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Keszthely is kivette részét 
a forradalmi eseményekből 
– hangzott el az emléknapon rendezett ünnepségen

Október 23-án első nyilvános polgármesteri beszédét mondta Nagy Bálint. A vá-
rosvezető úgy fogalmazott: a Fehér ember szobra, az akadémisták bátor kiállása és 
önfeláldozó harca mind olyan tettek, amire büszkék lehetünk mi, fiatalok is. 
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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! 

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. november 22-én 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

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.

Elhangzott: ’56 szelleme arra tanít, hogy ha egy ország kiáll önmaga 
védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, ha képes felülemelked-
ni minden megosztó érdeken, nemzetté válik, és példát tud mutatni 
az egész világnak. A polgármester bejelentette, hogy figyelembe véve 
sokak kérését meg fogják vizsgálni a keszthelyi ’56-os szobor közpon-
tibb helyen történő elhelyezésének lehetőségeit.

Köszöntőt mondott a térség országgyűlési képviselője is. Mannin-
ger Jenő elmondta, hogy ’56 szelleme egyfelől erkölcsi iránytű, más-
felől egyeseknek lelkiismeret-furdalás. „Meggyőződésem, hogy ez 

utóbbi, a rossz lelkiismeret 
persze a terror szokása, a 
kommunista mentalitás ve-
zetett az 50 éves évforduló 
brutalitásához, a lovasro-
hamhoz, a szemkilövetés-
hez, aminek ma is válasz-
tóvonalnak kellene lennie” 
– mondta a politikus. 

A forradalom keszthe-
lyi eseményeiről szólt az ünnepség szónoka, a VERITAS Történetkutató Intézet 

tudományos munkatársa. Kiss Dávid kiemelte, hogy Keszthelyen is megalakították a Magyar Egyetemisták és Főiskolá-
sok Szövetségét, a Városi Forradalmi Tanácsot, lerombolták a szovjet emlékművet, visszahelyezték a Festetics-szobrot, és 
hazánkban egyedüliként szobrot emeltek a forradalom idején az áldozatok tiszteletére. A Fehér emberről azt mondta, ez 
szimbolizálta a város lakóinak szabadság utáni olthatatlan vágyát. Úgy fogalmazott: egyedül az országban itt emeltek em-
lékművet a forradalomnak a forradalom alatt, ebből is látszik, hogy ezt mennyire fontosnak tartották, színével jelképezve 
szándékuk tisztaságát. 

Az ünnepségen közreműködtek a Helikon Versmondó Kör tagjai. A rendezvény végén megkoszorúzták a keszthelyi Fehér 
embert mintázó ’56-os szobrot. A koszorúzásban Székelyudvarhelyről érkezett diákok működtek közre.

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leve-
résének évfordulóján, 
november 4-én a Szent 
Miklós temetőben 
lévő kopjafánál tartot-
tak megemlékezést, 
melyen Tamáska Péter 
történész emlékezett 
az eseményekre, illet-
ve méltatta a hősök 
életét, tetteit.
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Zeneiskolai kettős jubileum

VÉRADÁSOK 
NOVEMBERBEN 

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója novemberben is várja 
a véradókat, ahogy a környékbe-
li településeken is számítanak a 

segítőkre. A vérellátóban november 
11-én (11–16), 18-án (13–16) és 25-én 

(13–16) lesz véradás. Reziben, a falu-
házban 14-én (15–18), Sármelléken, 
a művelődési házban (15–18), Zala-
apátiban, a rendezvényteremben 
28-án (14–18) várják a véradókat.

Fennállásának 55., névadásának 25. évfordulóját nagyszabású 
gálaműsorral ünnepelte a Keszthelyi Festetics György Zenei AMI 
a Balaton Színházban.

A fiatalok vállalkozóvá 
válását segítették

Közel 633 millió forintból va-
lósítja meg az Álláskeresők és 
fiatalok vállalkozóvá válásának 
ösztönzése című projektjét az 
a konzorcium, amelynek a Zala 
Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány is tagja. 

A pályázat feltételeiről egy keszthelyi 
információs napon hallhattak részlete-
ket az érdeklődők. A projekt célja, hogy 
a nyugat-dunántúli régió területén élő, 
és új egyéni vagy mikrovállalkozást 
tervező fiatalokat felkészítse. A projekt 
második felében a jóváhagyott üzleti 
tervvel rendelkező, a képzési programot 
eredményesen elvégző jelentkezők ma-
ximum 4,5 millió forintnyi vissza nem 
térítendő támogatásban részesülhetnek.

Az est díszvendégét, herceg dr. Festetics 
Györgyöt megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntötték, aki a család nevében 25 
évvel ezelőtt hozzájárulását adta a név-
használathoz. 
Nagy Bálint polgármester hivatalos el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a 
rendezvényen, köszöntőjét Vozár Péter-
né önkormányzati képviselő tolmácsol-
ta. Az iskola vezetése tisztelettel adózott 
azon kollégák évtizedes munkássága 
előtt is, akik sokat tettek az intézmény 
hírnevének öregbítéséért.

A koncerten hallhatta a közönség Mo-
zart egyetlen klarinétversenyét Felföldi 
Gábor zenepedagógus szólójátékával és 
a tanári zenekar kíséretével, Babos Judit 
zenetanár saját szerzeményét, melyet egy 
fiatal, tehetséges zongoristanövendék, 
Lekics Krisztina és az iskola ifjúsági vo-
nószenekara adott elő, de felcsendült a 
Csík Zenekar népszerű „Te majd kézen 
fogsz…” című dala is. Fellépett továbbá a 
Boombatucada, a Zalai Balaton-part Ifjú-
sági Fúvószenekar, a Musica Antiqua és a 
Helikon Kórus.
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90. születésnapján 
köszöntötték Gyuricza Vincét

Magyarország miniszterelnöké-
nek, Orbán Viktornak az üdvöz-
letét tolmácsolta Gyuricza Vin-
cének Keszthely polgármestere. 
Nagy Bálint idézett az emléklap-
ból, melyet a keszthelyi férfi 90. 
születésnapja alkalmából állítot-
tak ki.  

Gyuricza Vince 1929. október 31-én szü-
letett. 1951-ben házasodott, és 1962-ben 
költözött Bábolnáról Keszthelyre. Második és egyben utolsó munkahelye volt 
a keszthelyi tangazdaság, ahol műszaki vezetőként dolgozott, egészen 30 évvel 
ezelőtti nyugdíjazásáig. Gyuricza Vincének két unokája és négy dédunokája van, 
akik külföldön élnek, de a világhálón keresztül naponta tartják a kapcsolatot. 
Vince bácsi testileg és szellemileg is nagyon jó, korát meghazudtoló állapotban 
van. Úgy véli, a jó egészségének a titka, hogy megtalálta az arany középutat. Úgy 
fogalmazott, nem szeretett kilengeni se ide, se oda. Egészen korán kezdett dol-
gozni, szorgalmának és kitartásának köszönhetően sikerült gépészmérnök-dip-
lomát szereznie. A mezőgazdaságban mindig jókedvvel dolgozott, nem érezte 
büntetésnek a munkát, úgy véli, így az életének harmada jól múlt el. A munka 
mellett a család szerepét emelte ki: „minden házba legalább annyi szeretet kelle-
ne, mint amennyi nálunk”.  

Az ünnepelt lakásán tartott kis ünnepségen Nagy Bálint polgármester hang-
súlyozta, hogy a város kortól és nemtől függetlenül minden állampolgárra 
nagy figyelmet fordít. 

„Élvonalbeli divatmodellként kezd-
tem, majd első gyermekem megszü-
letése után rátaláltam a fehérjedús 
diétára, amely segített a szülés után 
megszabadulni a rajtam maradt 
súlyfeleslegtől. Ezután dolgoztam ki 
a saját módszeremet és Toman Diet 
néven létrehoztam a saját márkámat 
Magyarországon, amely ma már or-
szágos hálózattá nőtte ki magát és 
már Hévízen is elérhető.  A Toman 
Diet nem „csodaszert” kínál, hanem 
egyénre szabott és személyes kon-
zultációval egybekötött életmód ta-
nácsadást. Vendégeink fokozatosan 
és biztonságosan, szakértő konzu-
lenseink felügyelete mellett alakítják 
ki új életformájukat.”

A Toman Diet tulajdonosa

Fogyj
könnyedén,
tománosan!

Tomán Szabina

tomandietheviz@gmail.com

facebook.com/tomandietheviz

www.tomandiet.com

TOMAN DIET HÉVÍZ

8380 Hévíz, dr. Babócsay utca 4.

+36 20 956 2260

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

Átvették a megbízóleveleket
Keszthely újonnan megválasztott önkormányzati képviselői-
nek a városháza dísztermében dr. Cseszár Zsuzsanna, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke adta át a megbízóleveleket azt 
követően, hogy a képviselők választási eredménye is jogerőre 
emelkedett. 

Megbízólevelet vehetett át 
Dékány Péter, az 1-es választóke-
rület képviselője, Csótár András, 
a 2-es, Raffai Róbertné, a 3-as, 
Vozár Péterné, a 4-es, Horváth 
Tamás, az 5-ös, Nemes Klára, a 
7-es, dr. Ifi Ferenc, a 8-as válasz-
tókerület képviselője, valamint 
Dósa Zsolt és Czuth Zoltán Lász-
ló kompenzációs listás képviselők. 
Nagy Bálint, Keszthely polgár-
mestere az ünnepségen elmondta: 
az a cél, hogy közös összefogással 
építsenek erős várost. A kompen-
zációs lista változása, illetve a 6-os 
körzetbeli időközi választás miatt 
több képviselő később veszi majd 
át a megbízólevelét.

Alakuló ülés
Keszthely képviselő-tes-
tülete november 8-án 10 
órakor tartja alakuló ülését 
a Helikon Kastélymúzeum 
tükörtermében. A rendezvé-
nyen tájékoztató hangzik el 
a választás eredményéről, 
esküt tesznek a képviselők 
és a polgármester, megvá-
lasztják az alpolgármestert, 
valamint a bizottságok 
elnökeit és tagjait.

Amikor a szív „diktál”…
A súlyos beteg kisfiú, 
Zente SMA génterápiás 
kezeléséhez már összegyűj-
tötte az ország lakossága 
a 700 millió forintot. Kis 
sorstársáért, Leventéért is 
összefogtak az emberek. 
Rengetegen gyűjtöttek, 
egyre kreatívabb formá-
ban. Keszthelyen a Balaton 
Színház aulájában jóté-
konysági süteményvásár-
ban adományoztak. A ge-
rincvelői izomsorvadásban 
szenvedő Levente meg-
segítésére is összefogott 
az ország, és összefogott 
Keszthely is. Nagy Bálint, 
a város polgármestere 
nemcsak városvezetőként, 
hanem édesapaként is a jó 
ügy mellé állt. Véleményét 
kifejtve elmondta, hogy egy település 
jó közössége mindig megmutatja, hogy 
jóban is együtt tud gondolkodni, és 
a segítő jobbot is azonnal nyújtja. Az 
összefogás teszi naggyá a város lako-
sait. Ami be is bizonyosodott: apró kis 
süteményekből és pénzadományokból 

1.517.275 forint és 20 euró gyűlt össze 
az SMA 2-es típusában szenvedő kisfiú 
megsegítésére. Leventének a teljes értékű 
élet felé vezető gyógyuláshoz nagyon rö-
vid időn belül gyűjtötte össze az ország 
lakossága a világ legdrágább gyógyszeré-
nek 700 millió forintos összegét.
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A veszprémi Szent Mihály-bazilikában 
2019. augusztus 31-én beiktatták érseki hi-
vatalába dr. Udvardy Györgyöt, dr. Márfi 
Gyula utódját. A Veszprémi Főegyházmegye 
új érseke, a pécsi megyés püspök, az Orszá-
gos Hitoktatási Bizottság elnöke a Keszthelyi 
Televízió Objektív című műsorának vendége 
volt, ahol bemutatkozott a térség lakossá-
gának, a híveknek. Beszélt szolgálatáról és 
terveiről.

Tisztelt Érsek atya! Kérem, 
pár szóban beszéljen gyer-
mekkoráról, családjáról, ta-
nulmányairól és papi hiva-
tásának születéséről.
Nagyon érdekes az ember 
adott pillanata, mert abban 
benne van az egész életútja, 
múltja, illetve benne van-
nak a szülők, gyökerek. Nógrád megyében, 
Szécsényben születtem, ott nőttem fel. Ez 
egy ferences renddel rendelkező plébánia-
közösség. Akkoriban ferences szerzetesek 
nem élhettek városunkban, de az emberek 
gondolkodásában, szívében ott volt az a 
sok tanítás, példa, amit ők évszázadokon 
keresztül átadtak a népnek. Középiskolai 
tanulmányaimat Esztergomban végeztem, 
azt követően két év katonaságra került sor 
Lentiben. Két alkalommal pedig Reziben, 
a kiképzőbázison, mert a hely sporto-
lóként edzőtáborokra kiváló volt. Majd öt 
évig Esztergomban a Papnevelő Intézetben 
tanultam. Szolgálatomat az Esztergomi 
Egyházmegye területén kezdtem meg egy 
ötezres településen, ahol hittant is oktat-
tam. Plébánosként Csitárba kerültem, s 
gyönyörű két évet tölthettem ott. A kiste-
lepülések lakóival személyes kapcsolat ala-
kulhatott ki. 1990-ben kerültem Rómába, 
három évig tanulmányokat végezhettem. 
Nagy ajándék volt számomra, kitágult a 
világ. Megismerhettem olyan embereket, 
akik egészen másképp élték meg a hitet, 
mint amit mi kultúrában, családi életben 
megéltünk. A világegyházra tekinthettem 
rá. Megtanultam a szabadon gondolkodást, 
önálló kutatásokat végezni. Azonban kide-
rült, hogy az itthoni teológiaképzés nagyon 
magas színvonalú. Hazatérve Budapesten, 
az egyházmegyében a hitoktatásért lettem 
felelős. Majd egészen a 2004-es püspöki 
szentelésemig tanítottam a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen.
Az Országos Hitoktatási Bizottságnak is az 
elnöke.
Igen. A püspöki konferencián belül ezt a 
feladatot rám osztották. Szívesen végzem. 
Konzultatív feladatom van, az egyházme-
gyékben lévő munkát kell összefogni, ko-
ordinálni.
Jelenleg is pécsi megyés püspök. Most Istentől 
kapott egy újabb feladatot. Mit jelent önnek 
az érseki szék elfoglalása?
2004-ben segédpüspökké szenteltek. Erdő 

Péter bíboros mellett voltam segítő. Sokat 
tanultam a hivatalvezetéssel, az egyházme-
gye irányításával kapcsolatban.
Vannak az ember életében olyan pillana-
tok, amikor lecsupaszodik minden, és csak 
a hit döntése jelenik meg. Nem látunk min-
dent előre. Csak néhány dolog a biztos. Az 
a biztos, hogy a hivatás nem tőlem van, ha-
nem a Jóistentől, s ha egyértelműen látszik 
az ő akarata, akkor nincs más feladata az 

embernek, mint hogy ebbe 
az akaratba belesimuljon, és 
képességeit abba az irányba 
terelje. Ez vezetett segéd-
püspökként, 2011-től me-
gyés püspökként, és most is 
ugyanez a lelkület van ben-
nem, mikor augusztus 31-
én a Veszprém megyei fő-
egyház vezetését vettem át.

Ön azt nyilatkozta, hogy mindezt készséges 
akarattal fogadta. Mit jelent ez? 
Ezt nagyon fontosnak tartom magam szá-
mára is, és a papság, a hívek felé is megfo-
galmazni. Azt jelenti, hogy ebben a kine-
vezésben egyértelműen a Jóisten akaratát 
fedezem fel, hiszen a pápa dönt, az ő dön-
tése pedig ezt közvetíti számunkra. Az én 
feladatom az, hogy a vágyaimmal, érzel-
meimmel, motivációimmal, céljaimmal ezt 
a felismert akaratot akarjam szolgálni. Ez 
nem jelenti azt, hogy minden elsőre sike-
rül, de fontos az elfogadás és a bizalom. Aki 
a küldetést adta, ő hűséges. S ez a hűség az, 
ami az embert szabaddá teszi, Ferenc pápa 
döntése számomra a legszabadabb pillanat 
volt.
Hogy zajlott a ceremónia?
Nagy készület volt bennem. Ennek is van 
szabályozott része: a kinevező okirat is-
mertetése az apostoli nuncius által, hiszen 
ő képviseli számunkra a pápát. Miután ez 
megtörtént, az előd átadta a pásztorbotot a 
nunciusnak, ő pedig nekem, jelezve, hogy a 
küldetést Krisztus földi helytartójától kap-
tam. Egy szép eleme a szertartásnak, hogy 
a beiktatottat a trónszékhez – ami a tanító 
Krisztust jeleníti meg – vezetik, s abba bele 
kell ülni. Isten az ő fiában ekkor emberré 
lesz, egészen közel jön hozzánk. Az atya őt 
élettel ajándékozza meg. Ez az ember szá-
mára az üdvösség, hogy megszabadulha-
tunk korlátainktól, gyengeségeinktől, bű-
neinktől. Örökké élhetünk, s ez bennünket 
boldoggá tesz. Az egyház ezt közvetíti. A jó 
pásztornak pedig ismerni kell a rábízotta-
kat. S nem tereli a nyájat, nem fut el, ha jön 
a „farkas”, hanem megvéd, elől megy. Én 
ezt szeretném egyházi vezetőként magam-
ra ölteni.
Kinevezésével Márfi Gyula érsek atya visz-
szavonult. Támaszkodik az ő és neves püs-
pök elődjeinek munkásságára?
Érsek atyával püspöki konferencia kapcsán 
is jó személyes kapcsolat alakult ki, így 
könnyebb volt az átadás-átvétel. Sok jó ta-

náccsal segített és segít ma is egy-egy ügy 
kapcsán. Hálás vagyok ezért. Nekem érde-
kem, hogy jól informált legyek a közösség 
érdekében, egy-egy felelős döntésben.
Ön fontosnak tartja a jó és aktív kapcsolatok 
építését a civil élet vezetőivel, intézményei-
vel, illetve más egyházmegyékkel? Keszthe-
lyen hogyan kívánja ezt kiépíteni?
Az egyház a településeken elsősorban a 
keresztény hívekben van jelen. Erről meg 
szoktunk feledkezni. De fontos a plébánia-
közösség programjaiban is. Keszthelyen 
két nagy plébániaközösség van, ahol prog-
ramokkal gondozzák a rájuk bízottakat az 
atyák. S ugyanúgy az intézményi jelenlét is 
nagyon fontos, egyre fontosabb. Gondolok 
itt az oktatási intézményekre, óvodákra, 
szociális intézményekre, gimnáziumokra, 
kollégiumi rendszerekre. Nagyon fontos az 
együttműködés az egészséges társadalom 
érdekében. A kapcsotokat fenn kell tartani. 
Kezdeményező módon a tudomány, a kul-
túra területén, a várost és a régiót megha-
tározó hagyományok területe is. Ezeket a 
kincseket meg kell ismerni, mert identitást 
formáló erővel vannak jelen, értékelni kell 
őket, és ha szükséges, módosítani rajta. Én 
ezzel a nyitottsággal tekintek az intézmé-
nyekre, a közfeladatot ellátó hivatalokra, 
hiszen az a feladatuk, hogy a közösséget 
szolgálják.
Mindenhol arról hallunk, hogy válságban a 
hit. Hogyan látja a kereszténység jövőjét ha-
zánkban és Európában? Mit tehet egy hívő 
ember a jövőért?
Kettősséget látok elsősorban a hittel kap-
csolatban. A közbeszédben az terjed, hogy 
egyre kevesebben hisznek, egyre kisebb a 
hívő magatartás a társadalmunkban. Ez 
nincs így. Az tény, hogy a tényleges vallási 
elköteleződés nehezebben megy. Azonban 
egyfajta bizalomnövekedés mutatkozik a 
plébániák vagy az ünnepi liturgiák irányá-
ba. Azt is látni kell, hogy mindaz, ami az 
egyházmegyében vagy egy-egy plébánián 
történik, az egy nagyobb, európai kontex-
tusban történik, ahol a vallásosságnak, in-
tézményi vallásosságnak sokféle formája 
van jelen. A kereszténységgel kapcsolatban 
látunk fájdalmas visszaeséseket. Templo-
mok bezárását, közösségek megszűnését, 
de látunk új közösségeket is. Azt gondo-
lom, ebben a társadalomban – amit társa-
dalomtudósok likvid társadalomnak ne-
veznek – nehezen meghatározható, hogy 
egy törvény meddig érvényes, és annak mi-
lyen hatása van, s ahhoz hogyan alkalmaz-
kodik az emberek csoportja. Most sokkal 
inkább kiemelkedik az egyéni döntésnek, 
az identitásunk kialakításának, fejlesztésé-
nek jelentősége. Egyértelműen a krisztusi 
cselekvést, életmódot értem a családban, a 
társadalomban.
Mi az üzenet, amit szavaival, életével és 
munkájával át akar adni az Önre bízottak-
nak, nekünk?
Krisztusban ismerjük meg az igazságot is. 
Saját emberségünket és a közösséget. Azt 
gondolom ez ma nagyon aktuális!

Szolgálni „készséges akarattal" 
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A Nagyváthy-iskola 75 éve
2020 tavaszán nagyszabású kiállításra készül a Balatoni Mú-
zeum. Az intézmény Keszthely meghatározó mezőgazdasági 
középiskolájának, a Nagyváthynak a történetét tárja az érdek-
lődők elé. 

Mesél a múlt…

Rejtő Gábor, a Keszthelyi Izraelita Hitközség elnöke adott 
tájékoztatást az ország egyik legrégebbi zsidó hitközségének 
gyülekezésházáról, annak történetéről, egykori funkcióiról. 
A jelenlévők megtudhatták, hogy az első zsinagóga, vala-
mint a mellette álló rabbilakás 1780 körül épült a korábbi 
imaház helyén. Építtetését Festetics gróf kezdeményezte, 
aki Hofstädter Kristóf uradalmi építészt bízta meg a tervek elkészítésével. Nagy része 
a beépített orgonával együtt 1898-ban elpusztult, így szinte az alapoktól építették újra 
a közösség tagjai. 1945 után egy részét eladták, a földszinten pedig imatermet alakítot-
tak ki. 1991-ben és ’93-ban is nagyobb renoválást hajtottak végre az épületen. 1997-re 
készültek el a díszítőfestésekkel és a külső megújításokkal. A múlt ápolása, a történe-
lem letagadhatatlan évei ma is nagyon fontosak a keszthelyi zsidó közösség tagjainak. 
A túra látogatói a Goldmark-házban és a zsinagógában felállított gettók történetét is 
megismerhették, ahová 1944. május 26-án kellett vonulniuk a zsidóknak. Az épület 
előtt egy obeliszk is hirdeti, hogy itt gyűjtötték össze a helyi zsidó lakosokat, ahon-
nan először Zalaegerszegre, majd Auswitzba vitték őket. Közel 900 keszthelyi zsidót 
hurcoltak el koncentrációs táborokba, mindössze harminc fő tért haza. Emléküket 102 
márványtábla őrzi a zsinagóga falain. A visszatértek hozzátartozói állíttatták szeretteik 
emlékére. A zsinagóga ma is a hitközség imaháza. Ott ülik ünnepeiket, és ott imádkoz-
nak. A keszthelyi zsinagógában Németh Péter múzeumpedagógus, a Balatoni Múzeum 
igazgatóhelyettese mondta el, hogy a belvárosban található zsinagóga és a Közép-Euró-
pában egyetlen hitközségi tulajdonban lévő bibliakert megtekintése nagy érdeklődésre 
tartott számot. A rendezvény Múzeumok Őszi Fesztiváljának eddigi leglátogatottabb 
keszthelyi programja volt.

A Balatoni Múzeum Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatának 
egyik része volt október 20-án az a városi séta, melyen az „Egy keszt-
helyi zsidó család megmentett öröksége” című kiállításhoz kapcso-
lódóan Keszthely zsidó emlékeit, a helyi zsidósághoz köthető épített 
örökséget fedezhették fel az érdeklődők.

A tárlaton régi fényképek, iskolazászlók, plaket-
tek segítségével elevenítik fel a patinás intézmény 
múltját. Az évtizedek során számos tárgyi emlék 
gyűlt össze az iskoláról, a Balatoni Múzeum munka-
társai azonban ezeket szeretnék kiegészíteni. Várják 
azoknak az egykori tanulóknak, pedagógusoknak a jelentkezését, akik régi fényké-
pekkel, dokumentumokkal vagy az iskolához kötődő történetekkel tudják segíteni a 
munkájukat. A kölcsönzött tárgyakat a kiállítás bontása után természetesen vissza-
szolgáltatják. 

A Nagyváthy-iskolához kapcsolódóan egy kötet is napvilágot látott az elmúlt hé-
ten. Lángi Péter, az intézmény egykori igazgatóhelyettese az iskola történetét mutatja 
be 1945-től 2005-ig. A kötet fényképeken, leírásokon keresztül mutatja be az iskola 
életét a sporttól elkezdve a különböző versenyeken való részvételen át egészen a 
felnőttképzésig. Lángi Péter elmondta, a könyv összeállítása során nagyon sok segít-
séget kapott egykori diákoktól, pedagógusoktól, valamint az intézmény jogutódjától, 
az Asbóth-iskolától is. 

Rákóczira emlékeztek Keszthelyen

A fejedelem nevét viselő téren Krupla Zoltán 
elevenítette fel a családtagok történetét. Az idei 
évben kiemelt figyelmet fordítottak mindazokra, akik együtt harcoltak a szabadsá-
gért Rákóczival. Így megemlékeztek Sibrik Miklósról, Eszterházy Antalról, Csáky 
Krisztináról és Bercsényi Miklósról, valamint fiáról, Bercsényi Lászlóról is. 

Krupla Zoltán, a KÉSZ Keszthelyi Csoportjának tagja elmondta, a Rákóczi-
szabadságharc résztvevői ma is példát mutatnak hősiességből, hazaszeretetből, 
kitartásból és elkötelezettségből. Hozzátette, a kurucság a magyar szabadságért állt 
ki, és több százan követték vezérüket a száműzetésbe.

A szabadságharc száműzöttjeinek hamvait 1906-ban vette át a magyar kül-
döttség Isztambulban. Innen Budapestre szállították a hamvakat, majd Kassán 
helyezték örök nyugalomra.

A Rákóczi téren idén első alkalommal a székely autonómia napjára is emlékez-
tek. A Rákóczi-szobor előtt két fáklya szimbolizálta az őrtüzeket a székelységgel 
való szolidaritás jeleként.

A megemlékezésen részt vett Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és az újon-
nan megválasztott képviselő-testület tagjai is.

Október végén már hagyomány, hogy 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge megemlékezik Rákóczi Ferenc és 
a vele együtt száműzöttek hamvainak 
hazahozataláról. 

Beépíthetõ és szabadon  
álló konyhai készülékek  
széles választékával várjuk.

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

Egyedi, modern konyhabútorok méretre. 
Konyhabútorok tervezése, beépítése 
megrendeléstől számított 2 hónapos 
határidővel. 

KIEMELT AJÁNLATAINK:

Hagyományos vagy keskeny kivitelű  
energiatakarékos mosogatógépek. 

Kiváló minőségű BLANCO gránit és króm 
mosogatótálak, csaptelepek széles 
forma és színválasztékban.

Közép-felső és felső kategóriás  
AEG, Electrolux mosó-szárítógépek  
őszi akcióban. Rendelhető emeletre  
szállítással is.

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

www.konyhastudio-tisza.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00
Szo.: 8.00-12.00
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Egy restaurátor titkai
Az érmerestaurálás rejtelmeibe 
pillanthattak be az érdeklődők 
a Balatoni Múzeumban. Jordán 
György, az intézmény restaurátora a 
tavasszal bemutatott Pollák-gyűjte-
ményen keresztül beszélt a szakma 
rejtelmeiről és a műhelyben folyó 
munkáról. A 2776 darab pénzérme 
év elején került elő egy keszthelyi 
család pincéjéből. A felbecsülhetet-
len értékű kincsleletről szakembe-
rek megállapították, hogy több kor-
szakból származik, és megkezdődött 
a restaurálásuk is. Jordán György, 
a Balatoni Múzeum restaurátora 
anyagfajtánként mutatta be az érmé-
ket az érdeklődőknek. A programon 
szó esett elsőként az arany-, az 
ezüst- és a bronzérmékről. Jordán 
György szerint ezek voltak azok, 

amelyekkel kevesebb feladata volt, 
ezek az anyagok ugyanis jobban 
tűrik az időjárás viszontagságait. 
A cinkből és vasból készült érmék 
jobban korrodálódtak, így ezzel több 
munkája volt a szakembernek. Az 
előadáson elhangzott, a kincslelet 
nagyon jó állapotban van, azokat 
ugyanis a Pollák család befőttes-
üvegekben rejtette el, kizárva így a 
nedvességet. 
A program a Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja keretein belül valósult meg. 
Németh Péter, a Balatoni Múzeum 
igazgatóhelyettese kiemelte, az idei, 
tematikus programok nagy népsze-
rűségnek örvendtek a keszthelyiek 
körében. A legnagyobb érdeklődés 
a keszthelyi zsidó örökséget be-
mutató sétát övezte. A restaurátori 
munkát bemutató programon pedig 
a kulisszák mögé pillanthattak 
be az érdeklődők. Németh Péter 
hozzátette, a fesztivál keretein 
belül november 9-én sor kerül egy 
irodalmi estre, ahol a Keszthelyhez 
kötődő írók, költők munkásságával 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
Elhangzik többek között Berzsenyi, 
Petőfi, Weöres Sándor és Szendrey 
Júlia költeménye is.
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Őszi munkák a városban

– Keszthelyen 13-15 ezer fa van, 
ebből több mint 900 vadgesztenye, 
melynek zöme 10 méternél ma-
gasabb, nagy lombkoronájú. Ezek 
miatt is az őszi lombhullás jelentős 
munkát ad a GESZ-nek – fejtette ki 
Sarkadi Szilvia, a GESZ kommuni-
kációs munkatársa. – A kézi lomb-
fújókkal, lombseprűkkel és a lomb-
szívó kisteherautóval körülbelül 300 
tonna falevelet gyűjtünk össze évente.

Az ősz a fakivágások ideje is. A GESZ 
ebben az évben 117 fa kivágására kapott 
engedélyt, ebből körülbelül száz fa kivá-
gása megtörtént, és most újabb tizenhat 
példány engedélye van folyamatban. Sar-
kadi Szilvia hangsúlyozta, csak szakem-
ber által bevizsgált és kivágási engedély-
lyel rendelkező fákat vágnak ki, és ezeket 
pótolják is. 

A zöldterületek gondozásánál fontos 
szempont a fenntarthatóság. Sarkadi 
Szilvia úgy fogalmazott: egyszerűbb na-
gyobb munkával úgy kialakítani ezeket 
a zöldfelületeket, hogy a későbbiekben 
kevesebb munkaráfordítással mégis az 
elvárható esztétikum jelenjen meg a 
városban. Példa erre a Kertvárosban a 
rézsűknek a beültetése talajtakaró növé-
nyekkel.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén ősszel is 
virágosítottak a Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai. A 
Fő téren és a sétálóutcán összesen 8300 árvácskát ültettek ki.  
A munkások emellett a bokrokat, sövényeket is megnyírták. 

Postakocsival a Festeticsek nyomában
A 18-19. századba repíti vissza az utazót a 

Helikon Kastélymúzeum új postakocsija.  
Az intézmény egy pályázatnak köszönhető-
en építtette meg a korhű, ugyanakkor a 21. 
század elvárásainak megfelelő járművet.  

Jelenleg próbakörökön tesztelik az útvonalakat, amelyeken 
Keszthely és a Festeticsek történetével, valamint a környék 
természeti értékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. A két 
ló vontatta kocsival négy útvonalat fedezhetnek fel az érdek-
lődők. A Festetics-kör a város nevezetes pontjain halad végig, 
a betyárkörön pedig támadás is éri az utazókat. A leghosszabb 

út Zalaszántóra visz, de a Keszthe-
lyi-hegységben is kalandozhatnak 
az érdeklődők. A kocsit lámpákkal 
és irányjelzővel is ellátták, hiszen 
közúton haladva meg kell felelnie a 
KRESZ szabályainak. Az útvonalakon 
idegenvezető mesél az utazóknak, de 
a belső térben helyet kapott egy kép-
ernyő is, ezen különféle videók szí-
nesítik a beszámolót. Varga Zoltán, 
a Helikon Kastélymúzeum múzeumi 
menedzsere elmondta, ez a program-
lehetőség egészen egyedülálló az or-
szágban. Kiemelte, a postakocsi zárt 
terének köszönhetően az időjárás 
sem befolyásolja az utazást. 

A próbautak során már számos ér-
deklődő megtapasztalhatta a posta-
kocsizás élményét, és a kastélymúze-
um munkatársai szerint nagyon jók a 
visszajelzések. 

Határtalanul!
Gazdálkodjunk, vállalkoz-
zunk „okosan” Határta-
lanul! Ezt a címet viseli a 
Közgazdasági Szakgimná-
zium programja. A közös 
ünneplés és barátkozás 
mellett egy gazdasági 
társasjáték létrehozásán is 
dolgozik a két iskola.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc iskolai megemlékezésén közösen 
adtak műsort a székelyudvarhelyi és 
keszthelyi diákok a Közgazdasági Szak-
gimnáziumban. A keszthelyi intézmény 
hatodik alkalommal nyert támogatást a 
Határtalanul! pályázat keretében. Ennek 
köszönhető, hogy egy harminc diákból 
és négy kísérőből álló küldöttség érke-
zett Székelyudvarhelyről, a Kós Károly 

Szakközépiskolából. A Határtalanul! 
program célja az intézmények közötti 
együttműködés, és hogy a határon túli 
magyarlakta területekről érkező diákok 
közös programokon vegyenek részt a 
keszthelyi tanulókkal. A diákok elláto-
gattak a Festetics-kastélyba, és a várost 
is bejárták. A Közgazdasági Szakgim-
názium küldöttsége jövő év májusában 
indul Székelyudvarhelyre.  
A programban harminckét keszthelyi 
diák vesz részt.

Megvilágosodás napja 
– hogy kevesebb legyen  
a kerékpáros baleset

A biztonságos kerékpáros közlekedésre hívta fel a figyelmet 
október utolsó péntekén a Keszthelyi Rendőrkapitányság. 

Statisztikáik szerint ősszel a 
legtöbb kerékpáros baleset a vilá-
gítás vagy a láthatósági eszközök 
hiánya miatt történik. Ezért évek 
óta szerveznek tematikus prog-
ramot „Megvilágosodás nap-
ja” címmel. Az akció keretében 
figyelemfelhívó kerékpártúrát 
szerveztek a Fő térről a Balaton-
partra. Természetesen itt a vilá-
gító- és láthatósági berendezések 
szükségességét szemléltették. 

A programot a statisztikák 
elemzése után hívták életre. Dr. Lakics Andrea kiemelt bűnmegelőzési főelőadó ki-
fejtette, a leggyakrabban előforduló baleseti ok az volt, hogy a kerékpárosok nem 
voltak kellően kivilágítva, illetve nem voltak jól láthatóak. Arra is volt példa, hogy 
a balesetet szenvedett kerékpáros táskájában ott volt a láthatósági mellény, melynek 
használatával feltehetően a gépjármű vezetője időben észlelte volna a kerékpárost, és 
így nem következett volna be a baleset. 

A  Megvilágosodás napja keretében ún. Bikesafe regisztrációt is végeztek a keszt-
helyi kapitányságon. A jármű alvázszáma mellett a váz és kerék méretét, valamint 
a különleges ismertetőjegyeket is rögzítik a regisztrációnál. A tulajdonos és a jár-
mű adatai az elkészült fotókkal együtt egy országos adatbázisba kerülnek, melyhez a 
rendőrség azonnal hozzáfér, így a megkerült kerékpárok nagyobb eséllyel juttatható-
ak vissza tulajdonosukhoz.
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Új salakot kapott a futópálya

Mindemellett ezen a pályán zajlik a középtávfutók versenyre való felkészítése is. A pálya felújítása évek óta tervben volt. 
Dr. Kardos József, a KVDSE Atlétika Szakosztályának edzője elmondta, ez a szakasz nagyjából tíz évvel ezelőtt volt utoljára 
lesalakozva. Hozzátette, a felújítás során az alapanyag szállítása volt a nagyobb tétel, ezt nem tudták volna saját forrásból finan-
szírozni, ezért kérték az önkormányzat 
segítségét.

Keszthely városvezetése kiemelt sze-
repet szán a sportnak. Ez nemcsak az 
egészséges életmód, hanem a közösség-
építés szempontjából is rendkívül fontos 
– tájékoztatott Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere. A város első embere hoz-
zátette, az elmúlt évben több felújítás is 
megvalósult a területen. A jelenlegi be-
ruházásról a szeptemberi bizottsági ülé-
sen született döntés, a munkálatokat a 
VÜZ Kft. dolgozói végezték el.

A belső kör mellett új salakot kapott 
a célegyenes is. Mindemellett a pályát 
teljes szélességében elegyengették és új-
rahengerelték. 

Keszthely Város Önkormányzatának saját forrásából, mintegy 800 ezer forintból újult 
meg az egyetem futópályája. A nyolcsávos létesítményt az egyetemi hallgatók mel-
lett középiskolás diákok is használják, de a keszthelyi lakosok is szívesen járnak ide 
futni. 

2019november
November 2. (szombat) 14.00-17.00
Balatoni Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja
MÚZEUMI SZÜNETELŐ
Családi délután

November 4. (hétfő) 16.00 
Szent Miklós temető, kopjafa
MEGEMLÉKEZÉS
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc
leverésének évfordulóján

November 4. (hétfő) 17.00
Nyitott Szemmel:
AGYHULLÁMOK, MEMÓRIA, 
KREATIVITÁS
belső világunk 
és az információrobbanás hatásai
Előadó: dr. Freund Tamás neurobiológus

November 5. (kedd) 18.00
Balaton Színház 
KEDD-VELEM
Vendég: Havasi Bálint 
régész, múzeumigazgató

November 6-20.
Balaton Színház, Simándy terem
„ÚTON VAN A CZIFFRA KÖZPONT” 
ROADSHOW KESZTHELYEN
Szín(en)ergiák címmel
kortárs roma festőművésznők kiállítása

November 7. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Lélektani esték
MEGENGEDÉS KONTRA POZITÍV 
ŐRÜLET,  AVAGY HOGYAN 
HAZUDUNK MAGUNKNAK?
Előadó: Fülöp Csenge kineziológus

November 7. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
RAY COONEY: 
A MINISZTER FÉLRELÉP

November 7. (csütörtök) 19.00
Boratórium (Frech Miklós u. 2-4.)
A GYÁVA című színdarab
Szereplők: Scherer Péter, Kovács Krisztián

November 8. (péntek)
Boratórium (Frech Miklós u. 2-4.)
VIVAT BACCHUS - BOR, DAL, KULTÚRA 

November 8. (péntek) 16.00
Balaton Színház 
TKME: PUCCINI ÉS A BOHÉMÉLET

November 8. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
Távcső – Mozipótló Filmklub
PUSZTA FORMALITÁS

November 9. (szombat) 10.00 
Balaton Színház
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ NAP

November 9. (szombat) 10.00
GKMK, NépmesePont
CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ

November 9. (szombat) 16.30-18.00
Balatoni Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja
KESZTHELYI KÖLTŐK ŐSZI TÉMÁI
Irodalmi est

November 9. (szombat) 17.00
Balaton Színház, Színházterem
„SEGÍTENI KIVÁLTSÁG” 
Segélykoncert 

November 11-17.  (hétfő-vasárnap)
Balaton Színház
NÉPMŰVÉSZET HETE

November 11 - január 13.
Balaton Színház, Básti terem
„20 ÉVES A KOSÁRFONÓ SZAKKÖR”
Kiállítás a szakkör tagjainak munkáiból.

November 11. (hétfő) 14.00
Fejér György Városi Könyvtár
SZÉP MAGYAR BESZÉD 
SZAVALÓVERSENY

November 11. (hétfő) 16.30
Festetics-kastély parkja, Fő tér
SZENT MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉG

November 11. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
FISCHER ANNIE ÖSZTÖNDÍJASOK 
HANGVERSENYE 

November 12. (kedd) 16.00
GKMK, NépmesePont
ÓPERENCIÁS TENGEREN INNEN
Mesefoglalkozás felnőtteknek.

November 12. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
ADY-EST
Kávássy Miklós:  
A fel-feldobott kő újra lehull…

November 12. (kedd) 19.00
Boratórium (Frech Miklós u. 2-4.)
FERENC NEMETH JAZZ TRIO EST 

November 12-13. (kedd-szerda)
keszthelyi óvodákban
MOZGÁSOS NÉPI JÁTÉKOK

November 12-13. (kedd-szerda) 19.00
Balaton Színház
CLAUDE MAGNIER: OSCAR

November 13. (szerda) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel
A MAGYAR ÉS TÖRÖK NÉPEK 
NÉPMŰVÉSZETI MOTÍVUM KINCSÉNEK 
ÜZENETE ÉS TOVÁBB GONDOLÁSA 
A MŰVÉSZETI  NEVELÉSBEN
Előadó: Platthy István művészetterapeuta

November 15. (péntek) 15.00
Balaton Színház
NYITOTT MŰHELY

November 15. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász klub
ÉLETMÓD EGÉSZSÉGESEN, 
FITTEN 50 ÉV FELETT

November 15. (péntek) 16.00
GKMK, NépmesePont
ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP
16.00: MESEKVÍZ
17.00: FILMVETÍTÉS

November 15. (péntek) 16.00
Balaton Színház
SZÜRETTŐL MÁRTON NAPIG
Előadó: Gyanó Szilvia néprajzkutató

November 16. (szombat) 14.00
Balaton Színház
MAGYAR BOROK MUSTRÁJA

November 16. (szombat) 19.00
Boratórium (Frech Miklós u. 2-4.)
KAPITÁNY EVELIN-VARGA MIKLÓS 
AKUSZTIK EST 

November 17. (vasárnap) 10.00-17.00
Helikon Kastélymúzeum
ESKÜVŐI NYÍLT NAP 
A KASTÉLY ÉSZAKI SZÁRNYÁBAN

November 18. (hétfő) 14.30 
Fejér György Városi Könyvtár
SZÉP MAGYAR MESE
Mesemondó délután

November 18. (hétfő) 18.00
Balaton Színház
Világjáró Klub
A VÍZIPÓK TÉNYLEG CSODAPÓK

November 19. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
„LACKFI A MI NÁDORUNK, 
KESZTHELY ŐRZŐJE” 
Kardos Gy. József vetített, 
képes előadása

November 19-20. (kedd-szerda) 
Balaton Színház
KESZEKUSZA VARÁZSPÁLCÁJA

November 20. (péntek) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel
KERT MAGYARORSZÁG
Előadó: Géczy Gábor fizikus tanár

November 22. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász klub
TÉLI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE 
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL

November 22. (péntek) 16.00 
Balaton Színház
KESZTHELYI ÉRTÉK NAP

November 22. (péntek) 19.00
Balaton Színház
LOVASI ANDRÁS: 
TŰZIJÁTÉK DÉLBEN

November 22. (péntek) 19.00
Boratórium (Frech Miklós u. 2-4.)
LEONARDO DA VINCI 500 

November 23. (szombat) 16.00
GKMK, NépmesePont
JÁTSZÓHÁZ ÉS TÁNCHÁZ
16.00: JÁTSZÓHÁZ
17.00: APRÓK TÁNCA
18.00: TÁNCHÁZ 
(Zenél a Re-Folk Zenekar)

November 23. (szombat) 19.00
Balaton Színház, Színházterem
KILLER QUEEN TRIBUTE SHOW

November 25. (hétfő) 10.00
Fejér György Városi Könyvtár
CSIK FERENC ÉLETÉRŐL SZÓLÓ 
VETÉLKEDŐ MOZGÁSSÉRÜLTEK 
SZÁMÁRA

November 25. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUMASZÍNHÁZ: 
SZEx ÉS MÁS TABUK
Benk Dénes, Csenki Attila és Felméri Péter 
közös estje

November 26 - 2020. január
Balaton Színház, Simándy terem
ELEKES GYULA 
TŰZZOMÁNCMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

November 26. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
SZELES JÓZSEF KESERVERS CÍMŰ 
POSZTUMUSZ KÖTETÉNEK 
BEMUTATÓJA

November 27. (szerda) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
Nyitott Szemmel
EMBEREK A PANNON VÉGEKEN
Előadó: Göncz László történész 

November 28. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház 
Út a zenéhez
LISZT, STRAUSS ÉS KÜLÖNBÖZŐ 
NÉPZENÉK HATÁSAI BARTÓK 
BÉLA EGYÉNI MODERN MAGYAR 
„VILÁGZENE” ESZMÉJÉBEN

November 28. (csütörtök) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
MEDITÁCIÓS KÖR

Ke     thely
Programok

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

Keszthelyen a 

Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban 

egyedi villamosmérővel ellátott 

16 m2-es garázsok (6 db)  

2019. 08. 01-től hosszú távra 

bérbeadók. 

Érdeklődni a parkolas@khvuz.hu 

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ 
GARÁZS!

A VÜZ Nonprofit Kft.  

értékesítésre meghirdeti  

a keszthelyi Libás strandon  

található 98 nm-es vendéglátó 

üzlethelyiségét. 

Az ingatlan önálló helyrajzi szám-

mal, földhasználati joggal rendel-

kezik, valamint saját főmérőkkel.

Érdeklődni a 

titkarsag@khvuz.hu e-mail-cí-

men, vagy a +36-30/436-2963-as

telefonszámon.
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Programajánló
Keszthely városi programok

A Balaton Színházban november 9-én 
10 órától tartják a hagyományos termé-
szetgyógyász napot, melynek program-
jában előadások, bemutatók szerepelnek.

November 9.
Természetgyógyász nap

Segíteni kiváltság címmel rendeznek 
jótékonysági koncertet egy mozgáskor-
látozott keszthelyi lakos, Müller Károly 
javára a Balaton Színházban november 
9-én 17 órakor.

november 9.
Segíteni kiváltság

moziműsor
 tapolca

2019. november 8 – 27.
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Népművészet hete címmel rendeznek 
programsorozatot a Balaton Színházban 
november 11. és 17. között. Az érdeklő-
dők egyebek között a kosárfonó szakkör 
munkájával, a mozgásos népi játékok-
kal, mesékkel, a magyar és török nép-
művészeti motívumokkal, valamint az 
őszi népszokásokkal ismerkedhetnek.

november 11-17.
Népművészeti hét

Megalakult  
a megyei önkormányzat

Megtartotta alakuló ülését a Zala Megyei Önkormányzat.

Az ülés elején dr. Tuboly János, a Területi Választási Bizottság elnöke ismertette a 
2019. október 13-án tartott megyei önkormányzati választás eredményét, melynek 
alapján a 15 megyei képviselői mandátumból 45 002 szavazattal a Fidesz–KDNP 11-
et, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 747 szavazattal kettőt, a Demokratikus Ko-
alíció 7 521 szavazattal egyet, a Momentum Mozgalom 6 153 szavazattal egyet szerzett 
a Zala Megyei Közgyűlésben. 
A megválasztott közgyűlési képviselők: Fidesz–KDNP: Bene Csaba, dr. Fekete Zoltán, 
Fodor Márk, Horváth Tamás, Pácsonyi Imre, dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert, Ruzsics 

Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László, Vincze Tibor. Jobbik 
Magyarországért Mozgalom: dr. Weller-Jakus Tamás Nor-
bert, Zakó László. Demokratikus Koalíció: Nagy Zoltán. 
Momentum Mozgalom: Dalnoki Szilárd. Ezt követően a 
képviselők esküt tettek, majd átvették megbízólevelüket a 
TVB elnökétől.

Szent Márton napja alkalmából tarta-
nak ünnepséget Keszthelyen, a Fő téren 
november 11-én 16.30 órakor.

november 11.
Szent Márton napja

Keszthely város 

polgármestere pályázatot 

hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal  

jegyző munkakör 
betöltésére.

További részletek és a 

pályázati kiírás teljes ter-

jedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján:  

https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 

határideje: 

2019. november 10.

Nagy Bálint

polgármester

Szervezők: 
Reménység Alapítvány

Hetednapi Adventista Egyház

A hangversenyen fellépnek:

•	 Musica	Antiqua	Együttes
•	 Balaton	Kamarakórus
•	 Dél-Balatoni	Advent	Kórus
•	 Gálfi	Nikolett	–	zongora
•	 Markal	Eszter	–	fuvola
A hangverseny időpontja:

2019. 11. 09. szombat 17 00 óra
A hangverseny helyszíne:
Balaton	Kongresszusi	Központ	és	Színház
(Keszthely, Fő tér 3.)

Mindenkit szeretettel várunk!

„Segíteni kiváltság!” – Jótékonysági Hangverseny

Támogatói jegyek:  
500, 1000, 2000, 5000 
forintért vásárolhatók 
elővételben, a színház 

jegypénztárában 
 és közvetlenül  

az előadás előtt.

A Keszthelyi Kórház Rehabilitációs Osztályának therápiás eszközbeszerzésre  
és egy súlyos beteg, Müller Károly helyi lakos ápolásának költségeire.  
Az est bevétele a támogatottak közt egyenlő arányban kerül elosztásra.

Keszthely	és	Környéke	Egészségügyéért	Alapítvány 
Szlsz.: OTP 11749039-20017620   
Közlemény: „Rehab,	adomány	2019”

Reménység Alapítvány 
Szlsz.:  K&H Bank 10201006-50285790
Közlemény:	„Müller,	adomány	2019”   

Az est védnöke: Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere

A következőkben a közgyűlés titkos sza-
vazással dr. Pál Attilát választotta elnö-
kének, valamint megválasztotta három 
alelnökét, akik közül ketten – Pácsonyi 
Imre és Ruzsics Ferenc – főállásban, 
Bene Csaba pedig társadalmi megbíza-
tásban látják el feladatukat. A közgyűlés 
megállapította a tisztségviselők illet-
ményét, illetve tiszteletdíját, valamint 
költségtérítésük összegét. Módosított 
SZMSZ-ének megfelelően a megválasz-
tott képviselők közül megbízatásának 
időtartamára európai uniós és hazai 
pályázatokból megvalósuló fejlesztése-
kért felelős tanácsnoknak választotta a 
testület Pálinkás Róbertet.  

Népművészeti 
motívumok

A magyar és 
török népek 
népművészeti 
motívumkincsé-
nek üzenete és 
továbbgondolása 
a művészeti 
nevelésben 
címmel Platthy 
István művészet-
terapeuta tart 
előadást a Bala-
ton Színházban 
november 13-án 
18 órakor.
 
Szürettől 
Márton-napig

Gyanó Szilvia 
néprajzkutató 
tart előadást a 
Balaton Színház-
ban november 
15-én 16 órakor 
Szürettől Már-
ton-napig (Őszi 
népszokások) 
címmel.

János vitéz 
november 8., 10., 12-3.  16.30        
november 9., 14.30  
november 10. 16.30 
november 11. 13.30
Szerelemre kattintva    
november 8-10. 18.00 
november 12-13. 18.00 
Drakulics elvtárs 
november 8-10. 20.00 
november 11. 20.30  
november 12-13. 20.00 
november 21-27. 14.00
Mi újság, kuflik? 
november 14-20. 16.30
Múlt karácsony 
november 14-20. 18.00 
november 28-30. 18.00 
december 1-2. 18.00
Ló tolvajok 
november 14-20. 20.00
Jeti kölyök
november 16-17. 15.00 2D
Jégvarázs 
november 21. 15.30 2D 
november 22-27. 16.00 2D 
november 28-30. 
december 1-2. 16.00 3D
Álom doktor 
november 21. 17.30  
november 22-27. 20.30
Depeche Mode 
november 21. 20.00
Az aszfalt királyai   
november 22.-27.  18.00

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          
(X)
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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


