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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
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A tájba illeszkedő, zöldtetős, ugyanakkor modern, a mai kor igényeit kielégítő épület a Kis-Balaton 
olyan értékeit mutatja be, amely a vezetett túrák során nem tárul a látogató elé.

Az érdeklődők megismerhetik a madarak életfor-
máját, képet kaphatnak a Kis-Balaton mai formájának 
kialakulásáról, de megelevenedik az egykori kócsagőr 
mindennapi élete is. 

A látogatóközpont ünnepélyes megnyitóján dr. Nagy 
István elmondta, cél fenntartani a természet csodája és 
az emberi kéz munkája közti egyensúlyt. Az agrármi-
niszter hozzátette, fel kell fedeznünk hazánk csodáit, 
és meg kell őriznünk azokat a következő generáció 
számára.

Az átadón elhangzott, a Kis-Balaton nemze-
ti identitásunk szimbolikus helye, ugyanis 
egyesíti magában a természeti és kulturális 
örökségünket, hiszen Fekete István művein 
keresztül megelevenedik a berek világa. 
Semjén Zsolt elmondta, amellett, hogy a ter-
mészeti örökség átélhetővé teszi a nemzeti 
identitást, óriási gazdasági szerepe is van. 
A miniszterelnök-helyettes kifejtette, az 
ilyen beruházások nemcsak a hazai, ha-
nem a nemzetközi turizmusban is erősítik 
Magyarországot.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. október 23-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

Minden

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség  
divat • párkapcsolat 
a mai nők helytállása

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban
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Mintegy ötszázmillió forintos, száz százalékban hazai 
támogatásból újult meg a keszthelyi premontrei iskola. 

A csornai apátság fenntartásában működő technikum-
ban az elmúlt nyolc hónap folyamán felújították a földszin-
ti folyosót és termeket, az alagsorban konditermet alakí-
tottak ki, ezek mellett öltözők is helyet kaptak. Két terem 
közösségi célokat szolgál majd, itt kiállításokat és rendez-
vényeket is tartanak a jövőben. A felújított udvaron tartott 
ünnepélyes átadón Soltész Miklós elmondta, az iskola fel-
újításával nemcsak Keszthely, hanem a térség és az ország 
is fejlődik. Az egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
államtitkár hozzátette, óriási szükség van a szakképzésre, 
és nagy öröm, hogy erre nemcsak állami, hanem egyházi 
fenntartású intézményekben is lehetőség van.

Fazakas Márton csornai apát felelevenítette a keszthelyi 
premontrei rendház történetét. Elmondta, a Premontreibe 
járó gyerekek is érdemelnek annyit, mint a más iskolákban 
vagy városokban tanuló társaik.

Az ünnepségen a csornai apát megáldotta az épületet, és 
kérte az Úr segítségét abban, hogy az itt tanuló fiatalok a 
mai világban is emberek tudjanak maradni.

Költségvetéstől a bérletidíj-tartozásig
Keszthely költségvetése stabil, nincsenek likviditási problémái, de a város a vírus-
helyzet miatt a többi településhez hasonlóan nehéz helyzetben van. A stabilitást meg 
kell őrizni. Egyebek mellett ez is elhangzott a sajtótájékoztatón, melyen Nagy Bálint 
polgármester a szeptemberi képviselő-testületi ülésen történtekről számolt be. 

A polgármester hangsúlyozta: testüle-
ti ülésen döntöttek a költségvetéshez 
kapcsolódó rendeletmódosításról. 
Elhangzott, a város nehéz helyzet-
be került tavasszal a pandémia első 
hullámában, a nyáron azonban ki-
emelkedően sok belföldi vendéget fo-
gadott, így a szolgáltatók jó szezonról 
számoltak be. Nagy Bálint kiemelte, 
februárban egy stabil, jelentős tar-
talékokkal rendelkező költségvetést 
sikerült elfogadni, így Keszthelynek 

nincsenek likviditási problémái. Hozzátette: ahhoz, hogy a stabilitást meg tudják őrizni, 
s ehhez döntéseket tudjanak hozni, meg kell várniuk a szeptember végi számokat. Nagy 
Bálint elmondta: Keszthely képviselő-testülete tárgyalt az intézményi struktúra felülvizs-
gálatáról. Ennek része a VÜZ Kft. átvilágítása, amely a nyár folyamán lezajlott. Beszámolt 
arról, az ügyvezető beadta a lemondását, az átalakítási folyamat alatt ideiglenes vezetője 
lesz a kft.-nek, utána pályázatot írnak ki. Szó volt a város ingatlankoncepciójáról is. 
Elhangzott, az elmúlt időszakban felmérték a teljes városi vagyont, és új irányokat jelöltek 
ki az önkormányzati ingatlanok hatékonyabb felhasználása érdekében. A cél az, hogy a 
szociálisan nehéz helyzetben lévő keszthelyi embereket még jobban tudják a következő 
időszakban, a következő években segíteni a lakáshoz jutás tekintetében is. 

Rendvédelmi tevékenység
és ingatlan koncepció
26 napirendi pont és öt interpelláció várt a képviselő-
testület tagjaira a szeptemberi soros ülésen. Elsőként a 
városban végzett rendvédelmi tevékenységről fogadtak 
el beszámolót. A téma kapcsán Zala megye nyugállo-
mányba készülő főkapitánya, dr. Sipos Gyula bemutatta 
utódját, dr. Vereckei Csabát. A Miskolcról érkezett dan-
dártábornok elmondta, Keszthely szomszédságában tele-
pedik le, és hasznos, megbecsült tagja kíván lenni a helyi 
közösségnek. A testület dr. Sipos Gyula mellett köszönetet 
mondott dr. Horváth István egykori keszthelyi rendőrka-
pitánynak is a hathatós munkáért és együttműködésért.
Kétmillió forint elkülönítéséről döntött a testü-
let a jövő évi büdzsében a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
finanszírozására. 
Megszavazták Keszthely város helyi klímastra-
tégiáját, mely 2030-ig fogalmazza meg az éghaj-
latvédelmi célokat.
Öt interpellációt nyújtott be a KÉVE képviselő-
je, Dékány Péter; többek közt a Kutyás Parkkal, 
a Balaton Szállóra helyezett drapériával, zöldte-
rületekkel és az elhagyott járművekkel kapcso-
latban tett fel kérdéseket.

Hosszas vita alakult ki a Kossuth utca 2. szám alatti önkormányzati 
helyiség bérleti ügyéről. A testület nem hosszabbította meg a bérlő 
Herold János lejáró szerződését, mivel az több mint 2,2 millió forin-
tos tartozást halmozott fel. A KÉVE tagjai tartózkodtak a szavazáson.
A testület döntött arról, hogy felülvizsgálják az önkormányzati intéz-
ményi struktúra hatékonyságát és az ingatlangazdálkodási koncep-
ciót. 
Sürgősségi napirendként döntöttek az ’56-os emlékmű áthelyezésé-
ről és az Erzsébet-liget fejlesztéséről. 
Zárt ülésen a VÜZ Kft. és a Goldmark Károly Művelődési Központ 
vezetői teendőinek ellátásáról is tárgyaltak a testület tagjai. 30 éve szabadon

Keszthelyre érkezett a „30 éve szaba-
don” című vándorkiállítás, melynek 
eredetije Budapesten, a Terror Háza 
előtt látható. A tárlat a rendszervál-
tásnak állít emléket, a tablók célja, 
hogy bemutassák a folyamatot, amely 
már 1945-ben elkezdődött és 1989-re 
csúcsosodott ki, amikor a kelet-európai 
népek kivívták függetlenségüket. 
A megnyitón Balogh Gábor, a Terror 
Háza történész-muzeológusa kiemel-
te: fontos, hogy azok is megértsék a 
három évtizeddel ezelőtti esemény 
nagyságát, jelentőségét, akik nem 
tapasztalták azt testközelből. Vozár 

Péterné, Keszthely alpol-
gármestere beszédében 
hangsúlyozta: ma is azért 
dolgoznak, hogy minél 
többet megvalósítsanak 
a rendszerváltás eszmé-
jéből. A tárlat október 
12-ig látható a keszthelyi 
Fő téren.

Az ülésen tárgyalták 
a Kossuth utca 2. szám alatt 
lévő ingatlan szerződés-
hosszabbítási kérelmét is. 
Nagy Bálint a sajtótájékoz-
tatón elmondta: az ingatlan 
bérlője, Herold János, 
a KÉVE egyik alapító tagja 
jelentős tartozást halmozott 
fel az elmúlt években, így az 
önkormányzat a továbbiak-
ban nem adja neki bérbe 
az ingatlant. Keszthely 
polgármestere kifejtette, 
felháborítónak tartja, hogy 
a KÉVE képviselői vehe-
mensen védték Herold 
Jánost. Nagy Bálint emlé-
keztetett, Czuth Zoltán kép-
viselő például azt javasolta, 
hogy a következő tíz évre 
díjmentesen adja bérbe az 
ingatlant Herold Jánosnak 
az önkormányzat. Keszthely 
polgármestere elmondta, ez 
a javaslat elfogadhatatlan, 
hiszen igazságtalan azok-
kal szemben, akik – ahogy 
fogalmazott – becsületesen 
fizetik a bérleti díjat. 

Átadták a felújított premontrei iskolát
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Múltunk nyomában 
A kulturális örökség napjai alkal-
mából hazánkban is több száz olyan 
épületet, kiállítást megismerhetett 
a közönség szeptember 19–20-án, 
amelyek ritkán vagy egyáltalán nem 
voltak láthatóak. 

Keszthelyen a kétnapos programsoro-
zatot Vozár Péterné alpolgármestere 
nyitotta meg a Goldmark Károly zene-
szerző szülőházának udvarán kialakított 

közösségi térben. A petanque-pálya 
használatbavételével indult programon 
köszöntőjében Vozár Péterné elmondta, 
hogy soha ilyen széles körű összefogás 
nem volt a városban a kulturális örökség 
napján. Számos intézmény csatlako-
zott a programokhoz. Szombaton a 
rendezvény a Goldmark-(vagy Pethő-)
ház udvarán koncerttel zárult. Másnap 
lehetőség volt a Hofstadter Kristóf tervei 
alapján Festetics György által 1780-ban 

építtetett – többször átala-
kított – zsinagóga részletes 
megismerésére. A nagyszámú 
érdeklődő megtekintette a 
zsinagóga mögötti bibliai 
kertet is. A Történelmi Pa-
noptikumban is újdonságot 
láthattak a vendégek: őseink 
tarsolyaiból állítottak össze 
egy kiállítást. A Georgikon 
Majortörténeti Kiállítóhelyen 
és Szendrey Júlia szülőhá-
zában, az emlékszobában is 

ingyenes tárlatvezetéssel várták a látoga-
tókat magyar kulturális örökség napján.
A Helikon Kastélymúzeumban kivá-
lasztották azt az épületszárnyat, ami az 
állandó kiállításnak nem része, így a 
legtöbb vendég soha nem jut el ezekre 
a helyekre. A kastély északi szárnyát 
járhatták be a látogatók a pincétől a pad-
lásig. Megismerhették a Festetics Tasziló 
vendégei számára épített fogadószár-
nyat. Az építészetről, a főúri méltóságok 
és a kor hölgyeinek szokásairól is kaptak 
tájékoztatást. 
A kulturális örökség napja az épített 
örökség, a régészeti és természeti kin-
csek ünnepe. 

Megnyílt a Balatoni  
Múzeum Kincsestára
A sokáig csak raktárakban őrzött néprajzi gyűjteményt már a látogatók is 
megtekinthetik a Balatoni Múzeumban. Ünnepélyes keretek között nyílt 
meg szeptember 24-én a néprajzi látványtár a múzeumban. „A múzeumi 
és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 
című EFOP-pályázaton nyert hatvanmillió forintos összeg és Keszthely vá-
rosának ötmillió forintos támogatása tette lehetővé, hogy az értékes gyűj-
temény elérhetővé váljon a Balatoni Kincsestárban. A 150 négyzetméteres 
kiállító- és közösségi tér megnyitóján Nagy Bálint polgármester ünnepi 
gondolataiban emelte ki a beruházás jelentőségét, a múzeum kultúrában 
vállalt szerepét Keszthely városában és a Balaton térségében. Mint mondta, 
az egyik fő turisztikai iránya a városnak a kultúra. Keszthely a jövőben is 
kulturális központ kíván lenni. A minőségi fejlesztések pedig ezt a törekvést 
segítik.

A gyűjteményről, annak eredetéről és az új 
látványraktárak létrehozásáról, azok fon-
tosságáról a Marcali Múzeum igazgatója, 
Vidák Tünde elmondta, hogy a Kincsestár 
anyaga minden generációnak segít megis-
merni a népi kultúránkat. Mivel a magyar 
muzeológia gyűjteményének csupán öt 
százaléka látható kiállításokon, ezért is 
nagy jelentőségű a keszthelyi tárlat. 
Az új kiállítótér építésénél a múzeum 
északi belső udvara kapott üvegtetőt és 
egy galériaszintet, így két szinten mutatják 
be elődeink emlékeit, néprajzi hagyatékát. 
A Kincsestár gyűjteményi anyagát éveken 
át Gyanó Szilvia néprajzkutató rendezte és 
mutatta be. A kiállított tárgyak folyamato-
san bővülnek.
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Hat évtized tükre

Az életmű-kiállítás darabjai 
a kreativitásról, az alkotói 
munkásságról és a jó partneri 
kapcsolatokról árulkodnak. 
Kiállított fotói megmutatják, 
hogy a környezetünk nem 
unalmas, és mindig van 
benne olyan, amit érdemes 
megörökíteni. Mindig friss 
szemmel néz, és a sokszor 
unalmasnak tűnő hétközna-
pokban is észreveszi a szépet, 
a körülöttünk lévő világot, az emberek 
mozzanatait, a mindennapi élet apró 
pillanatait, melyek ahogy jöttek, úgy el 
is tűnnek, de izgalmas azokat megörö-
kíteni. Az ismert zalai fotós munkássága 
szerteágazó és nagyon fiatalon kezdő-
dött. Mészáros T. László kijárta a szakma 
iskoláit. Filmezéssel kezdte pályafutását, 
de a korai filmjeit abbahagyta, úgy érez-
te nem volt meg a minőségi munkához a 

technikai háttere. Fotós, filmes közön-
ségszervezőként is dolgozott Zalaeger-
szegen. A filmezést 2014-ben kezdte 
újra, digitális technikával. Egy zalai 
bábkészítő, Nagy Betti figurái késztették 
arra, hogy animációs filmeket készítsen. 
A sikeres fotós kiállítását Keszthelyre 
tervezte. Úgy gondolta munkájának 
minden részéből mutat valamit a kö-
zönségnek. A Balatoni Múzeum három 

kiállítóterme sok érdekes lát-
nivalót kínál a Mészi 60 című 
kiállításon. Életképek, tájak, 
építészeti remekek, karikatú-
rák és a társasjátékok mellett 
kis animációs filmeket és azok 
figuráit is láthatja a közönség, 
és egy egészen új megoldást a 
kreatív munkára egy egye-
dülálló gömbkarikatúrában. 
A fotóriporter életéből már 
hiányzik a fekete-fehér riport-

fotózás, de a színek világa mindenhol 
magával ragadja. Több mint 108 albuma 
jelent meg, és 47 könyvben működött 
közre. A magyarországi települések 
népszerűsítésére társasjátékot indított. 
Fotóalbum-sorozatai sikeresek. Munkás-
ságát számos díjjal ismerték el. Mészáros 
T. László életmű-kiállítása december vé-
géig látogatható Keszthelyen, a Balatoni 
Múzeumban.

Az ismert zalai fotós, Mészáros T. László nem csupán képeit, hanem 
animációit, karikatúráit, társasjátékait is bemutatja azon a kiállítá-
son, amely Mészi 60 címmel látható a Balatoni Múzeumban. 

Védd a magyar munkahelyeket!
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a hazait!
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Vajdások a fenntartható energiagazdálkodásért 
„A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon 

túli tehetségsegítő programok támogatása” című, NTP-MTTD-19-0120 pályázati azonosítószámon 
nyilvántartásba vett, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium által benyújtott, Tehetségek a fenntartható-

ságért: Watt-tól Tesláig című pályázat támogatásban részesült.

A pályázat célja
A tehetséges tanulók figyelmének az energiatermelés lehetőségei felé való irányítása, a felelős gondolkodás kialakítása, 
a takarékos energiafelhasználás és a fenntarthatóság fontosságának elmélyítése. Az energiatermelés fizikai hátterének 
mélyebb megismerése, energetikai számítások elvégzése, ener-
getikai modellek, szimulációk készítése IKT eszközökkel. Saját 
tervezésű, energiaátalakításra alkalmas működő modellek 
tervezése, az élményszerű, felfedezési tapasztalatokat nyújtó 
ismeretszerzés. A természettudomány iránti érdeklődés korai 
felkeltése, a problémamegoldó gondolkodás, a digitális és a 
matematikai kompetenciák fejlesztése, a pályaorientáció. 
A pályázatba bevont kiemelten tehetséges tanulók száma 15 
fő, a projekt vezetője Farkas László fizika szakos mestertanár, 
szaktanácsadó. A szakkörbe olyan érdeklődő tanulók járnak, 
akik heti rendszerességgel, délutánonként 2-3 órás tehetség-
gondozó foglalkozáson vesznek részt.

NTP- MTTD -19 - 0120 NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
„A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a 
szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”
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A fiatalokat megszólítva, 
velük együtt

– Azt mondják, nem könnyű manapság 
vonzó programot szervezni a fiatalok 
számára... 
– Valóban nehéz megszólítani az ifjúsá-
got, az utóbbi időben nem aktívak. Ha 
kitalálunk s szervezünk programokat, 
meglehetősen nehezen jönnek el. A 
másik dolog, hogy eközben hiányolják, 
hogy nem tudják elmondani, közölni a 
saját véleményüket – fogalmazott Hor-
váth Tamás. – Ez alapján azt mondhat-
juk, hogy hiányzik a megfelelő csatorna 
köztük és a döntéshozók között. Annak 
érdekében, hogy ezen változtatni tud-
junk, megalakult a Keszthelyi Ifjúsági 
Kerekasztal, melynek elsődleges célja 
nem az, hogy mindent mi szervezzünk 
meg, hanem egyfajta hálóként ösz-
szefogjuk, koordináljuk, elősegítsük a 
fiatalokkal kapcsolatban lévő szakmai 
szervezetek munkáját, tevékenységét. 
Természetesen ez mindenre igaz, hiszen 
ezek mellett a pályázataikat is segíthet-
jük. Úgy látom, hogy a fiataloknak igenis 
szüksége van a „hovatartozásra”, igénylik 
a közösségi életet, ezért is hoztuk 
létre például az Önkéntes Központot, a 
Nyugat-balatoni Ifjúsági Egyesületet, de 
e célok mentén alakult meg és műkö-
dik a cserkészcsapat is. E szervezetek 
mindannyian képviseltetik magukat a 
Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztalban azért, 
hogy minden ágazat, s rajtuk keresztül 
minden fiatal jelen legyen, s beleszólhas-
son az ifjúsági közéletbe.
– A Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal – 
szó szerint – fiatal, alig egyesztendős 
szervezet. Voltak alapok, melyekre 
építkezhettek?
– Valójában nulláról kellett kezdeni az 

egész szervezést, a munkát. 
Korábban voltak próbál-
kozások, hogy megszólít-
sák a fiatalokat, de azok 
nem jártak sikerrel. Mi 
úgy döntöttünk, hogy a 
személyes találkozásokra 
helyezzük a hangsúlyt, az 
vezethet eredményre. De 
természetesen az online 
„világot” sem hagyhatjuk 
ki a sorból, azzal ugyanis 
szintén meg lehet szólítani 
a fiatalokat. A cél, hogy 
minden téren lehetőséget teremtsünk a 
számukra, hogy ötleteiket és gondjaikat 
közölni tudják, azokkal kapcsolatosan 
tanácsokat, segítséget kapjanak. Mert-
hogy utóbbiakból is van jó néhány, 
olyanok, melyekkel nem nagyon foglal-
koznak. Említhetem például a drog- és 
alkoholproblémákat. A minap tartotta 
ülését a Kábítószerügyi Egyeztető Ta-
nács, melynek tevékenységét szeretnénk 
kibővíteni, minden érintett bevonásával. 
Ötleteink akadnak jócskán. Céljaink 
között szerepel egyebek közt régi prog-
ramok felélesztése. Szeretnénk például 
újra elindítani az iskolák közti sportren-
dezvényeket, vagy létrehozni egy közös-
ségi teret, olyan találkozási pontokat, 
ahol a fiatalok együtt, hasznosan tudják 
eltölteni az idejüket, s valóban közösség-
ben lehetnek. Az elmúlt időszakban több 
találkozót is szerveztünk, kiderült, hogy 
a személyes együttlétek, beszélgetések a 
leginkább előremutatóbbak. Ezek során 
minden szóba kerül, nekünk pedig 
megvan az a lehetőségünk, hogy be-
kopogjunk az önkormányzathoz, hogy 

támogatást kérjünk a fiatalok kéréseihez. 
A legfontosabb azonban, hogy ebbe a 
munkába mindenkit be kell vonni, ezen 
dolgozunk.
– Nem éppen szerencsés helyzetben 
kezdték a munkát, a koronavírus-jár-
vány mindent borított. De az átmeneti 
időszakra késlekedés nélkül átdolgozták 
az eredeti terveiket...
– Nehéz időszakban kezdtünk, való-
ban. A hangsúlyt az emberek segítésére 
kellett helyeznünk, az összefogásnak 
köszönhetően 30-40 fiatal dolgozott 
Balatongyöröktől Keszthelyen át Héví-
zig, kora reggeltől késő estig. Segítet-
tünk, amiben csak kellett, amiben csak 
lehetett. Örültünk, hogy a fiatalok jöttek 
és önként végezték a maszkosztást, 
bevásárlást, s mindent, amit csak kértek 
tőlünk. Bennük van a segítőkészség, 
csakúgy, mint a lokálpatrióta szellem. 
Mindannyian tudjuk, hogy Magyaror-
szág legszebb helyén, Keszthelyen élünk, 
s itt is szeretnénk maradni, mert itt lehet 
élni és boldogulni. A fiatalokat bevonva 
ezért dolgozunk.

Céljuk, hogy olyan szférákat, civil szervezeteket próbáljanak meg vonzani, melyekkel együtt megoldást tudnak találni többek 
között arra, hogy a fiatalok a középiskolás éveik után ne hagyják el végleg Keszthely városát. Az Ifjúsági Kerekasztal többek 
között közreműködik az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéseinek előkészítésében, segíti, figyelemmel kíséri a 
Városháza munkáját a fiatalokat érintő kérdésekben. Úgy gondolják, hogy az ilyenfajta erőforrás gazdagabbá teheti Keszthelyt, 
ahol fiatalok és idősek is szeretnek élni.

Sok szakma és intézmény is foglalkozik ilyen-olyan módon az ifjúság ügyekkel, melyek kétségtele-
nül csak együtt, egymás tevékenységét megismerve, támogatva képesek igazán arra, hogy egységes 
koncepciót valósítsanak meg. Ebből kifolyólag döntöttek úgy a tavalyi évben, hogy létrehozzák a Keszt-
helyi Ifjúsági Kerekasztalt. 

PortréBalatoni KRÓNIKA HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

– Elsődleges célunk, hogy – bevonva a munkába az érin-
tett helyi civil szervezeteket – megszólítsuk a fiatalokat, 
mégpedig úgy, hogy rendszeresen programokat, szemé-
lyes találkozókat szervezünk számukra – foglalta össze 
fő feladatuk lényegét Horváth Tamás, a Keszthelyi Ifjúsági 
Kerekasztal alelnöke.

A Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal

A boldog békeidők 
Keszthelyének világába 
irányítja az olvasót Iski 
Szilvia, a Helikon Kas-
télymúzeum történész-
muzeológusának nemrég 
megjelent kötete.  
A Keszthelyi kalauz 
időutazók részére című 
könyv a 19-20. század 
fordulóját eleveníti fel.  
A Helikon Kastélymúze-
um kiadásában megje-
lent kötetet az Amazon 
Házban mutatták be. 
Megtudtuk: a keszthelyi 
emlékeket városi sétákon 
mutatja be Iski Szilvia. 
Könyvének alapját is ezek 
az események képzik.  
A Helikoni városi sétá-
kon az egykori emberek, 
az épületek, az azokban 
működő üzletek törté-
netét ismerhetik meg az 
érdeklődők. A bemuta-
tón elhangzott, a kötet 
egyfajta alapot, kiegészí-
tést nyújt a legfontosabb 
információkkal az akkori 
Keszthelyről; az utazási-
közlekedési lehetőségek, 
a helyi nevezetességek 
és számos érdekesség 
található benne.

Legendás koncertek 
és lemezek

Népszerű Sáringer-Kenyeres Marcell Legendás 
Koncertek és Lemezek sorozata. A részletekről kérdeztük.

– 2019 végén kerestem meg Csengei Ágotát, a 
Balaton Színház igazgatóját – akivel már 2008 
óta dolgozok együtt különböző zenei rendez-
vényeken – egy koncertfilm-vetítéssorozattal 
kapcsolatos ötletemmel. A tervem az volt, 
hogy havonta egy alkalommal a zene iránt ér-
deklődők számára lehetőség legyen mára már 
legendássá vált zenekarok fontosabb koncert-
felvételeit megtekinteni a színház nagytermé-
ben, ahol adott minden feltétel: nagy hangerő 
és kivetítő. Moderátori munkám részeként 
előtte minden esetben 20-25 percben bemu-
tatom az adott zenekart, annak tagjait – az 
érdekességekre koncentrálva –, valamint 
magát a koncertfelvételt, annak előzményeit 
vagy kulisszatitkait. 2020. január végén meg 
is kezdtük az addigra már Legendás Kon-
certek címet viselő koncertfilm-sorozatunk 
első vetítését. Januárban a Rolling Stones The 
Biggest Bang, februárban pedig a Dire Straits 
Alchemy Live felvétele került bemutatásra. 
Örömünkre már az első vetítésre mintegy 
száz érdeklődő jött el.
Sajnos a koronavírus okozta korlátozások 
miatt a színházat átmenetileg bezárták, így a 
március végére tervezett vetítés is elmaradt. 
– A kialakult helyzetre való tekintettel 
Legendás Koncertek OTTHON címmel 
koncertfilmajánló sorozatot indítottam a 
Facebook-oldalamon. Ennek keretén belül 
megemlékeztünk Kenny Rogersről és Gary 
Moore-ról, ajánlást írtam a The Highwaymen 
és a Status Quo zenekar egy-egy koncertfelvé-

teléhez, továbbá a fiatalok megszólítása érde-
kében bekerültek az ajánlások közé HIM- és 
a System of a Down-felvételek is. A sorozatot 
május végén Cseh Tamás utolsó koncert-
felvételével zártam. Ezt követően, június és 
augusztus között Legendás Lemezek címmel 
új sorozatot indítottam, melynek keretén belül 
számomra kedves lemezek kerültek ajánlásra: 
például Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, 
valamint a keményebb műfajból Deathstars 
és Mötley Crüe is. Legnagyobb személyes 
sikeremnek könyveltem el azt, hogy a hazai 
Divided-ajánlásomat a HammerWorld – a 
legnagyobb hazai metal és hard rock magazin 
– egyik alapítója, valamint maga a Divided ze-
nekar több tagja is megtekintette és elismerő-
en nyilatkozott róla. A kialakult őszi helyzetre 
való tekintettel szeptembertől ismét meg-
kezdhettük eredeti sorozatunk, a Legendás 
Koncertek vetítéseit. Így bemutattuk a Queen 
zenekar Népstadionban felvett koncertfel-
vételét, a Hungarian Rhapsody-t. Újításként 
szeptembertől minden alkalommal jelen lesz 
a keszthelyi Líra könyvesbolt is, mely min-
dig az éppen aktuális felvételhez kapcsolódó 
zenekart vagy adott zenészt bemutató köny-
vek árusítását végzi majd. Terveink szerint 
október 28-án Bruce Springsteen, november 
25-én pedig Simon & Garfunkel egy-egy 
koncertfilmje kerül bemutatásra. Amennyi-
ben ismét félbe kell szakítanunk a vetítéseket, 
a Legendás Lemezek ajánlássorozatot fogom 
folytatni. 

Keszthelyi 
kalauz 
időutazók 
részére
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BALÁZS FECÓ   TÓTH GABI   TÓTH VERA   EDDA MŰVEK  
NEOTON   CHARLIE   RADICS GIGI   MAGNA CUM LAUDE

HOOLIGANS   RÚZSA MAGDI

kedvenc zenészeid koncertjei      raktarkoncert.hu
#vigyazzunkegymasra #2020

LD_TMU_Raktarkoncert_KV_180,3x267.indd   1 2020. 09. 16.   16:42:29

Villanyautósok találkoztak
A Tesla, a BMW és a Nissan elektromos autói is felvonultak a Festetics-
kastély parkjában. A villanyautósok harmadik alkalommal találkoztak 
Keszthelyen, az idei programra minden eddiginél többen, mintegy 160-an 
regisztráltak. A rendezvény célja a közösségépítés, az elektromos au-
tók népszerűsítése és a tapasztalatcsere. A tulajdonosok nagy örömmel 
vettek részt a rendezvényen, a saját autójuk bemutatása mellett megcsodálták a többi járművet is. A Feste-
tics-kastély parkja 85 autót tudott fogadni, itt azonban az elektromos autók széles palettája bemutatkozott. 
Az érdeklődők szemügyre vehették a kis hatótávolságú, inkább városi közlekedésre tervezett járműveket, de 
bemutatkozott a Tesla is, amelynek az egészen futurisztikus X modelljét is meg lehetett nézni testközelből.
Szabó András főszervező elmondta, jelenleg kevés töltőpont van országszerte, holott ezekre nagy szükség van. 
Hozzátette, a villanyautósok találkozója azt a célt is szolgálja, hogy felhívja a figyelmet a hálózat bővítésére.

Legóval tanulunk
Szakmai nap a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI-ban
A Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI még 2018-ban az EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben 
elnevezésű pályázaton belül lehetőséget kapott egy új, izgalmas oktatási módszer bevezetésére. Az intézmény három 
módszertani csomag kipróbálását, azon keresztül pedig számos kompetenciaterület fejlesztését tűzte ki célul.  
A pályázat keretében 2020. szeptember 19-én került megrendezésre második szakmai napjuk. A járványhelyzetre való 
tekintettel a programot online módon valósították meg. Csécs-Molnár Adrienn, az intézmény igazgatóhelyettese, vala-
mint a pályázat intézményi koordinátora elmondta, hogy rendhagyó módon idén videochat segítségével tartották meg 
szakmai konferenciájukat, melyen a pályázatban részt vevő többi intézmény minden érdeklődő pedagógusa, valamint 
az iskola saját pedagógusai vettek részt. Ezen a konferencián megbeszélték a pályázat sikereit, nehézségeit, a kitűzött 
célok megvalósulását. A szakmai csoport számára elérhetővé tettek két bemutatóórát is (egy magyar nyelv és iroda-
lom tanórát valamint egy legórobot-programozást bemutató foglakozást), melyről a beszélgetés során a résztvevők 
kérdezhettek is az azokat tartó pedagógusoktól. 

A pályázattal kapcsolatos tapasz-
talataikról Csécs-Molnár Adriennt 
kérdeztük:
– 2018 szeptembere óta hasz-
náljuk iskolánkban a Lego Story 
Starter, Lego More to Maths és 
Lego Mindstorms EV3 módszertani 
csomagokat. A pályázat a szükséges 
eszközöket is biztosította, így meg-
felelő mennyiségű legó és legórobot, 
valamint tablet állt rendelkezésünk-
re. Tanulóink és pedagógusaink 
is nagy lelkesedéssel vágtak bele 
a munkába. A tanulók egy izgal-
mas, közkedvelt játékkal, a legóval 
dolgozhattak, ami már önmagában 
motiváló volt. Pedagógusaink pedig 
annak a módszertani megújulásnak 
örültek, aminek hatására a diákok 
szinte észrevétlen módon, játékosan 
jutnak tudáshoz, miközben számos 
kompetenciaterületen (mint például 
a szövegértés, logikus gondolkodás, 

kommunikációs képesség) fejlődnek. Az elmúlt két tanévben néhány csoporttal és a célirányos képzéseken részt vevő 
pedagógusainkkal próbáltuk ki a módszertani csomagokat. Az idei tanévtől már szélesebb körben lesz lehetőség 
kollégáink számára az alkalmazásra. Ebben azon pedagógusaink lesznek segítségünkre, akik eddig a módszerrel dol-
goztak. Ők tudásukat, tapasztalataikat az intézmény pedagógusaival személyesen, szélesebb körben pedig az ideihez 
hasonló szakmai napjaink alkalmával osztják meg. A programban részt vevő tanulóink motiváltsága fokozódott, és 
tanulmányi fejlődésük is látható volt. 
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Lila káposztás pogácsa diós bundában

A káposzta torzsáját kivágjuk, a fejet negyedeljük, 
majd vékony csíkokra metéljük.  Az olajon üvegesre 
pirítjuk a felaprított vöröshagymát. Hozzáadjuk a 
káposztát, megsózzuk, őrölt borssal és köménnyel 
ízesítjük, azután ráöntjük a vörösbort. Néha-néha 
megkeverve addig pároljuk, amíg a káposzta megpu-
hul. Ekkor beleszórjuk a búzadarát, belecsorgatjuk a 
tejet, és folyamatosan kevergetve felforraljuk. A tűzről 
levéve finomra vágott petrezselyemmel fűszerezzük, és 
kihűtjük. A szép lila masszából nedves kézzel pogácsá-
kat formálunk, melyeket előbb lisztbe, majd a felvert 
tojásba, végül a diós morzsába bundázunk. Bő, forró 
olajban mindkét oldalát ropogósra sütjük. Forrón, 
zöldsalátával tálaljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 1 kg lila káposzta, 1 köze-
pes fej vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, 
őrölt kömény, 2,5 dl vörösbor, 3 dl tej, 
15 dkg búzadara, 1 csokor petrezse-
lyem, őrölt bors, só. 
Bundázáshoz: liszt, 2 tojás, 10 dkg da-
rált dió, 3 evőkanál zsemlemorzsa.

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

Royal Keshan Patchwork 
4353/990 gyapjú szőnyeg
80x160 cm 46.990,-Ft/db
135x200 cm 99.990,-Ft/db
160x240 cm 139.990,-Ft/db
200x300 cm 219.990,-Ft/db
240x340 cm 299.990,-Ft/db

Rombus függöny (arany-terra) 
150 cm szélességben,  
3.799Ft/m² (5.699Ft/fm)
Enzo (csont) fényáteresztő 
függöny 290 cm magasságban 
1.499Ft/m² (4.347Ft/fm)
Glossy (75-gold) szőnyeg
80x150 cm 17.990,-Ft/db
120x170 cm 29.990,-Ft/db
160x230 cm 54.990,-Ft/db
200x290 cm 85.990,-Ft/db
120 cm kör 21.990,-Ft/db

Porto sötétítő függöny  
(beige-barna) 290 cm-es tekercsben 
2.599,-Ft/m² (7.537,-Ft/fm)
Voile uni fényáteresztő 
függöny (ecrü) 
175 cm magasságban 
649,- Ft/m²  (1.136,-Ft/fm)
290 cm magasságban 
649,-Ft/m² (1.882,-Ft/fm)
Soft Cosy (9823 l.beige) 
80x150 cm 8.990Ft/db
120x170 cm 14.990,-Ft/db
160x230 cm 27.990,-Ft/db
200x290 cm 44.990,-Ft/db

Inspiration Home tapéta 
(FC2002-beige), vlies
8.499,-Ft/tekercs

Picasso szőnyeg (598/10)
80x150 cm 17.990,-Ft/db
133x190 cm 34.990,-Ft/db
160x230 cm 49.990,-Ft/db

Sisalo Wine (34523/600) 
konyhai szőnyeg 
80x200 cm 8.490,-Ft/db

20%
Október 8–11-ig

  kedvezmény minden 

   nem akciós 

   darabszõnyegre, 

   függönyre,  

  karnisra 

és tapétára!
Szombaton 

8–14-ig, 

Vasárnap 

9–14-ig

Galamour 

hétvégén 

újra vasárnap 

is nyitva 

tartunk!

a Keszthelyi 

DIEGO
® 

Áruházban!

Az akció más kedvezményekkel nem összevonható. Részletekről érdeklődjön az üzletben!

VÉRADÁSOK OKTÓBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója októberben is várja a vér-

adókat. Utóbbi helyen október 12-én (13–16), 19-én (13–16) és 26-án (13–16) lesz véradás. Október 15-én 
Hévízen, az MH BM Szanatóriumban (12–14.30), 22-én Várvölgyön, a Szent Domonkos étteremben (15–18), 

29-én Alsópáhokon, a Kolping Hotelben (13–15) várják a véradókat.

Ezen a napon a Keszthelyi Rendőrkapitányságon 14 és 17 óra közötti időben  
Bike Safe (kerékpáros nyilvántartási rendszer) programban ingyenes  
kerékpár-regisztrációra lesz lehetőség. 

                    PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ  
                    ESTI KERÉKPÁROZÁS 
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron. 
A Városi Balesetmegelőzési Bizottság a kerékpárokat kérésre  
fényvisszaverő matricákkal látja el.
Az esti kerékpározásra a gyülekező és regisztráció: 17 óra 30 perc, 
Keszthely, Fő tér, indulás: 18 óra 00 perc. A példamutató kerékpározást
követően a résztvevők között a megérkezés helyén, Keszthelyen, 
a Balaton-parton található Energia téren ajándéksorsolásra kerül sor.   

Csatlakozzon ÖN is, közlekedjen biztonságosan!   

A Keszthelyi Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési  
Bizottsága 2020. október 16. (péntek) napon meghívja  

Önt és családját a „Megvilágosodás Napja”
kerékpáros akció a láthatóság jegyében rendezvényére. 
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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

www.spaheviz.hu
(Érvényes: 2020.10.01-től 2020.10.31-ig)

Hello 
Indián nyár!

Egész napos 
Tófürdő belépő

6000 Ft helyett

4300 Ft


