szeresd édesanyát!

Félünk a karácsonytól?

Keszthely, Piac tér

Nyitvatartás  
H – K 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág
Karácsonyi mesevilágban várunk 

Mindenkit adventi koszorúk,karácsonyi 

díszek,díszgyertyák,cserepes, illetve 

vágott virágok széles választékával.

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

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

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

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

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.
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Filmet forgatnak  
a Festetics-kastélyban

Nem csak a nyári hónapokban, és a ren-
dezvényeken van sok látogató. A muzeális 
intézmény számos érdekességgel és ritka-
sággal hat helyszínen várja a vendégeket 
egész évben. A kastély főépülete azonban 
november 25-én bezár a látogatók előtt. Pá-
linkás Róbert igazgatótól tudtuk meg, hogy 
december 13-ig egy amerikai filmet forgatnak ott. A többi öt kiállítás: a hintómúzeum, a vadászati múzeum, a modellvasút-kiál-
lítás, a pálmaház a madárparkkal és az Amazon házban található főúri utazások kiállítás továbbra is látogatható. A bezárás idő-
szakában a vendégek hiánypótló kedvezményeket kapnak: egy kompenzációs jeggyel mindössze 1000 forintért látogatható az öt 
kiállítás. A 26 éven aluli diákok számára ingyenes lesz a belépés. Az állandó keszthelyi lakosok ebben az időszakban – november 
25. és december 13. között – ingyenesen, lakcímkártya felmutatása mellett látogathatják meg a Helikon Kastélymúzeum kiállítá-
sait.  Magyarország harmadik legnagyobb és leglátogatottabb kastélyának főúri életformát bemutató enteriőrkiállítása, valamint a 
Helikon könyvtár december 13-tól április 30-ig téli nyitvatartásban, hétfői napok kivételével 10-18 óráig várja a látogatókat. 

A kombinált jegyek beve-
zetése, és a 2011 és 2016 
között elvégzett mintegy 2,8 
milliárd forintnyi fejlesz-
tés az elmúlt években még 
vonzóbbá tették Keszthely 
legnagyobb látványosságát, 
a Festetics-kastélyt. 

Egyre több az aranysakál   
Zalában és Keszthelyen is
A vadászati hatóság tavaly 680 egyedre becsülte a megye állományát. 

Lázár Attila, a Zala Megyei Kormányhivatal vadászati és halászati szakügyintézője 
elmondta, a rókánál nagyobb, de a farkasnál kisebb ragadozó alapvetően kisem-
lősökkel táplálkozik, ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a vadmalacokat, 
az őzgidákat vagy akár a gímszarvasborjúkat is elragadja a családilag, nagyon jól 
szervezetten vadászó toportyán, így a vadászható fajokra rendkívül negatív hatás-
sal van. A vadak mellett a ridegen tartott haszonállatokat – elsősorban a birkákat 
– veszélyezteti az aranysakál. 
A ragadozó Keszthely környékén is jelen 
van, az egyik itt tevékenykedő vadásztársa-
ság például 16 egyedet ejtett el belőlük az 
elmúlt vadászati évben, Zalában pedig 173 
sakál került terítékre. A nádi farkasnak is 

nevezett ragadozó egész évben, korlátozás nélkül vadászható, amire a szakemberek szerint 
szükség is van. 
Zala megyébe is Somogyból érkezett meg az aranysakál. Az első igazolt elejtés a megyében 
2002-ben volt, az ezt követő években egy-egy példányt láttak és ejtettek el a megyei vadá-
szok, az utóbbi években pedig folyamatosan emelkedik az elejtések száma. 

A szakemberek szerint 
az aranysakál tartóz-
kodik az embertől, de 
egyre közeledik a lakott 
területek felé. Embertá-
madásról nincs tudomá-
sa Zalában a kormányhi-
vatalnak.

Rendőrségi Hírek  

– Szeszélyes ősz
Október elején jelent meg a megyei napilapban egy cikk arról, 
hogy szeptemberben csökkent a halálos balesetek száma az 
előző év azonos időszakához képest. Nem sokáig örülhet-
tünk. A hónap végére több lett a halott az utakon, mint 
bármikor. Csaknem ötvenen haltak meg októberben 
közlekedési balesetekben.  Ezek több mint kilencven 
százaléka figyelmetlenség, szabályszegés és felesleges 
kockázatvállalás miatt következett be. A balesetek első 
számú kiváltó oka évek óta a relatív gyorshajtás. Amikor azt olvassuk, hogy valaki 
„nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett”, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a körülmé-
nyekhez képest gyorsabban hajtott, mint kellett volna. 
Az őszi változékony időjárás „szokásjoga”, hogy ledobálja az autókat az utakról, vagy egymásnak 
csapja őket? Persze, hogy nem. Az autók vezetőinek kellene tudniuk, hogy ősszel a megváltozott 
időjárási, látási és útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel kell szembenézniük! Esős, vizes, kö-
dös vagy mezőgazdasági gépek által sárral telehordott, csúszós úton óvatosan kell vezetni! Esőben, 
ködben, szürkületben a járművek körvonalai elmosódnak, és a valóságosnál távolabbinak látszanak, 
a szokásosnál nagyobb követési távolságot kell tartani! Vizes úton a féktáv is hosszabb!  
A rosszabb látási viszonyok miatt a gyalogosok és a kerékpárosok is nehezebben észlelhetők! Nem is 
beszélve az utakra tévedő állatokról!
A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban mindig az előrelátásnak, az óvatosságnak és a bizton-
ságnak kell érvényesülnie!
Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!     Keszthelyi Rendőrkapitányság

Keszthelyi Szobakiadók Figyelem!
A Keszthelyi Turisztikai Egyesület tagtoborzást indít november 19-29 között…
Most érdemes belépni a turisztikai egyesületbe, mert díjmentes megjelenés jár hozzá!

Az új nyugat-balatoni kiadványban – a korábbi évektől eltérően – a Keszthelyi Turisztikai Egyesület tagjai 
díjmentesen hirdethetnek (Múzeum, szálloda, panzió ¼ oldalon, magánszállás és egyéb attrakció 1/8 
oldalon). A díjmentes hirdetésben való részvétel feltétele, hogy a 2020-as évre vonatkozó tagdíjat tag-
díjelőlegként ebben az évben befizetik.  
Amennyiben valaki nagyobb felületen szeretne hirdetni, csak a különbözetet kell megfizetnie, tehát az 
alanyi jogon járó díjmentességet itt is érvényesítjük. 

A tagsági viszony alapján díjmentes 
a megjelenés a west-balaton.hu 

térségi turisztikai oldalon, melyen 
nincs elérhetőségi korlátozás, 

és nincs jutalék sem!

JELENTKEZNI: 
Tourinform Iroda • Zámbóné Hajdu Andrea
Keszthely, Kossuth 30. • Telefon: 83/314-144 • e-mail: keszthely@tourinform.hu

Tagdíj szobakiadóknak: 5000 Ft+szobánként 200 Ft/év
Panzióknak: 30.000 Ft+szobánként 200 Ft/év
Szállodának: 50.000 Ft
Vendéglátóhely: 20.000 Ft+székenként 100 Ft/év
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Programajánló
Keszthely városi programok

Téli betegségek megelőzése gyógynövé-
nyekkel címmel tartanak előadást a Ba-
laton Színházban november 22-én 15.45 
órakor. 

November 22.
Téli betegségek ellen

A Balaton Színházban november 22-én 
16 órakor tartják a Keszthelyi értéknap 
programot.

november 22.
Keszthelyi értéknap

moziműsor
 tapolca
2019. november 22 – 
                    december 11.
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A Goldmark Károly Művelődési Köz-
pont NépmesePontjában november 23-
án 16 órától játszóház és táncház várja 
az érdeklődőket.

november 23.
Játszóház és táncház

Őscsobbanás   
ötödször

Az Őscsobbanás idén sem marad 
el, a fiúk immár ötödször készül-
nek az újabb merülésre és pezs-
gős koccintásra. Azt persze nem 
tudják, hogy az év utolsó nap-
ján milyen időjárási viszonyok 
uralkodnak a vízben, egyáltalán 
befagy-e a Balaton, ám biztosak 

benne, hogy bírni fogják a megpróbáltatást.
Ha esik, ha fúj, Ferenczi Ottó, az ötletgazda és Szörcsei Sza-
bolcs rendszeresen megmártóznak a Balatonban, hogy „éles-
ben” nehogy problémák adódjanak. 
– Készülni is kell a dologra – mondta Ferenczi Ottó. – A mér-
cét mi állítjuk fel, s mi tudjuk bizonyítani, hogy amit vállal-
tunk, azt teljesítjük. 
Nem titkolják, hagyományt, városi programot kívánnak te-
remteni a szilveszteri fürdőzésből, elérve, hogy minél többen 
kövessék a példájukat.
– Felkészülten várjuk az ötödik Őscsobbanást. Köszönetet 
szeretnék mondani mindenkinek, akik támogatják e progra-
mot, mely mindenki számára jó szórakozást kínál – tették 
hozzá.
A zenés és vidám Őscsobbanás program december utolsó 
napján 11 órakor kezdődik a Szigetfürdőn.

Csik Ferenc életéről tartanak vetélkedőt 
mozgássérültek számára a Fejér György 
Városi Könyvtárban november 25-én 10 
órakor.

november 25.
Vetélkedő

Emberek 
a Pannon 
végeken

Emberek a 
Pannon vége-
ken címmel 
Göncz László 
történész tart 
előadást a 
Balaton Szín-
házban nov-
ember 27-én 
18 órakor.

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület  
kezdeményezésére a Magyar Turisztikai Ügynökség 
a 2020. januárjában bevezetésre kerülő Nem-
zeti Turisztikai Adatszolgáltatással kapcsolatos  
tájékoztatót tart, elsősorban egyéb (magán)
szálláshellyel rendelkező szolgáltatók számá-
ra, a rendszer működésének technikai részleteivel 
kapcsolatban az alábbi két helyen és időben:

1.  Keszthely, Balaton Színház, Fő tér 3.  
• Időpontja:  2019. nov. 26., kedd,  

13–15 óra
2.  Hévíz, Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u. 1.  

• Időpontja:  2019. nov. 26., kedd,  
16.30–18.00 óra

Előzetes regisztráció szükséges!
Regisztrálni itt lehet: 
www.ntakroadshow.hu/registration

Domonkos Gábor elnök
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Tourinform iroda 
Keszthely,  
Kossuth u. 30. 
Telefon: 314-144

Mindent  
a gasztronómiáról 

A borkultúra, a fine dining és a kávézás is téma volt 
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség road-
show-ján. A rendezvény a VSZK meghívására érke-
zett Keszthelyre azzal a céllal, hogy a szakmában 
tanuló diákoknak, az aktívan dolgozóknak, valamint 
a vendéglátást oktató kollégáknak bemutassa azokat 
a jó gyakorlatokat, amelyeken keresztül a hazai tu-
rizmus jelenébe és jövőjébe nyerhetnek széles körű 
betekintést. 

A programon elhangzott, Magyarország ma a turisták számára 
nemcsak városlátogatást jelent, egyre többen érkeznek a ma-
gyar konyha felfedezéséért is. A Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség több mint ötven éve dogozik azért, hogy a hazai 
gasztronómiát világhírűvé tegye. Krivács András, a szövetség 
elnöke elmondta, az elmúlt tíz-tizenkét évben óriásit robbant 
a szakma, betörtek a nagyon új technológiai eljárások, Nyugat-
Európából megérkeztek a legmodernebb gépek, berendezések, 
és e mellé társult egy tudásbázis is. A keszthelyi programon 
több szervezet vezető szakembere is részt vett. 
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség az ország szá-
mos pontján megszervezi a roadshow-t, hozzájárulva ezzel a 
szakma fejlődéséhez. Véleményük szerint ugyanis a szakmai 
szervezetekkel való összefogás garantálja a mezőgazdaság és a 
gasztronómia közös sikerét. 

Tűzzománc-kiállítás
Elekes Gyula tűzzománcművész alkotásaiból nyílik kiállítás 
a Balaton Színházban november 26-án.

Drakulics elvtárs 
november 21-27. 14.00

Múlt karácsony 
november 28-30. 18.00 
december 1-2. 18.00

Jégvarázs 
november 22-27. 16.00 2D 
november 28-30. 
december 1-2. 16.00 3D

Álom doktor 
november 22-27. 20.30

Az aszfalt királyai   
november 22.-27.  18.00

Tőrbe ejtve 
november 28-30.  
december 1-4. 20.00

Jégvarázs 2  
december 7 – 8. 
szombat – vasárnap 14:00 2D 1200,-Ft 

Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa  
december 5 – 11. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft  

Élősködők    
december 5 – 11. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft  

Charlie angyalai  
december 5 – 11. 
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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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tófürdő Dr. Schulhof Vilmos sétány  
felőli főbejárata 2019. november 04-től előreláthatólag  

2020. júniusig öltöző felújítási munkálatok miatt zárva tart.

Bejárat: Festetics Fürdőház (Ady Endre utca).

Megértésüket köszönjük!

KEDVES 
VENDÉGEINK!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 501 700
spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon u. 6. 

www.nifty.hu

FELMÉRÉSTŐL-FELSZERELÉSIG

Nyitva tartás:  
hétfő szünnap 

kedd-péntek 9.30-16.00 
szombat 9.30-12.00

Tel.: 83/310-761

z ünnepek előtt időszerű lenne egy 

alapos arculatváltás az otthonunkban, 

hogy üde és bensőséges hangulatot 

varázsoljunk. Amellett, hogy lakásunk 

igazi komfortzóna, meleg és patinás enteriőr 

hangulatát kell, hogy kölcsönözze az 

év legmeghittebb hangulatában. 

Kápráztassa el szeretteit a melegséget 

hozó textíliákkal! Egy-egy új függöny, 

asztalterítő, nosztalgikus tapéta, ágytakaró 

vagy párna csodákra képes! Számos 

ajándékötlettel, szeretettel várjuk!

A

Kifutó függönyök és dekorok

Angyali sugallat - karácsonyig elkészülhet!

KÁRPITOZÁS!-50%
Akció november 22. – december 22.


