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Vadászalkotók,  
alkotó vadászok

– kiállítás  
és solymászbemutató

Jelenben, jövőben  
is példa 

– az aradi vértanúkra  
emlékeztek

Táncdalfesztivált  
szerveztek 
– köszöntötték  
a szépkorúakat

További friss hírek a Keszthelyi Televízió és a Keszthely Város Önkormányzata Facebook-oldalakon! 
https://www.facebook.com/keszthely.hu • https://www.facebook.com/keszthelyitv
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Tartsanak velünk minden 

   szerdán 19:15-től 
a Keszthelyi Televízió képernyője előtt!

Elkalauzoljuk Önöket a divat, a szépség,  
  az egészség és az aktuális trendek világába.

Azaz MIre Vágyik A No?

Egy örök kérdés.

MI VAN?

Műsorunk  
főszereplője  
a női élet és 

minden ehhez 
kapcsolódó 

témakör.

Az ünnepélyes megnyitón 
Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet 

elnöke elmondta: a vadá-
szati kultúránk az Ázsiából 
hozott örökségünkre épül, 
de Közép-Európában Ba-

jorország, Ausztria, Csehor-
szág, Szlovákia összességé-
ben egy olyan kultúrának az 
örökösei, ami minden túlzás 

nélkül a legkifinomultabb és 
a legmagasabb rendű vadá-
szati kultúra. Nekünk,  
magyaroknak ehhez 
jön még az a különleges 
örökségünk, amit Ázsiából 
hoztunk – tette hozzá.
Pálinkás Róbert, a Helikon 
Kastélymúzeum ügyvezető 
igazgatója, a Zala Megyei 
Vadászszövetség elnöke a 
magyar vadászélet fenntart-
hatóságának és a Vadászati 
Kulturális Egyesület misszi-
ójának fontosságát hangsú-
lyozta. 

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S Színes programmal ünnepelték a vadászati 

kultúrát Keszthelyen. Sokan voltak kíváncsiak 
a solymászbemutatóra és a képzőművészeti 
kiállításra a Vadászati Múzeumban. A rendez-
vényen a „Vadászalkotók – alkotó vadászok” 
című pályázat résztvevőit díjazták, valamint 
kitüntetéseket is adtak át.

A vadászati kultúra ünnepe

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

     Két választott   

  felülethez 
      egyet mi 
  adunk ajándékba!

Az ünnepségen átadták a Vadászati Kulturális Egyesü-
let kitüntetéseit, valamint a képzőművészeti pályázat  
díjait.
– A vadászoknak dicső múltja és nagyszerű jelene van, 
de sok a tennivaló még. A természet kincseivel bánni 
nagy felelősség. A fejlődés hagyománymegőrzés alapú, 
és mindenféleképpen úgy kell ezt ápolnunk és gondoz-
nunk, hogy a jövendő nemzedéknek ebből maradandó 
alkotása lehessen – fogalmazott Oláh Csaba, a Vadá-
szati Kulturális Egyesület elnöke.
A „Vadászalkotók – alkotó vadászok” című képzőmű-
vészeti pályázatra huszonnégy művész adott be pálya-
művet. Az eddigi tárlatok az egyesület új arculatát is 
tükrözik. A mostani kiállítás jövő év tavaszáig tekinthető 
meg a Vadászati Múzeumban.



4 Balatoni KRÓNIKA   2022. október 21. 52022. október 21.   Balatoni KRÓNIKA

A Pelso Társaság és a Helikon Kastélymú-
zeum közös rendezvényén a vacsorát kö-
vető kötetlen beszélgetések témája az volt, 
hogy hogyan tudnák támogatni többször, 
több alkalommal is a rászoruló gyermeke-
ket, embereket. Pálinkás Róbert, a Helikon 
Kastélymúzeum igazgatója elmondta: nemes 
cél a Fogyatékos Gyermekekért Alapítványt 
segíteni, és dolgoznak azért, hogy a jövőben 
is legyenek olyan emberek, akik akarnak és 
tudnak is segíteni a rászorulókon.
A szervezők elégedettek voltak azzal, hogy 
az asztaloknál minden szék gazdára talált, és 
sokan tartják fontosnak, hogy adományozza-
nak. Horváth Imre, a Pelso Társaság elnöke 
szerint csodálatos este volt, hiszen összejött 
nyolcvan olyan ember, akik szívesen és szívből adakoztak. 
Manninger Jenő, Keszthely polgármestere az önkormányza-
tot képviselve támogatta a rendezvényt, de feleségével együtt 
mint magánszemélyek is fontosnak tartják, hogy a valóban 
rászorulókat segítsék.   
– Azért is támogatjuk – mint önkormányzat és mint magán-

személyek is – ezt a rendezvényt, mert keszthelyi célokra 
fordítják, és a Zöldmező utcai értelmi fogyatékos gyermekek-
hez fog eljutni az a pénz, ez egy szép cél – fogalmazott  
a polgármester. 
Az est folyamán a Keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulói 
színvonalas műsorral lepték meg a bál résztvevőit.

Jótékonysági Pelso-est

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából  
megérkezett Keszthelyre a Petőfi-busz, amely három napig  
mutatta be kiállítását a Fő téren.

Petőfi életét idézték

A keszthelyi Zöldmező Utcai Iskola kereteiben működő Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapít-
vány támogatása volt a célja az idei Pelso jótékonysági estnek. A rendezvényt a Helikon Kastélymú-
zeumban tartották meg, ahol megható műsort adtak elő a diákok, akiket segítettek a bál bevételével.    

Táncdalfesztiválra 
várták az időseket

Közlekedési változásokról 
tartott sajtótájékoztatót 
Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere. 

Elmondta, legtöbb esetben 
lakossági kérésre történtek a 
változások, melyeket szakértők-
kel  is egyeztettek, s melyekről 
a képviselő-testület is tárgyalt. 
A döntés szerint egyirányúvá 
vált a Rákóczi utca a Kazinczy 
és Petőfi utca közötti szakasza 
a Petőfi utca irányába. Fontos 
módosítás, hogy a Petőfi utca el-
sőbbséget kap a Rákóczi utcával 
szemben. Megszűnt a jobbkéz-
szabály a Vaszary Kolos utcában. 
Az ide csatlakozó mellékutcák-
ba „Elsőbbség adás kötelező” 
táblák kerültek. „Elsőbbségadás 
kötelező” táblák helyett STOP 
táblát kapott több csomópont: a 
Honvéd és Madách utcánál, az 
Erzsébet királyné és a Petőfi ut-
cánál, illetve a Fuvaros és Cser-
szeg utcáknál. Az önkormányzat 
azt kéri a közlekedőktől, hogy 
vezessenek óvatosan.

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává. Keszthelyen is évek óta ünneplik ilyenkor 
a város szépkorú lakóit. Idén is a Balaton Színház adott helyszínt a nekik szánt rendezvényeknek. Az ünnepségen 
Manninger Jenő polgármester köszöntötte a vendégeket. Elmondta, Keszthely is nagyon sokat köszönhet ennek 
a generációnak, hiszen az elmúlt évtizedek eredményei nekik köszönhetőek. A fiatalabbaknak pedig segíteniük 
kell őket, hogy ezt a kort is minél jobban megélhessék. Ebben az évben a Fedák Sári Színház tagjait láthatta  
a publikum, akik táncdalokkal készültek a nagy eseményre. Az örökzöld slágerekkel is az volt céljuk, hogy visz-
szaidézzék a vendégek fiatalkorát. A hatvanperces előadás nagy örömet szerzett a meghívottaknak.  
A szépkorúakat az aulában szendvicsekkel, süteménnyel és üdítővel várták az előadás után.

Keszthelyen a Szent Miklós  
temetőben, az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc hőseinek állított 
emlékműnél tisztelegtek az aradi 

vértanúk előtt. A megemlékezésen 
elhangzott: a tizenhárom hős  

a jelenben és a jövőben is példát  
állít a generációk elé. 

Változások  
a közlekedésben

Jelenben ésJelenben és jövőben is példa jövőben is példa

Az Egry-iskola diákjainak 
verses-zenés műsora után 
Tóth Éva, az Egry József 
Általános Iskola és AMI 
intézményvezetője mondott 
beszédet, hangsúlyozva:  
„Az emlékezés a múltról szól. 
Történelmünk egyik fájó ese-
ményét idézzük fel ma, rójuk 
le tiszteletünket az aradi 
vértanúk előtt. És a jelenről is 
szól. Mert bennünk tovább-
élnek azok az értékek és 
eszmék, amelyeket a magyar 

szabadságharcosok képvisel-
tek. És az emlékezés szól a 
jövőről is, mert olyan célokat 
követtünk, melyek a magyar 
nemzet jövőjére irányulnak.”
Az aradi tizenhármak 
többségét tisztekhez méltat-
lan módon ítélték halálra a 
világosi fegyverletétel után.  
Az október 6-ai kivégzés 
üzenete ma, 173 évvel az 
esemény után is aktuális.
„Tegnap hősök kellettek, ma 
mártírok. Így parancsolja ezt 

hazám szolgálata – mondta 
Dessewffy Arisztid. Igen, 
mártírok voltak. És úgy, 
ahogy általában, a magyar 
történelemben a hősök és 
a mártírok örök emlékeze-
tünkben élnek, ráadásul akik 
a történelmet vizsgálják és 
elmondják, azok pontosan 

tudják, hogy a haza nemcsak 
erkölcsi piedesztálra emelheti 
őket, hanem a dicső korsza-
kai történelmünknek is nekik 
köszönhetők” – tette hozzá 
Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere.
A megemlékezés koszorú-
zással zárult. 

Az érdeklődők a költő életének fő pillanatait bemu-
tatva ismerhették meg Petőfi Sándor személyiségét. 
Amint a szervezők elmondták, a költő minden ma-
gyar ember számára fontos, mert a nemzetté válás és 
a magyar nyelvi kultúra kialakulásában meghatározó 
szerepe volt. Manninger Jenő, Keszthely polgár-
mestere úgy fogalmazott, a kiállítás azért is fontos 
számunkra, mert a költő felesége, Szendrey Júlia 
révén Keszthely közvetlenül is érintett a Petőfi-
életműben.
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Adománygyűjtéssel  
segítettek

Benkő Lajos, a Hévízi Termelői Piac 
vezetője, Berzicza Alíz, a Bársonytalp 
a Cicákért Zala Egyesület elnöke, 
valamint a Civil Állatvédők Zalai 
Egyesületének képviseletében Takács 
Éva úgy fogalmazott, hogy a támo-
gatás hatalmas segítséget jelent mind 
a működés, mind pedig az állatok 
ellátása területén.
A rendezvényt meglátogatta kislá-
nyával és állateledellel támogatta 
Nagy Bálint, a térség országgyűlési 
képviselője, beruházásokért felelős 
államtitkár is.

– A nehéz időkben is különösen 
fontosnak tartom, hogy a lehetősége-
inkhez mérten segítsünk a rászoruló 
embereknek és a segítségre szoruló 
állatoknak. Jótékonysági akciókban 
mindig szívesen veszek részt – mond-
ta Nagy Bálint. -  Magyarország 
Kormánya folyamatosan törekszik az 
állatok védelmét szolgáló intézkedé-
sek bevezetésére és a civil szervezetek 
támogatásának bővítésére. Bevezettük 
a mikrochip kötelező behelyezését, és 
több száz millió forintot biztosítot-
tunk ivartalanítási programra. Az or-

szággyűlés hamarosan dönt a „Közös 
ügyünk az állatvédelem Alapítvány” 
létrehozásáról, amelynek célja az 
állatvédelem fejlesztésével és népsze-
rűsítésével kapcsolatos feladatokat 
ellátása lesz.
A Hévízi Termelői Piac közössége 
ez év áprilisában 1016 kilogramm 
száraztápot gyűjtött össze és juttatott 
el az ukrajnai Beregszász Állatmen-
helynek. A hétvégén 437.000 forint, 
valamint 213 kilogramm száraztáp 
és konzerv gyűlt össze az egyesületek 
számára.

Az állatok világnapja alkalmából tizedik alkalommal szervezett adománygyűjtést  
a Hévízi Termelői Piac közössége. A Civil Állatvédők Zalai Egyesületét és  
a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesületet támogathatták az állatbarátok.

Keszthely Város Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve a 2023. 
évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási 
hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 
2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra kizárólag 
Keszthely város illetékességi területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek.

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében történő regisztráció 
után, a személyes és pályázati adatok feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk 

a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 

2022. november 3.

A pályázatok részletes kiírásai, valamint 
kötelező mellékletét képező nyomtatvá-
nyok az alábbi linkeken érhetők el:
http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

 
Manninger Jenő polgármester

 2023. évi Bursa Hungarica  
     Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat



Balatoni KRÓNIKA   2022. október 21.8 92022. október 21.    Balatoni KRÓNIKA

Október 8. a Magyarok Nagyasszonya ünnepe a katolikus egyházban. A magya-
rokat oltalmazó Szűzanya hazánkban több templomnak, köztük a Fő téri gótikus 
épületnek is a védőszentje. A búcsúi szentmisét dr. Varga István nyugalmazott 
rektor celebrálta. Elmondta, az ószövetségi olvasmány összefoglalja, hogy mi-
lyen volt Szűz Mária. Anyja a szép szeretetnek, a hitnek, az istenfélelemnek és a 
szent reménynek. A templombúcsú ünnepe minden alkalommal a helyi közösség 
legnagyobb ünnepe, amikor a védőszent kerül középpontba. A templom káplánja, 
Mókos János hangsúlyozta, mindig meghatározó, hogy kit választanak pátrónának. 
A búcsú üzenete, hogy van miért az Istenhez fordulnia a magyarságnak, hiszen  
a jövőre való rátekintésünk egyedül a Jóistenben van benne. Az ünnepi szentmisén 
a Salve Regina kórus Máriához kapcsolódó énekeit is hallhatták a hívők.

Magyarok Nagyasszonya, 
könyörögj érettünk!

Ünnepelt Zala megye közgyűlése

A programot megelőző sajtótájé-
koztatón V. Németh Zsolt, a magyar 
életmód és nemzeti értékeink védel-
méért felelős miniszterelnöki biztos 
kiemelte: a hungarikumok, illetve a 
kiemelkedő nemzeti értékek körébe 
olyan magyar sajátosságokat emeltek 
be, melyek a néplélek, a hagyomá-
nyok, azaz az életmódunk fontos 
részesei. Helyet kapott a sorban a ma-
gyar folklór, a népzene s több külön-
leges hangszer, mint például a pedálos 

cimbalom, a somogyi hosszifurugla és 
a citera, sorolta a politikus. 
Az Agrárminisztérium és a 
Hungarikum Bizottság támogatásával 
a Csík zenekar tagjai ezekkel ismer-
tetik meg októberben nyolc település 
diákjait. Kunos Tamás, az együttes 
egyik alapító tagja elmondta, hogy  
az országos előadás-sorozat a zenekar 
életében is jelentős és szívüknek ked-
ves. Számukra misszió, hogy a fiatal 
generációkkal megismertessék zenei 

értékeinket, hagyományainkat. 
Kovács Norbert műsorvezető kiemel-
te: a Csík zenekar arról híres, hogy 
„saját régi népi hangszereinken a mo-
dern magyar zenét is megszólaltatják, 
s a mai ifjak által jól ismert dallamo-
kat áthangszerelve kicsit közelebb 
viszik a régi hangszerparkot a fiatalok 
füléhez”. 
A fiatalok a könnyűzenei feldolgozá-
sok mellett népdalokat is hallhattak  
a koncerten. 

Nyolc helyszínen, általános 
és középiskolai tanulók  
körében népszerűsíti a 
magyar népzenét és a népi 
hangszereket a Csík  
zenekar. A sorozat egyik 
állomása Keszthely volt.

Párbeszéd a generációk között cím-
mel tartottak konferenciát Keszt-
helyen. A tanácskozást a Keszthelyi 
Család- és Gyermekjóléti Központ, 
valamint az Idősügyi Tanács és  
az Ifjúsági Kerekasztal szervezte.  
A résztvevők megismerhették  
a különböző generációk viselkedési 
mintáit és a köztük lévő párbeszéd 
módjait. A konferencia célja volt, 
hogy segítse a Keszthelyen műkö-
dő intézményeket. Elhangzott: a 
fiatalokkal és az idősekkel foglalkozó 
emberek közötti párbeszéd is nagyon 
fontos az együttműködéshez.  
Az előadók felvázolták a különböző 
generációk jellegzetességeit, viselke-
dési mintáit. Úgy fogalmaztak, hogy 
mindenkinek megvan a saját néző-
pontja, ha ezt megismerjük, akkor 
könnyebb lesz a kommunikáció.       

Párbeszéddel 
könnyebb

Népzenétől  
a népi  
hangszerekig

A Zala Megyei Közgyűlés múlt szombaton tartotta ünnepi ülését. A ReFolk együttes előadásában elhangzott Himnusz 
után Šetar Lucija énekelte el gitárkísérettel az Örökségünk című dalt. A vendégek üdvözlését dr. Pál Attila, a megyei 
közgyűlés elnöke köszöntője követte, majd dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tartott ünnepi beszédet.

Elsőként a Zala megye díszpolgára 
kitüntető címet adták át, amit Illés Fanni 
olimpiai bajnok úszó kapott kimagasló 
sportolói pályafutása elismeréseként. A 
közgyűlés Zala Megye Egészségügyéért 
díját lelkiismeretes, elhivatott és színvo-
nalas szakmai munkája elismeréseként 
dr. Horváth Ágnes nagykanizsai házior-
vos kapta. A Zala Megye Sportjáért díjat 
kimagasló, eredményes és közösségépítő 
tevékenysége elismeréséül a Zalaeger-
szegi Atlétikai Club érdemelte ki. Zala 
Megye Szociális Gondoskodásért díjban 
Kereséné Fülöp Katalin zalabaksai 
vezető ápoló részesült. A közgyűlés Zala 
Megye Közigazgatásáért díjat adomá-

nyozott az önkormányzati közigazgatás 
területén végzett elhivatott és magas 
színvonalú munkájáért dr. Tüske Ró-
bertnének, a Vonyarcvashegyi Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének. A 
testület Zalai Pedagógus díjban része-
sítette kiemelkedő térségi pedagógiai, 
intézményvezetői munkájáért, országos 
szintű tehetséggondozásért Holczerné 
Megyes Gabriella Erzsébetet, a Borsfai 
Fekete István Általános Iskola intéz-
ményvezetőjét. A közgyűlés Zalai Civil 
Társadalomért és Nemzetiségekért díjat 
adományozott Zala megye jószomszédi 
kapcsolatai érdekében kifejtett kiemel-
kedő, eredményes munkájáért,  

a magyar-horvát kapcsolatok ápolásáért 
Kotnyek Gábornénak. A közgyűlés Zala 
Megye Fejlesztéséért díjban részesítette 
a kimagasló, folyamatos innovatív telje-
sítményük és közösségépítő munkájuk 
elismeréseként a keszthelyi Lissé Édes-
séggyártó Kft.-t. A testület Zala György-
díjat adományozott a magyar és benne a 
zalai népzenei kultúra ápolása és életben 
tartása érdekében kifejtett tevékenysége 
elismeréseként ifj. Horváth Károlynak. 

Az elismerésben részesült személyek és 
szervezetek nevében Zala megye dísz-
polgára, Illés Fanni osztotta meg ünnepi 
gondolatait a jelenlévőkkel.

Keszthely, Tapolcai út 53.     ( +36 30/525-3683

ANDANTE BÚTOROK 
   NAGY VÁLASZTÉKBAN ÁRUHÁZUNKBAN!
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A Hegyke lett Zala megye zászlósbora. 

A Hegyke minimum 10, maximum 40 szá-
zalékban tartalmazhat Cserszegi fűszerest, 
nektárt, pátriát, Rozáliát vagy koronát.  
Ám a bor gerincét 50 és 70 százalék között 
tipikus Kárpát-medencei faj alkotja, mint az 
olaszrizling, a hárslevelű vagy a királyleányka. 
A borász használhat még a Zala OM termék-
leírásban szereplő fehér fajtákat.
Az együttműködés nyitott, a mostani kilenc 
borászathoz bármikor lehet csatlakozni.  
A bor címkéje is különleges, az arculat egy-
séges, viszont mindig az adott termőterület 
domborzati lenyomata kerül a palackra.

A Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program támogatásával, a Közösségi 
Értékekért Egyesület nyertes pályázata keretében 2022. szeptember 17-én és 18-án immár 
második alkalommal valósult meg Keszthelyen a KultUdvar kétnapos rendezvénysorozat. 

A Fejér György 
Városi Könyvtárban 
a keszthelyi írókkal, 
költőkkel zajlott le 
pódiumbeszélgetés, 
amit a gyermek-
verspályázat győz-
teseinek eredmény-
hirdetése követett. 
A Goldmark-ud-
varban petanque-
bemutató volt, majd 
a kiváló akusztikájú 
zsinagóga bizto-
sított helyet előbb 
Bardócz L. Csaba 
dalköltő koncertjéhez, 
majd a Bódis Bettina és 
Varga Endre által alko-
tott BB Jazzy Pop Duó 
fellépéséhez. A délután 
folyamán történelmi 
vezetett séták zajlottak, 
amelyek résztvevői a 

helyszíneken ismerked-
hettek meg a Vajda János 
Gimnázium, a Goldmark-
udvar, a zsinagóga és a 
Bibliakert múltjával és 
történetével.  
A rendezvény másnap 
gyermekprogrammal 

folytatódott, amely kere-
tében a Tekergő Bábszín-
ház bábjátékkal, a Móka 
Palota pedig interaktív 
zenés gyerekműsorral 
szórakoztatta a közön-
ségét. Ezen a napon is 
sor került egy vezetett 

történelmi séta 
megtartására a 
premontrei rend-
ház épületében, 
miközben a Balaton 
Színházban kézmű-
ves-foglalkozások 
zajlottak, majd este 
17 órától a Szűcs 
Krisztián–Szálin-
ger Balázs páros 
alkotta Szűcsinger 
irodalmi-zenés 
koncertje zárta a 
kétnapos rendez-
vényt.  

A kulturális örökség 
napjaihoz kapcsolódva 
megrendezett KultUdvart 
a Veszprém–Balaton Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 
2023 programnak kö-
szönhetően a jövő évben 
is megrendezik.

Lezajlott a KultUdvar II.

Itt van Zala zászlósbora, a Hegyke  

A Zala megyei termelők a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel karöltve 
alkották meg a házasított bort. Cél, hogy visszaemeljék ezzel a nedűvel a zalai borvi-
déket hazánk bortérképére. A régió adottságai kiválóak a nagy minőségű borok készíté-
séhez, de a területi tagoltság és a jellemzően kicsi, családi pincészetek által végzett termelés 
sokáig nehezítette a tételek népszerűsítését.



SZÍNEK, ÍZEK, ÉLMÉNYEK
Éld meg itthon az ősz legszebb pillanatai t !

TARCAL
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Az őszi ruhatárunkat úgy célszerű kialakítani, hogy mind a melegebb, mind a hűvösebb időjárásra fel 
legyünk készülve, valamint arra is gondolnunk kell, hogy ha napközben esetleg elered az eső, az se 
érjen bennünket váratlanul.
A kapszulagardrób azt jelenti, hogy kevés darabszámú ruhából változatos összeállításokat rakunk 
össze. 
Legyen legalább két különböző őszi kiskabátunk, amelyeket tudunk variálni az alapruhatárunkkal. Diva-
tosak és praktikusak a farmerkabátok, művelúr kabátok és a jól szabott, konzervatívabb vagy különle-
gesebb rövid vagy hosszabb blézerek is. Ugyanaz a szett másként hat egy művelúr kabáttal vagy egy 
elegáns blézerrel, őszi kabáttal, különböző cipőkkel.
Praktikus megoldás kombinálni az egyszerű szettünket a különböző stílusú kiskabátokkal, mert teljesen 
más benyomást keltenek. Hiszen egy egyszerű ruha pl. farmerkabáttal és sportcipővel szinte bárhová 
felvehető, de ugyanez a ruha egy blézerrel és körömcipővel már irodai, vagy akár alkalmi viseletnek is 
beillik.
A két különböző stílusú kiskabát mellé 2-3 különböző színű pulóvert is bevethetünk. Egy nadrág-póló 
szettet rétegezhetünk más-más stílusú pulóverrel, kiskabáttal, és senki sem fogja megmondani, hogy 
nem teljesen különböző ruhadarabokat látott rajtunk. A kapszulagardrób lényege, hogy legyen egy 
alapruhatárunk, amelyhez mindig nyúlni tudunk, és ezt bővíthetjük a jövőben 1-1 új, színes 
darabbal.
Készüljünk fel, hogy ősszel bármikor eleredhet az eső. Tartsunk a táskánk-
ban egy összecsukható esernyőt vagy összehajtogatható esőkabá-
tot… természetesen a színtípusunknak megfelelő vidám színár-
nyalatban, hiszen amikor borongós, esős idő van, az elménkre 
is jó hatással vannak a szép színek.

Aki szereti a farmernadrágokat, egy-
szerű dolga van, hiszen ugyanazokat 

a darabokat viselheti ősszel is, amelyeket 
nyáron használt. A rövid ujjú pólót felválthat-

ják a hosszú ujjúak, de akár maradhat a rövid ujjú póló 
is, és egy-két pulóverrel, kiskabáttal lehet bővíteni a ruhatárat. 

Az urak is rétegezhetik a ruhadarabokat bátran, hűvösebb időben akár 
póló-pulóver-bőrdzseki, de kevésbé hűvös napokon póló-bőrdzseki, köztes idő-
ben pedig a vékonyabb pulóvert felsőként is viselheti. Ha a színtípusának meg-
felelő darabokat választ, akkor két nadrág, két póló, két pulóver és két kiskabát 

kapszulából nyolc teljesen különböző szettet tud összeállítani. Érdemes az azonos 
darabokból különböző színűt és mintájút választani, így még változatosabb lesz 

az öltözködése. Pl. egy kék farmer, egy szövetnadrág, egy semleges és egy színes 
pulóver. Kabátból pedig lehet az egyik elegánsabb, a másik bőrdzseki.  

Ha nem halmozza az azonos színű és fajtájú ruhadarabokat (pl. tíz fekete póló 
vagy öt kék farmer), akkor hihetetlen kevés darabszámú ruha is elegendő  

lesz a változatos szettek kialakításához. 
Elegánsabban öltöző uraknál ugyanez a szabály vonatkozik az öltönyökre,  

zakókra, vagy ingekre is. Felesleges 6-8 darab fehér inget betárazni, mert nem 
lesz változatos az öltözködése, és nem mindenki Steve Jobs. Viszont, ha van két 

különböző színű (színtípusának megfelelő) öltönye, és két eltérő színű inge, akkor 
néhány jó nyakkendővel sok szettet össze tud állítani. 

Õszi kapszulagardrób, 



14 Balatoni KRÓNIKA   2022. október 21. 152022. október 21.   Balatoni KRÓNIKA

-on is!

Lapunk következő száma 2022. november 4-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika Információs Magazin

Kövessen bennünket 

Meghívó
Értesítem a lakosságot, hogy Keszthely Város  

Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. október 27-én, 17 órakor tartandó 
közmeghallgatására lehetőség van a keszt-
helyi lakosok számára a helyi közügyeket érintő 
kérdések, javaslatok eljuttatására elektronikus úton  
a szervezes@keszthely.hu e-mail-címre történő 
megküldéssel, vagy a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) portáján lévő 
ládába történő elhelyezéssel is.

A közmeghallgatás célja a város polgárai vélemé-
nyének megismerése a közösséget érintő önkor-
mányzati rendeletalkotással, illetve a mindennapi 
életben felmerült problémákkal kapcsolatban. 
A közmeghallgatás célja az is, hogy a város polgá-
rai közérdekű kérdést intézzenek, vagy javaslatot 
tegyenek a képviselő-testület felé. 

Az ily módon előre feltett kérdésekre az érintettek 
a közmeghallgatáson, illetve elektronikus/postai 
úton is választ kapnak. Ennek érdekében kérem, 
hogy a kérdező/javaslattevő nevét és pontos címét, 
elektronikus elérhetőségét szíveskedjenek feltün-
tetni.

A közmeghallgatáson először az írásban érkezett 
kérdések kerülnek megválaszolásra.
Kérem, hogy a kérdéseiket, javaslataikat  
legkésőbb 2022. október 21. (péntek) 12:00 óráig 
szíveskedjenek a fent jelzett módok valamelyikén 
eljuttatni. 

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a közmeghall-
gatás helyszíne a Balaton Színház Simándy-terme 
(8360 Keszthely, Fő tér 3.). 
A terem befogadóképessége – a szociális távolság 
(1,5 - 2 m) betartásával – 45 fő, a helyek elfoglalása 
érkezési sorrendben történik.

Együttműködésüket és megértésüket előre is 
köszönöm.

Manninger Jenő polgármester

VÉRADÁSOK NOVEMBERBEN

A Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Szervezete 
és a Keszthelyi Kórház Vérellátója no-
vemberben is várja a véradókat. Utóbbi 

helyen 7-én (13–16 óráig), 8-án (15–18), 
14-én (13–16), 21-én (13–16) és 28-án 

(13–16) lesz véradás. November 3-án 
(15–18) Sármelléken, a művelődési házban, 10-én 
(16–18) Karmacson, a művelődési házban, 17-én  

(16–18) Zalaváron, a művelődési házban, 24-én (14–18) 
Zalaapátiban, a falumúzeumban várják a véradókat.
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TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

2022. októberi  
ügyfélfogadási rendjéről

Keszthely város jegyzője a 2022. évi munkaszü-
neti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. 
(VI. 1.) ITM-rendeletben foglaltak figyelembevé-
telével tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2022. 
november 1-je (mindenszentek napja) körüli 

ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

2022. október 14. (péntek)  
munkanap, ügyfélfogadás  

8.00 órától 12.00 óráig,
2022. október 15. (szombat)  

munkanap, ügyfélfogadás  
8.00 órától 12.00 óráig,

2022. október 31. (hétfő)  
pihenőnap,  

az ügyfélfogadás szünetel,
2022. november 1. (kedd)  

munkaszüneti nap,  
az ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

MEGHÍVÓ
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 97. § 
alapján Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete

2022. október 26-án (szerdán) 16.00 órai
kezdettel

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
udvari tárgyalója (8360 Keszthely, Fő tér 1.)
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a koronavírus-járvány-
ra tekintettel a közösségi terjedés megakadályozása érdeké-
ben az önkormányzat a közmeghallgatás időpontjáig esetleg 
hatályba lépő jogszabályi változásokra is figyelemmel korláto-
zó (távolságtartás, maszk stb.) intézkedéseket írhat elő.

Horváth Jánosné elnök

Polgárőröket keresnek  
Keszthelyre
A Polgárőr Egyesület Alsópáhok Keszthely városában 
polgárőr csoportot hoz létre. Tisztelettel kérik a lakossá-
got, hogy aki szeretne csatlakozni a civil szervezethez, a 
pahokpolgaror@gmail.com e-mail-címen jelentkezzen!
Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség nyolcvanezer forinttal támogatta a Polgárőr  
Egyesület Alsópáhok munkáját. Az összeget működési,  
fenntartási költségekre, műszaki eszközök és polgárőr 
formaruhák beszerzésére költhették el.

Három éve tart a Keszthelyi 
Református Egyházközség 
templomának felújítása, 2023-
ban szentelik fel. 2015-ben 
városi segítséggel a járdát tudták 
letérkövezni, illetve egy bizton-
ságos hidat is építettek. 2017-ben 
volt egy 42 millió forintos reno-
válás, a villamosítás részleges 
korszerűsítését végezték el, majd 
a gyülekezeti termet újították fel. 
Idén 58 millió forint állami támo-
gatást nyertek, ebből új toronysi-
sak épül.

– 2015-ben kerültem ide. Rá kellett jön-
nöm, hogy nemcsak a lelki építkezéssel 
kell foglalkoznom, hanem a fizikai 
építkezéssel, renoválással is - mondta 
Zichy Emőke lelkész.  
– 2017-ben nyertünk egy komolyabb 
pályázatot, ami 42 millió forintot je-
lentett, egyházkerületi támogatással. A 
munkát a villamosítás részleges korsze-
rűsítésével kezdtük, a gyülekezeti terem 
volt az első projekt. Fontos volt még a 
vizesedés elhárítása. Elkészült egy szép 
teakonyha és a nyílászárók cseréje is. 
Varga Zsófia projektmenedzser segítsé-
gével sikerült a város által is támogatott 

pályázatot megnyerni 15 millió forint 
értékben, de rádöbbentünk arra, hogy 
ez a pénz nem lesz elég a torony felújí-
tására, a teljes villamoshálózat cseréjére, 
a kültéri burkolatok elkészítésére, a 
járda folytatására, a garázs tetejének az 
elkészítésére. Viszont elegendő volt a 
héjazat cseréjére. A 15 millió forinthoz 
nem mertünk hozzányúlni, közben 
eltelt három esztendő. A munkálatok 
folytatásához még 58 millió forintot 
nyertünk. Ez a pályázat is a református 
egyház által támogatott, az állam által 
finanszírozott kiemelt projekt. 
Mellette korszerűsítik a villámhárítót, 
a templombelsőben a teljes elektromos 
hálózatot cserélik. Amire nem volt fe-
dezet, az a templom, a parókia lépcsője 

volt. Erre gyűjtenek most. A fizikai 
építkezés véget ér majd, de a templom a 
szentelésére 2023-ban, a jubiláló dátu-
mon kerül sor.

Befejezik a református templom felújítását
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VÁRUNK KESZTHELY ÚJ HELYEN AZ EGYKORI HEMO ÉPÜLETÉBEN! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 69.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES SZOLGÁLATRA! 
 

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi, 
pszichológiai és fizikai alkalmasság. 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj, 

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, ruházati 
ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek 

 

 


