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Goldmark Károly Művelődési Központ 

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 28. 

Tel./fax: 83/515-251 

E-mail: goldmark@t-online.hu 

 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

8360 Keszthely, Fő tér 3. 

 

 

Tárgy: Felkészülés a 2019. évi turisztikai szezonra 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Intézményünk a Goldmark Károly Művelődési Központ a város és a környék 

legjelentősebb rendezvényszervezőjeként - igazodva a fenntartó elvárásaihoz - a 2019-es 

turisztikai szezonban is több, turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú kulturális és 

szórakoztató rendezvényt kíván megszervezni. Az előterjesztés keretein belül szükségesnek 

tartjuk a jelen dokumentumban vázolt rendezvényterv képviselő-testület által történő előzetes 

elfogadását és elvi hozzájárulást a programok előkészítésének megkezdéséhez. 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján, az alábbi, a rendezvényeket szorosan érintő 

infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket, beszerzéseket tartanánk célszerűnek a 2019-es 

turisztikai szezont megelőzően (fontossági sorrendben): 

- áramellátás: a Fő tér esetében halaszthatatlan az áramfelvételi helyek átvizsgálása 

(pl.: az aknák egy része beázik ezért használhatatlan stb.), felújítása és kibővítése, 

valamint a kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő főkapocsló(k) kialakítása. 

Költség: külön felmérés szerint 

- sörpadok és összecsukható székek: a kiemelt városi rendezvények (pl.: Város Napja, 

KeszthelyFest, Zalai Borcégér, GasztroSokkk) esetén folyamatosan problémát jelent, 

hogy a GESZ által biztosított sörpadmennyiség töredéke a szükségesnek és további 

sörpadokat kell bérelnünk/kölcsönöznünk külső vállalkozótól, környékbeli 

önkormányzatoktól, gyakran nagy távolságból, illetve a bekerülési költségekhez 

viszonyítva magas áron. A jövőben kiemelten fontos lenne a GESZ állományát 

nagyságrendekkel tovább bővíteni, vagy intézményünknek saját kontingenst 

beszerezni. Az intézményünk által gyakran használt összecsukható székek 

állományának pótlása is szükségessé vált. 

Költség: kb. 1.200.000 Ft (kb. 30-40 garnitúra sörpad és kb. 30 összecsukható szék) 

- önkormányzati faházak: a GESZ által korábban elkészített és a város tulajdonában 

lévő 8-9 db faházat intézményünk rendszeresen használja a kiemelt városi 

rendezvények alkalmával. Ezeknek a faházaknak a javítása (statikai megerősítés, 

festés stb.), valamint a házak könnyű és költséghatékony szállítását lehetővé tevő 

technikai megoldás kialakítása szintén alapvető fontosságú. Lehetőség szerint 

javasoljuk további faházak készítését (4-6 darab) a 2019-es turisztikai szezonra, 

melyeket több rendezvény esetén is tudnánk hasznosítani (KeszthelyFest, 

GasztroSokkk, Advent Keszthelyen stb.). 

Költség: külön felmérés szerint 

- szabadtéri technikai eszközpark javítása, kiegészítése: 
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 a meglévő - és szinte valamennyi kültéri rendezvényünkön használt - NivTech 

színpadunk bizonyos elemeinek cseréje és a színpadrendszerrel kompatibilis 

lépcsők beszerzése; 

 legalább a színpad előtti területre (kb. 10 méter) biztonsági kordonok beszerzése 

(folyamatosan kölcsönöznünk kell minden szabadtéri rendezvényünkre!); 

 fénytechnikai eszközpark fejlesztése, mivel a jelenlegi technikánk már a közepes 

méretű színpadi produkciókkal megrendezésre kerülő rendezvények (pl.: Zalai 

Borcégér, Városi Szilveszter stb.) színvonalas ellátásához sem elégséges, ezért 

egyre nagyobb arányban kell igénybe vennünk külső vállalkozók szolgáltatásait 

ezeknél a rendezvényeknél is; 

 kültéri kábelcsatornák beszerzése a színpad és a keverőállomások között a kábelek 

szabályos és biztonságos lefektetéséhez. 

Költség: kb. 5.000.000 Ft 

- partysátor: szabadtéri rendezvényeink alkalmával a keverőpult(ok) védelmét és a 

kézműves/gyermek foglalkoztatókat jelenleg csak a régi (15 éves), rossz állapotban 

lévő partysátorral tudjuk megoldani, ezért szükséges lenne két darab kb. 3x3 méteres, 

és egy darab 6x3 méteres, oldalról is zárható, összecsukható, minőségi sátor 

beszerzésére; 

Költség: kb. 1.000.000 Ft 

- raktárhelyiség: a művelődési központ udvarán található régi épület értékes eszközök 

(színpadelemek, színpadfedés stb.) raktározására nem alkalmas és lassan teljesen 

használhatatlanná és életveszélyessé válik, ezért szükségünk lenne egy megfelelő 

raktárhelyiségre a szabadtéri színpadtechnika és egyéb eszközeink (pl.: helikoni 

kellékek, nagyméretű megállító táblák stb.) hosszú távú tárolására; 

Költség: külön felmérés szerint 

- Zenepavilon színpad: az intézményünk által gyakran használt Zenepavilon 

színpadának javítása is esedékessé vált (párnafák cseréje, színpadi pallók csiszolása és 

festése, indokolt esetben cseréje) és a nézőtéri padok javítása; 

Költség: külön felmérés szerint 

 

 

2019-ES TURISZTIKAI RENDEZVÉNYTERV 

 

Május: 

Április 30 - május 1. 

Balaton-part 

BALATONI ÉVADNYITÓ 
A keszthelyi turisztikai szezon évek óta a május 1-i ünnepséghez kapcsolódóan kerül 

megnyitásra városunkban. Május 1-e a jövő évben szerdára esik, így szinte csak arra a napra 

(vagy még az előző, április 29-i estére) szükséges programokat szervezni a Balaton-partra a 

Zenepavilonhoz. A programok összeállításakor - a korábbi évek koncepcióját követve - helyi 

fellépőket, gyermekműsorokat valamint ismert, de kedvező árfekvésű sztárfellépő(ke)t 

érdemes meghívni. A Csík Ferenc sétányon megrendezésre kerülő kirakodóvásár 

megszervezését, valamint a mutatványosok koordinálást a jövő évben is külső vállalkozó 

bevonásával szeretnénk megvalósítani. 

Önkormányzati támogatási igény: 3.000 e. Ft 

 

Június: 
Május 31 - június 2. 

Több helyszínen 
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KESZTHELY VÁROS NAPJA 

Június első hétvégéje minden évben egyet jelent Keszthelyen a város ünnepével. Ezen 

alkalomból - a protokolláris rendezvényeken kívül - a város több helyszínén, további 

intézmények bevonásával zajlanak majd programok. A korábbi évek pozitív visszajelzéseire 

alapozva intézményünk a szabadtéri szórakoztató és színpadi rendezvények, koncertek 

megrendezését jövőre is a város Fő terére tervezi. 

Önkormányzati támogatási igény: 8.000 e. Ft 

 

Június 22-23. 

Fő tér és Balaton-part 

SZENT IVÁN NAPOK 

A 2017-ben és 2018-ban nagy sikerrel megrendezett kétnapos rendezvény folytatásaként 

2019-ben is amatőr külföldi művészeti csoportokkal találkozhat majd várhatóan a közönség 

szombaton a Fő téren (a Múzeumok Éjszakájával párhuzamosan, azt kiegészítve), majd 

vasárnap a Zenepavilonnál. A fellépő csoportok között 2019-ben is várhatóan kórusok, 

látványos néptánccsoportok, valamint gyermek népzenei együttesek és tánccsoportok 

szerepelnek Európa számos országából. A rendezvényt egy külső, civil partner bevonásával 

szervezzük meg. 

Önkormányzati támogatási igény: 1.000 e. Ft 

 

Július: 

Július 5-7. 

Keszthely - belváros 

KESZTHELYFEST 
A folyamatos látogatószám növekedésre alapozva és a rendezvény pozitív tapasztalataira 

építve, továbbra is a Bor Összehoz Keszthelyen borfesztivállal együttműködésben kívánjuk 

megszervezni a 2019-es KeszthelyFest rendezvényt. Terveink között szerepel az erőteljesebb 

országos és helyi marketing, az együttműködés továbbfejlesztése a MOL Nagyon Balaton 

szervezőivel, esetlegesen újabb belvárosi terek bevonása, valamint még nagyobb léptékű 

gasztronómiai kínálat felvonultatása. A fesztivál helyszíneinek dekorációját (térdekorációk, 

molinók stb.) és a promóciós kínálatot is szeretnénk tovább erősíteni. A fellépők 

kiválasztásakor a korábbi években bevált tematikát alkalmaznánk, mely által 2019-ben is 

kiemelkedően magas kulturális értéket képviselő, ismert hazai és külföldi művészeket és 

zenekarokat szeretnénk vendégül látni. 

Önkormányzati támogatási igény: 22.000 e. Ft 

 

Július 12-14. 

Balaton-part, Zenepavilon 

11. KESZTHELYI FOLKFEST 
A rendezvény jól illeszkedik a város nyári programkínálatába és 2019-ben is meg kívánja 

szervezni intézményünk. A Keszthelyi Folkfest az egyetlen olyan, a turisztikai főszezonban 

megrendezésre kerülő program, mely kizárólag a folklórra, a magyarországi nemzetiségi 

népzenei és néptáncos hagyományokra épül. A fesztiválon bemutatásra kerülő látványos 

táncprodukciók, az őket követő népzenei és világzenei koncertek, táncházak rendkívül 

népszerűek a külföldi turisták körében is. 

Önkormányzati támogatási igény: kb. 1.000 e. Ft 

 

Július hónapban 

Több helyszínen: Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom, Festetics-kastély, Balaton-part 

Zenepavilon 
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KLASSZ A PARTON 

Intézményünk a kezdetek óta tagja a Balaton-parti településeken megrendezésre kerülő 

komolyzenei koncertsorozatnak, melyhez 2018-ban is több keszthelyi helyszín csatlakozott 

(Festetics-kastély, Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom, Goldmark Károly Műv. 

Közp.). Az ingyenes, magas színvonalú koncertek a magas művészet rajongóinak nagy 

élményt jelentenek. 2019-ben is csatlakozni kívánunk az Érdi Tamás zongoraművész nevével 

fémjelzett fesztiválhoz. 

Önkormányzati támogatási igény: 1.000 e. Ft 

 

Július 17-21. 

Balaton-part 

KESZTHELYI SÖRFESZTIVÁL 
A 2016-ban hiánypótló szándékkal, külső szervező bevonásával megrendezett rendezvény 

azóta évről évre folyamatos látogatószám emelkedést és népszerűséget produkál, ezért 

szeretnénk 2019-ben is megvalósítani. A kitelepülők szervezését a jövőben is külső, 

megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkező vállalkozóra bíznánk, de a színpadi programok 

megszervezésében, valamint a helyi marketingben nagyobb beleszólást szeretnénk kapni az 

együttműködés keretein belül. 

Önkormányzati támogatási igény: 3.000 e. Ft 

 

Augusztus: 

Július 31 – augusztus 4. 

Balaton-part, Borutca 

27. ZALAI BORCÉGÉR – KESZTHELYI BORÜNNEP 
A 2019-ben már 27 éves rendezvény a zalai és környékbeli borászok legjelentősebb 

seregszemléje és a város egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, legismertebb és 

legsikeresebb nyári programja. A rendezvényt a korábban megszokott tematikát (kitelepülők, 

színpadi programok, időbeosztás) lényegében változatlanul hagyva, további látvány és 

kényelmi fejlesztésekkel lehetne fejleszteni. 

Önkormányzati támogatási igény: 7.000 e. Ft 

 

Augusztus 9-11. 

Fő tér 

GASZTRO-SOKK 
A 2018-ban, kiemelkedő sikerrel debütáló rendezvény folytatásra érdemes. Az idei évi 

tapasztalatok levonását követően ugyancsak a főszezonban, de például egy nappal kibővítve, 

és szintén a Fő téren, de mindenképp nagyobb területen, további minőségi környékbeli 

gasztronómiai szolgáltatók bevonásával lenne érdemes a rendezvényt megrendezni és 

kibővíteni. 

Önkormányzati támogatási igény: kb. 6.000 e. Ft 

 

Augusztus 17-20. 

Fő tér és Balaton-part 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 
Az ünnepi programsorozatot 2019-ben is a hagyományos tematikát folytatva, a 

programelemeket hasonlóan összeállítva és felépítve szeretnénk megszervezni a négynapos 

hosszú hétvége valamennyi napjával tervezve. Az ünnepi tűzijátékra 2019-ben szeretnénk a 

korábbi évekhez képest jóval nagyobb összeget fordítani és ezzel látványosabbá tenni azt a 

programelemet, mely évről évre a legtöbb látogatót vonzza a Balaton-partra és egyben a 

városba. 
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Önkormányzati támogatási igény: kb. 9.000 e. Ft 

 

Szeptember 13-15. 

Balaton Színház 

KESZTHELYI TÁNCPANORÁMA 
A Nemzeti Táncszínház szervezésében, intézményünk közreműködésével megrendezett, 

sikeres táncművészeti szemle, 2019-ben is folytatásra érdemes. 

 

Szeptember - október 

Fő tér vagy Balaton-part 

SZEZONZÁRÓ STREET FOOD HÉTVÉGE 
Városunkban - a hagyományosan szeptember elején megrendezésre kerülő Verkli Fesztivált 

követően - az utóbbi években már nem került megrendezésre őszi, szabadtéri rendezvény. 

Hiánypótló szándékkal meg lehetne próbálkozni egy olyan, napjainkban divatos 

gasztronómiai kínálatot felvonultató, modern látványvilággal rendelkező, koraőszi szabadtéri 

rendezvény megszervezésével, mellyel ennek az időszaknak a kínálata tovább gazdagodna 

egy különleges programmal.  

Önkormányzati támogatási igény: kb. 4.000 e. Ft 

 

November 16. 

Balaton Színház 

MAGYAR BOROK MUSTRÁJA 

A keszthelyi őszi időszak egyik kiemelkedő és egyedi gasztronómiai rendezvénye a Magyar 

Borok Mustrája. A rendezvényen a szervezők őshonos magyar szőlőfajták és magyar 

nemesítésű szőlők boraiból válogatnak és kínálnak a borkedvelő közönségnek. A 

rendezvényen évről évre több minta kóstolható, melyek egy része igazi különlegesség, 

gyakran kereskedelmi forgalomban nem elérhető bor. Az előadások témái is részben a 

jellegzetesen magyar szőlőfajták termesztéséhez és feldolgozásához kapcsolódnak. A 

rendezvénnyel a szervezők hazánk egyik legismertebb szőlőnemesítője, dr. Bakonyi Károly 

emléke előtt is tisztelegni szeretnének. 

Önkormányzati támogatási igény: 1.000 e. Ft 

 

November 29 – 2020. január 5. 

Fő tér 

ADVENT ÉS KARÁCSONY KESZTHELYEN 

Keszthely az adventi, karácsonyi időszakban is gazdag programkínálattal várja a városba 

látogatókat. A 2017-ben bekövetkezett változtatásokkal (a városi betlehem és az adventi 

gyertyagyújtások átköltöztetése, újabb dekorációk és attrakciók megvalósítása) sikerült még 

ünnepélyesebbé és látogatottabbá tenni ezt a városi rendezvénysorozatot, mely a 2018-as 

időszakban várhatóan ismét tovább bővül majd (újabb attrakciók, szombat esti szabadtéri 

koncertek, erőteljesebb marketing stb.). Az idei évi tapasztalatok levonását követően, a 

jelenlegi koncepciót tovább bővítve kívánjuk majd a 2019-es év végi ünnepi programsort is 

megszervezni. 

Önkormányzati támogatási igény: 6.000 e. Ft 

 

VÁROSI SZILVESZTER 

December 31. 

Fő tér 
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A város téli, turisztikai programkínálata bővítésének egyik legkézenfekvőbb lépése a városi 

szilveszterek folyamatos megrendezésre és hagyományossá tétele. 2019-ben a sikeres 2017-es 

és az idei évei tapasztalatok levonásával lehet ismételten megrendezni a pár órás programsort. 

Önkormányzati támogatási igény: 3.000 e. Ft 

 

 

 

         Csengei Ágota 

              igazgató 

Keszthely, 2018. október 10. 


