
VIII. ÉVF. 22. SZÁM  •  2022. NOVEMBER 18. 

BALATONI KRÓNIKA

3. oldal 5. oldal 8. oldal

Nemzeti  
gyásznap

– a forradalom leverésére  
emlékeztek

Hivatás  
és elhivatottság 

– a szociális munka napját  
ünnepelték

Gyermekek  
a KRESZ-városban  
– a biztonságos közlekedést 

gyakorolták

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

Szent Márton ünnepe



2 32022. November 18.   Balatoni KRÓNIKABalatoni KRÓNIKA   2022. November 18.

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.  
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270-003  
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 ezer példányban • ISSN 2415-9131
A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok  
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Schuller Mária textilművész  
és Mohácsi Balázs irodalom- 
történész egy hónapon át, 
novemberben dolgozik, alkot 
Keszthelyen. A Város Művészeit 
pályázat útján választották ki. 

Szeptemberben hirdették ki a „Keszt-
hely Város Művésze 2022” pályázat 
nyerteseit, negyven pályamunkából 
választották ki a két befutót. Mohácsi 
Balázs prózája nyerte el a döntéshozók 
tetszését, Schuller Mária pedig textil-
munkáival brillírozott.  
A keszthelyi városházán várták és 
köszöntötték a művészeket. Manninger 
Jenő polgármester hangsúlyozta, hogy 
Keszthelyen sok közösség él kulturális 
életet, ez a kezdeményezés pedig jól 
illeszkedik a város életéhez, célkitűzése-
ihez. Hozzátette, hogy a legjobb közös-

ség az, aminek van valamilyen kultu-
rális töltete. Németh Péter, a Balatoni 
Múzeum igazgatója büszke a projektre 
és arra is, hogy már megnyerték a jövő 
évi pályázatot is.  
A pályázatot a Veszprém–Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa program tá-

mogatja. A projekt egyik megvalósítója 
a Balatoni Múzeum. Az egy hónap alatt 
több mint tíz programon vesznek részt 
a művészek, Schuller Mária és Moh-
ácsi Balázs egy hónapon át dolgoznak 
Keszthelyen, aktívan bekapcsolódva a 
város vérkeringésébe.

A nemzeti gyásznapon 
elhangzott: a hősök helyt-
állását és a forradalom 
eszményét sem a feledtetés 
politikája, sem a megtorlá-
sok nem tudták eltörölni. 
Országszerte 2700-an haltak 
meg a forradalom és sza-
badságharc idején. Az 1956. 
december és 1957. január 
közötti időszakban nyolc-
vanan hunytak el, majd az 

1961-ig tartó megtorlások 
idején 229 főt ítéltek halálra, 
860 embert a Szovjetuni-
óba hurcoltak el, 25 ezer 
magyart pedig internáltak 
vagy börtönbe vetettek. A 
forradalom alatt és után 
kétszázezer honfitársunk 
hagyta el az országot kény-
szerből. A leszármazottak 
még évtizedekig joghátrány-
ban voltak szüleik hősies 

cselekedetei miatt. 
Varga Sz. Gábor, a Vajda 
János Gimnázium igazgató-
ja, a megemlékezés szónoka 
hangsúlyozta, hogy a hősök 
életpéldája ma is táplálja a 
szabadság, a demokrácia és 
a nemzeti önrendelkezés 
iránti vágyunkat és elkötele-
zettségünket. Gloria Victis – 
dicsőség a hősöknek! – tette 
hozzá.

A forradalom hőseire emlékeztek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján, november 4-én 
az áldozatokra emlékeztek a Szent Miklós temető ’56-os kopjafájánál. 

Az ’56-os kopjafánál 
Manninger Jenő polgár-
mester, a képviselő-testület 
tagjai, valamint a résztvevők 
helyezték el koszorúikat, 
mécseseiket. A megem-
lékezés után a Magyarok 
Nagyasszonya-templomban 
engesztelő szentmisét 
mutattak be. 

Prózákkal és textilmunkákkal

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

-on is!

Lapunk következő száma 2022. december 2-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
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Legszebb munka és elhivatottság

Szent Kozma–Szent Damján-díjat kaptak
A Keszthelyi Kórházban dolgo-
zó orvosok kapták az idei Szent 
Kozma–Szent Damján-díjat, 
a résztvevőket köszöntötte 
Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere.
A szentté avatott ókeresztény 
vértanúkról elnevezett, a MOK 
Zala Megyei Területi Szerve-
zete által 2010-ben alapított 
elismerést minden évben két 
orvos kaphatja meg. 
Idén az „alapellátás kitünte-
tettje” Kollarits Anna Ágota 
háziorvos. 1988-tól nyugdíjazá-
sáig dolgozott Keszthelyen. 
– Nagy megtiszteltetés szá-

momra, hogy a Szent Kozma–
Szent Damján-díjat megkap-
tam, és főleg azért öröm, mert 
a kollégáimtól kaptam – mond-
ta.  
A „fekvőbeteg-ellátás” díja-
zottja Nagy László patológus 
főorvos. Ő már a friss orvosi 
diplomájával a Keszthelyi Kór-
házban kezdett dolgozni. 1999 
óta vezeti a patológiai osztályt. 
– Egy kicsit váratlanul ért ez a 
díj, de úgy érzem, hogy meg-
dolgoztam érte – fogalmazott.
A díjazottak emlékplakettet, 
oklevelet, valamint pénzjutal-
mat kaptak. 

Sokan voltak kíváncsiak  
a Szent Márton-napi felvonulásra  

és rendezvényre városunkban,  
melyet a Da Bibere Zalai Borlovagrend 

és a Goldmark Károly Művelődési  
Központ szervezett. 

A Festetics-kastély parkjában 
gyülekeztek a felvonulásra a 
résztvevők. Az őszbúcsúztatón 
a Szent Mártonról elnevezett 
templom helyét jelölő kő körül 
álltak, és emlékeztek a névadóról. 
Dr. Brazsil József, a Da Bibere 
Zalai Borlovagrend elnök-nagy-
mestere köszöntőjében elmondta, 
hogy bár a Szent Mártonra áldott 
kápolnát lebontották, legendája 
mégis fennmaradt, mivel Szent 

Márton Európában az egyik leg-
fontosabb szent.  Manninger Jenő 
polgármester a város vezetése és 
képviselő-testülete nevében kö-
szöntötte a megjelenteket. Hang-
súlyozta, fontos a hagyományok 
őrzése, az ilyen rendezvényekre 
szükség van, hogy emlékezzünk, 
hiszen Szent Márton püspök élete 
példaértékű. Mezei András, a Kis 
Szent Teréz plébánia plébánosa 
imádságra buzdított a bűnösök 

megtéréséért, az élőkért és az 
elhunytakért. De imádkozni kell 
mindazokért is, akik tévúton jár-
nak, és jó tanácsokkal kell ellátni 
a tudatlanokat – mondta.
A jótékonyság és bor ünnepén 
felnőttek, gyermekek lámpások-
kal a kezükben vonultak végig a 
sétálóutcán. A Fő téren óvodások 
adtak műsort, majd a civil szerve-
zetek szeretetvendégségre várták 
résztvevőket. 

November 12-ét 2016-ban nyilvánította 
a szociális munka napjává az Ország-
gyűlés. Magyarországon az emberek 
közel egyharmada küszködik olyan 
problémával, ami valamilyen szociális 
gondozást igényel. A szociális munka 
napját második alkalommal szervez-
te meg a keszthelyi önkormányzat a 
Goldmark Károly Művelődési Központ-
tal közösen, az Emberi Erőforrások 
Bizottságának támogatásával. Man-
ninger Jenő polgármester beszédében 
– megköszönve az áldozatos munkát – 
hangsúlyozta, nagyon fontos Keszthely-
nek minden szociális intézménye. Az 
ottani minőségi munka, amit végeznek 
a dolgozók, elengedhetetlen a helyi 
közösség jólétéhez. Csótár András, 

az Emberi Erőforrások Bizottságának 
elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: 
a szociális szférában dolgozók olyan 
önzetlen segítő tevékenységet végeznek, 
amit mindenkinek el kell ismernie.  
Úgy fogalmazott, ez a hivatás egy valódi 
szolgálat. Kiemelte: a szociális terüle-
ten dolgozók olyan feladatot látnak el, 
amely a társadalom számára különösen 
fontos. Hiszen ezeknek az embereknek 
sokszor ők azok az utolsó mentsvá-
rak vagy akár kapcsok, amely még az 
élethez, illetve a közösséghez kapcsolja 
őket. Így az ő feladatuk különösen 
fontos és hangsúlyos. „Úgy gondoljuk, 
fontos, hogy minden évben megbecsü-
lésről szóló ünnepséget szervezzünk” 
– tette hozzá.

A fórumon a Magyar Tu-
risztikai Minőségtanúsító 
Testület munkatársai 
mutatták be a rendszer 
működését. Elhangzott, 
a minősítés bevezetése 
fokozatosan történik 
január 1-jétől. A szál-
lodák és panziók által 
megszerzett védjegyek 
érvényessége nem válto-
zik. Ezekhez hasonlóan 
a magánszálláshelyek is 
1-től 5 csillagig terjedő 
besorolást kapnak. A 

jövőben csak a minősített 
egységek működhetnek 
a piacon. Keszthelyen 
kiemelt jelentősége van 
ennek, hiszen nagyon 
sok szobakiadó működik 
a városban. 
– Keszthely jelentős 
kulturális és turisz- 
tikai centrum számos 
látnivalóval. Mintegy 
félezer szálláshely van 
különböző kategó- 
riákban – mondta Vozár 
Péterné, Keszthely 

alpolgármestere.  
– Az idei évben nagy örö-
münkre gyarapodhatott 
ez a szálláshelykínálat a 
megújult Helikon szál-
lodával, és a következő 
évben is folytatódik ez, 
hiszen a mellette épülő 
Sirius szálloda is vendé-
geket fogadhat már. Nem 
elegendő, hogy mennyi 
szálláshelyünk van, fon-
tos, hogy ezek minő-
ségben feleljenek meg. 
A minősítő rendszer 

munkatársai pontozni 
fogják egyebek mellett 
a tisztaságot, a karban-
tartottságot, a szobák 
méretét, az alváskomfor-
tot, a fürdő és a konyha 
felszereltségét, valamint 
a szolgáltatások meny-
nyiségét és minőségét 
is. A minőségbiztosítási 
eljárás lefolytatása és a 
tanúsítvány megszerzése 
díjköteles, az első mi-
nősítés díját azonban a 
magyar állam átvállalja.      

A szálláshelyek minősítéséről
Az újonnan életbe lépő szálláshelyminősítő rendszerről tartottak fórumot Keszthelyen. 
A Balaton Színházban a környék magánszállás-tulajdonosai vettek részt a programon. 

A szociális munka az egyik legszebb a világon, olyan, amihez elhivatottság kell – hangzott 
el azon a rendezvényen, melyen a szociális szféra dolgozóit köszöntötték Keszthelyen.

Lámpás felvonulás 
Szent Márton napján

A szociális munka 
napja alkalmából 
tizenhárman vehettek 
át elismerést Keszt-
helyen. Többek között 
az ESZI, a bölcsőde, a 
Család- és Gyermek-
jóléti Központ, a Mál-
tai Szeretetszolgálat, 
a Vöröskereszt és a 
Szociális Szolgáltató 
Központ munkatársai is 
oklevelet kaptak.
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Dr. Varga Andrea  
az új főigazgató

„Gyenesdiás nagyközség úthálózatának 
kerékpárosbarát fejlesztése, Algyenes–Aldiás 
kerékpárosbarát településrész kerékpárosbarát 
fejlesztése” címmel nyújtott be pályázatot 
Gyenesdiás önkormányzata a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program keretén belül 
a Fenntartható települési közlekedésfejlesztési 
pályázatra. Az elnyert összegből elkészült új, 1,3 
kilométeres szakaszt a közelmúltban adták át.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – dr. Sifter 
Rózsa Zala megyei főispán javaslatára – dr. Varga Andreát nevez-
te ki a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatójává. A harminc-
éves közigazgatási gyakorlattal rendelkező, jogász végzettségű 
dr. Varga Andrea 1992-ben a keszthelyi önkormányzatnál kezdte 
pályafutását törvényességi referensként, majd 2000 szeptem-
berétől Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának jegyzői 
feladatait látta el. 2013. január elsejétől a Zala Megyei Kormány-
hivatal Keszthelyi Járási Hivatalát vezette. Az új főigazgató a 
tisztséget 2022. november 1-től tölti be. A kinevezést dr. György 
István területi közigazgatásért felelős államtitkár adta át.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere elmondta: az új 
útvonal célja, hogy összekösse Aldiást és Algyenest, de 
a hosszú távú tervek között szerepel, hogy Keszthely, 
Vonyarcvashegy és Balatongyörök is bekapcsolódjon 
az útvonalba. A projekt összköltségvetése közel 331 
millió forint volt. Hozzátette: kerékpáros célú fejleszté-
sek 1,3 kilométer, forgalomtechnikai fejlesztések, háló-
zatbővítések 2,7 kilométer hosszan valósultak meg. 

Kerékpárbarát  
beruházásként
– Magyarország egyik legfontosabb, kiemelt turisztikai cél-
pontja a Balaton, a Balatoni Bringakör pedig az egyik legszebb 
kerékpárút, nem véletlen, hogy egyre népszerűbb a turisták 
körében – fogalmazott Nagy Bálint, a térség országgyűlési 
képviselője, az Építési és Beruházási Minisztérium beruházáso-
kért felelős államtitkára, hozzátéve: a projektben a 71-es út és 
a Balaton-part közötti településrész kerékpárosbarát komplex 
kialakítása valósult meg, mely kiválóan szolgálja a települést és 
a térséget egyaránt. Gyenesdiás újabb kerékpárosbarát fejlesz-
tésével viszi tovább térségünk jóhírét – tette hozzá.

II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalá-
ra emlékezett Keszthelyen a Nemzeti Kör és 
a Rákóczi Szövetség. A Rákóczi téri szobor-
nál minden évben kétszer hajtanak fejet az 
egyik legnagyobb magyar fejedelem előtt. 
Ilyenkor felelevenítik életét, munkásságát 
és rodostói száműzetését. A keszthelyi civil 
szervezetek e endezvényen mindemellett a 
székely autonómia iránti szolidaritásukat is 
kifejezik.

Rákóczi fejedelemre 
emlékeztek
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A keszthelyi Fő téren felállított 
pályán kisautóval, biciklivel és 
rollerrel közlekedhettek a fiata-
lok, közben megtanulhatták a 
legfontosabb KRESZ-szabályo-
kat is. A HUMDA elkötelezett 
a közlekedésbiztonság javítása 
mellett. Felismerték, hogy ehhez a 
legkönnyebb út, ha már a legfia-
talabbakkal is megismertetjük a 
szabályokat. 
– Különösen öröm, hogy már 
gyermekkorban fel tudják hívni 
ezek a típusú rendezvények a 
gyermekek, és így rajtuk keresz-
tül a szülők figyelmét arra, hogy 
mennyire kell figyelni a közleke-
désre. Azt gondolom, az, hogy 
Keszthely a több mint harminc-
állomásos programsorozathoz 
csatlakozni tudott, nagy öröm 
és eredmény. Hogy a program 
mennyire eredményes volt, azt az 
is bizonyítja, hogy az öt napban 
közel 3000 gyermek látogatott 
el Keszthelyről és térségéből a 
rendezvényre – fogalmazott Nagy 
Bálint beruházásokért felelős 
államtitkár.

Öt nap alatt 3000 óvodás és 
alsó tagozatos gyerek vett 
részt szervezett formában a 
HUMDA Road Safety prog-
ramján – hangzott el a prog-
ram záró sajtótájékoztatóján.

A HUMDA Road Safety program ke-
retében az óvodások és alsós iskolások 
széleskörű elméleti, majd gyakorlati 
ismereteket szerezhettek a biztonságos 
közlekedésről. A Fő téren épült meg 
a KRESZ-pálya, mely népszerű volt a 
gyermekek körében.
A jelen gyermeke a jövő közlekedője 
– ez a mottója a HUMDA Road Safety 
programnak. A hiánypótló projektet 
2021 szeptemberében indították, azóta 
több mint nyolcvanezer gyermek vett 
részt az oktatáson. A nyitó sajtótájékoz-
tatón elhangzott: a HUMDA elkötelezett 
az Európai Unió célja mellett, hogy 
2030-ra a felére, 2050-re nullára csök-
kenjen a balesetekben elhunytak száma.
– Azt látjuk, hogy a jelen gyermeke a 
jövő közlekedője. Ha ez a tudás náluk 
már készségként épül be a mindennap-
jaikba, akkor a fenti célokat meg fogjuk 

tudni valósítani – fogalmazott Lázár 
László, a HUMDA Zrt. kommunikációs 
igazgatója.
Keszthely a 31. állomása volt a Road 
Safety programnak. Az iskolák részvé-
telét a tankerület szervezte meg, a pro-
jektet az önkormányzat hívta el Keszt-
helyre. Manninger Jenő polgármester 
kiemelte: a városban viszonylag kevés a 
súlyos baleset, de fontos a közlekedési 
kultúra fejlesztése.     
– A gyerekek nagyon élvezik. Kapnak 
egy kis elméleti felkészítést, majd gya-
korlatban is használhatják a rollereket, 
játékokat: a szabályok betartását gya-
korolják, illetve a közlekedési kultúrát 
fejlesztik. Ez ebben a városban is fontos, 
bár azt el lehet mondani, hogy Keszthe-
lyen a közbiztonság mellett a közleke-
dési biztonság is relatíve jó – tette hozzá 
Manninger Jenő.

„A jelen gyermeke 
a jövő közlekedője” ÜNNEPI PROGRAMOK, DÍSZKIVILÁGÍTÁS, TÉLI FINOMSÁGOK, 

VÁROSI BETLEHEM ÉS FOTÓPONTOK A FŐ TÉREN

2022. NOVEMBER 26 - 2023. JANUÁR 1.

NOVEMBER 26. (SZOMBAT)
 16.30 Fő tér:

 HÓ-HAHÓ BÁBSZÍNHÁZ
 17.30 Fő tér:

 TÁNCOS FLASHMOB
 18.00 Fő tér:

 SZABÓ LESLIE
 

NOVEMBER 27. (VASÁRNAP)
 15.00-17.00 Fő tér:

 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
 16.00 Fő tér:

 RANOLDER JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS  
 ÁLTALÁNOS ISKOLA
 17.00 Fő tér:

 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja: Tál Zoltán plébános
 Közreműködik: Salve Regina kórus
 18.00 Balaton Színház:

 MOTOLLA
 A 40 éves Szövés, népi kismesterségek 
 szakkör jubileumi kiállítása
 18.30 Fő tér:

 REGATTA EGYÜTTES
 

NOVEMBER 28. (HÉTFŐ)
 16.00 Fejér György Városi Könyvtár:

 RE-FOLK EGYÜTTES - adventi koncert
 

DECEMBER 3. (SZOMBAT)
 15.00 Népművészeti Alkotóház:

 CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
 16.30 Fő tér:

 IGRICEK EGYÜTTES
 18.00 Fő tér:

 SZAKONYI MILÁN
 

DECEMBER 4. (VASÁRNAP)
 15.00-17.00 Fő tér:

 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
 16.00 Fő tér:

 EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
 17.00 Fő tér:

 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja: 
 Zichy Emőke református lelkész
 Közreműködik: Református kórus
 17.30 Fő tér:

 ZENÉS ADVENTI MŰSOR
 a Hevesi Sándor Színház művészeivel

DECEMBER 5. (HÉTFŐ)
 18.00 Balaton Színház:

 KRAMPUSZ
 amerikai horror-vígjáték

 
DECEMBER 6. (KEDD)
 16.00 Fő tér:

 A MIKULÁS HINTÓN ÉRKEZIK
 16.30 Fő tér:

 BRUMI BANDI BAND
 

DECEMBER 9. (PÉNTEK)
 15.00 Népművészeti Alkotóház:

 JÁTSZÓHÁZ KISISKOLÁSOKNAK
 

DECEMBER 10. (SZOMBAT)
 14.00 Balatoni Múzeum:

 ADVENTI CSALÁDI NAP
 16.30 Fő tér:

 RIBIZLI BOHÓC
 18.00 Fő tér:

 ZSIGMOND LALA
 

DECEMBER 11. (VASÁRNAP)
 15.00-17.00 Fő tér:

 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
 15.00 Fő tér:

 TRESTELLE TRIÓ
 16.00 Fő tér:

 CSÁNY-SZENDREY ÁLTALÁNOS ISKOLA
 17.00 Fő tér:

 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja: 
 Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész
 Közreműködik: Helikon Kórus
 17.30 Fő tér:

 BB JAZZY POP DUÓ
 

DECEMBER 12. (HÉTFŐ)
 17.00 Fejér György Városi Könyvtár:

 FENTŐS FERENC KAMARAZENEKAR
 

DECEMBER 13. (KEDD)
 17.00 Fő téri plébániatemplom:

 ADVENTI HANGVERSENY
 A zeneiskola és a keszthelyi iskolák 
 közös koncertje

 
DECEMBER 16. (PÉNTEK)
 18.00 Fő téri plébániatemplom:

 ADVENTI HANGVERSENY
 Pitti Katalinnal és a Salve Regina kórussal

DECEMBER 17. (SZOMBAT)
 15.00 Népművészeti Alkotóház:

 CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
 16.30 Fő tér:

 ÜSTÖKÖS KOMPÁNIA: KARÁCSONYVÁRÓ
 18.00 Fő tér:

 DANIEL SPEER BRASS BAND
 19.00 Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika:

 A HELIKON KÓRUS ÉS A KIS SZENT 
 TERÉZ KÓRUS KÖZÖS KONCERTJE

 
DECEMBER 18. (VASÁRNAP)
 14.00-19.00 Fő tér: 

 JÓTÉKONYSÁGI KTC ADVENT
 15.00-17.00 Fő tér:

 ANGYALVÁRÓ – Nincs karácsony tv nélkül
 17.00 Fő tér:

 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja: Mezei András plébános
 Közreműködik: Kis Szent Teréz kórus
 18.30 Fő tér:

 LAPOSA JULCSI BAND
 

DECEMBER 24. (SZOMBAT)
 23.00 Fő téri plébániatemplom:

 KARÁCSONYVÁRÓ ZENÉS ÁHÍTAT

DECEMBER 27 - JANUÁR 1.
 Helikon Kastélymúzeum:
 ÜNNEPI PROGRAMOK 
 A FESTETICS-KASTÉLYBAN

DECEMBER 30. (PÉNTEK)
 15.00 Goldmark Művelődési Központ:

 SZILVESZTERI JÁTSZÓHÁZ ÉS TÁNCHÁZ

DECEMBER 31. (SZOMBAT)
 11.00 Városi strand, Szigetfürdő:

 SZILVESZTERI CSOBBANÁS
 20.00 Fő tér:

 VÁROSI SZILVESZTER
 Koncertek, LED zsonglőrök, utcabál…

További információ:
 www.keszthely.hu
 www.balatonszinhaz.hu
 www.facebook.com/hellokeszthely

 A programváltoztatás jogát 
 a szervezők fenntartják!

A kampány ideje alatt, október köze-
pétől december elejéig a programhoz 
csatlakozott optikák ingyenes látás-
tesztet végeznek, a szervizek pedig 
átvizsgálják a járművek láthatóságáért 
felelős alkatrészeket. A programhoz 
kapcsolódik a Light Friday akció, ami 
a láthatóságot hangsúlyozza. 
Dongó Norbert baleset-megelőzési 
előadó hangsúlyozta: az őszi idő-
szakban óvatosabban, lassabban 

vezessünk, hiszen 
csúszósak az 
utak, romlanak a 
látási viszonyok, 
gyakran a leszálló köd is nehezí-
ti a közlekedést. Fontos a követési 
távolság betartása is. Mindig ellen-
őrizzük, hogy a közlekedési eszközön 
a világítóberendezések működnek-e. 
Ne csak a menetfényt használják a 
gépjárműveken a vezetők, mert az 

csak előre bocsát ki fényt, nincs ilyen-
kor hátsó világítás, ezért kapcsoljuk 
be a lámpákat!
A Light Friday akció keretében ke-
rékpárosoknak első és hátsó lámpát, 
prizmát és mellényt ajándékoztak a 
rendőrök.

Balesetmegelőzési programot hirdetett a rendőrség 
„Látni és látszani” címmel. A kampányban arra hívják 
fel a figyelmet, hogy az őszi időszakban, amikor rom-
lanak a látási viszonyok, fokozattan ügyeljünk arra, 
hogy mi magunk is jól láthatóak legyünk.

Látni és látszani  
– a biztonságos közlekedésért



Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékossággal  
élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.
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Jelentős helyszínekkel  
ismerkedtek

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében történelmi,  
irodalmi és helytörténeti szempontból kiemelkedő  
jelentőségű helyszínekre invitálta az érdeklődőket  
a Balatoni Múzeum.

Elsőként a temetőben, majd a Szendrey Júlia-emlékháznál 
kaptak fontos információkat az érdeklődők. Haász Gabriella 
főmuzeológus a mindenszentek után, az egyéni megemlékezé-
sek folytatásaként invitálta a gyalogtúrára a résztvevőket: 
– Olyan síremlékekhez, objektumokhoz mentünk, amely vala-
milyen keszthelyi híres család vagy Keszthelyhez kötődő híres 
ember sírja; vagy pedig művészi, történeti szempontból fontos 
és értékes, védett síremlék, és ezért érdemes a figyelemre. 
Utána a Szendrey-telepi, újmajori Szendrey Júlia-emlékházat 
kerestük fel – mondta.

Mozart Requiemje, az emlékezők zenéje csendült fel a Kis 
Szent Teréz karmelita bazilikában. A budapesti Don Bosco 
Ének- és Zenekar telt ház előtt adta elő a lélekemelő művet.

A Hónap Mesterremeke

Hagyomány már a Népmű-
vészeti Alkotóházban, hogy 
népi iparművészek munkáit 
kiállítják, korábban láthatóak 
voltak keramikusok, fafara-
gók, tojásírók, hímzők alko-
tásai is. A mostani kiállításon 
negyven terítőt és csipkecsí-
kot csodálhatnak meg az ér-
deklődők. Bereczky Csabáné 
Péntek Teréz elmondta: több 
évtizeddel ezelőtt szövéssel 
foglalkozott, és 2010-től 
kezdte el komolyan venni a 
csipkeverést, mert nagyon 

megtetszett neki. Ehhez a 
munkához kitartás és sok 
akarat kell. 
A Népművészeti Alkotóház 
vezetésének a Hónap Mester-
remeke ötletet a múzeumok 
Hónap Műtárgya programja 
szolgáltatta.
– Olyan iparművészeket hí-
vunk ide, akiknek az alkotá-
sai „A” kategóriás minősítést 
kapnak. Ilyenek Bereczkyné 
Terike vertcsipke-terítői is – 
árulta el Molnárné Riskó Er-
zsébet, az alkotóház vezetője. 

Requiem a Bazilikában

Hagyományőrzés  
a Mesterségek Napján

A Múzeumok Őszi Fesz-
tiválján tartották meg a 
Mesterségek Napját, melyen 
a korongozás volt a leg-
népszerűbb a programba 
aktívan bekapcsolódók kö-
rében. A Balatoni Múzeum 
szervezésében termelőkkel, 
kézművesekkel, népművé-
szekkel ismerkedhettek az 
intézménybe látogatók, sőt 
ki is próbálhatták a kedvelt 
mesterségeket. A fazekas-
ságra nagyon sokan voltak 
kíváncsiak, de népszerű volt 

a tojáskarcolás és a csip-
keverés is, és érdeklődőek 
voltak a fafaragás iránt is. 
A programban szerepelt 
méhészettel kapcsolatos 
kvízjáték, és bemutattak egy 
méhcsaládot is. Az édes-
szájúak is jól jártak, hiszen 
volt mézeskalács-díszítés és 
házirétes-készítés. Németh 
Péter, a Balatoni Múzeum 
igazgatója elmondta, hogy a 
hagyományőrzés, a régi mes-
terségek bemutatása a célja a 
Mesterségek Napjának.Bereczky Csabáné Péntek Teréz 

csipkekészítő népi iparművész 
kerek és négyzetes vertcsipke-terí-
tőit a Népművészeti Alkotóházban 
állították ki. Ezek közül a legjobbat 
a Hónap Mesterremeke címmel 
jutalmazták. 
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– A versenyre tizenegy 
egyesület nevezett az 
egész országból. Ez 104 
főt jelent és több mint 
kétszáz nevezést – tud-
tuk meg a Budo Karate 
& Jujutsu International 
Szövetség elnökétől, 
Bézsenyi Renátától. 
Keszthely városát az 
Emberi Erőforrások 
Bizottságának elnöke 
képviselte a versenyen. 
Csótár András a megnyi-
tón hangsúlyozta: a tele-
pülésnek fontos a sport 
– nemcsak az egész-
ségmegőrzés, hanem a 
közösségteremtés miatt 
is. Hozzátette: most már 
lassan két évtizede rang-
ja van ennek a verseny-
nek, és emiatt Keszthely 
város önkormányzata 
örömmel áll mellé és 
támogatja is ezt.

VÉRADÁSOK 
DECEMBERBEN

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa program támogatásával

KESZTHELY

2022. 11. 10.  |  15.30 Kastély-Lady Hamilton 
kávéház

SZÍNEK, SZÖVETEK, FORMÁK – RENDHAGYÓ KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉS 
SCHULLER MÁRIÁVAL A VÁROS MŰVÉSZÉVEL

2022. 11. 12.  |  16.00 Balatoni Múzeum A Műszak-kiállításmegnyitó, kötetlen beszélgetés a Város Művészeivel

2022. 11. 16  |  16.00 Magyarok Nagyasszonya 
templom

"A templomtoronytól a kriptáig”, történelmi vezetett séta Keszthely 
legrégebbi templomában, a sétát vezetei Tál Zoltán plébános

2022. 11. 16  |  19.00 Egyetem Bexi Kocsmatúra. Rendhagyó irodalmi felolvasó délután keszthelyi származású 
ill. kötődésű költők műveiből a város patinás borozóiban (Vén bakter, 
Csaba borozó stb.)

2022. 11. 17  |  17.00 Balatoni Múzeum Különleges tárlatvezetés - Balaton-kiállítás, a város művészeinek 
szemével

2022. 11. 18  |  13.00 Pampetrics borkereskedés Közös Petanque a Város Művészeivel

2022. 11. 18  |  16.30 FGY Városi Könyvtár aula „Kétszer három kedvenc könyvem” Irodalmi délután a város művészeivel, 
ezt követően borkóstolás

2022. 11. 23  |  17.30 Balaton Színház, Kacsóh terem dr. Cséby Géza és Szálinger Balázs beszélgetnek a dunántúli irodalomról
Mohácsi Balázzsal, a Jelenkor szerkesztőjével

2022. 11. 24  |  17.00 Klassz Kultbisztró Irodalmi fröccsök, közönségtalálkozó

2022. 11. 27  |  18.00 Balaton Színház MOTOLLA - A Goldmark Károly Művelődési Központ 40 éves 
– Szövés, népi kismesterségek szakkörének jubileumi kiállítása. 
Rendhagyó tárlatvezetés

2022. 11. 29  |  17.00 Balatoni Múzeum Ilyen volt Keszthelyen - Záróünnepség

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! 

A VÁROS MŰVÉSZE 2022  |  programok

Rangos  
karate- 
verseny  
Keszthelyen

A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete és a Keszthelyi 
Kórház Vérellátója december-
ben a következő helyeken és 

időpontokban várja a véradó-
kat. A Vérellátóban december 

5-én (13–16 óráig), 6-án (15–18), 
12-én (13–16), 19-én (13–16), 22-én (13–16) 

és 29-én (13–16) lesz véradás. December 1-jén 
(14–18) Hévízen, a Lotus Hotelben, 8-án (13–15) 

Hévízen, a Carbona Hotelben, 15-én (15–18)  
Gyenesdiáson, a községházán várják a véradókat.

Országos jujutsu 
karateverseny zajlott 
Keszthelyen. A Csány-
Szendrey Általános Mű-
velődési Központban he-
tedik alkalommal gyűltek 
össze hazánk legjobbjai. 

HAJDÚSZOBOSZLÓ

BUDAPEST

KIKAPCSOL,
GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !
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Bár az adventi naptár inkább a hölgyek körében 
népszerű, de az utóbbi években egyre több férfi is kap 
ilyen naptárat a feleségétől, és a hölgyek törekszenek 
az innovatív megoldásokra. Egyre népszerűbbek 
mostanában a sörös adventi naptárak.  

ELKÉSZÍTÉSE: 24 üveg vagy doboz sört helyezünk egy kosárba, 
rekeszbe vagy karácsonyfa formájú tartóba. Díszíthetjük vicces 
vagy elegáns stílusban. Lehet minden üveg egy mikulásfej vagy 
vicces rénszarvas. De egyszerűen számozhatjuk különböző jelölők-
kel vagy ragasztott számokkal, matricákkal. 
Persze nem minden férfi iszik alkoholt, ezért lehet olyan naptár, 
amelybe különféle kedvenc holmikat teszünk, pl. édességek vagy 
egy-egy jó szivar, kaparós sorsjegy. Néhány napra lehet egy kedves 
kupon vagy üzenet. Kinek mi okoz örömet. 
Az urak is részt vehetnek a családi adventi naptár elkészítésében 
(fent írtam róla), amely jó családi program lehet, és értékes énidős 
és családi programok kerülhetnek bele. Pl. egyik vasárnapra egy 
családi korcsolyabelépő, vagy forrócsokizás egy jó kávézóban.  
Az advent nemcsak a várakozás időszaka, hanem a családi össze-
tartozásé is. 

Az első adventi naptárak az 1900-as évek elején még vallásos képekkel díszített naptárak voltak.  
Mindennap feltűztek egy-egy új képet egy kartonlapra, így várták a karácsonyt. Később édességes-
csokis naptárakat készítettek a gyerekeknek. Ma már rengetegfajta édességes naptár kapható  
az üzletekben. Ha nem akarunk készen vásárolni, készíthetünk otthon saját DIY naptárat.  

HOZTAM NÉHÁNY ÖTLETET SAJÁT, HÁZI NAPTÁRAKHOZ:
Y  Egy szép üvegbe 24 kis kártyára az ajándékozott pozitív tulajdonságait írjuk le.  

Megszámozzuk, és mindennap kihúzhat egy kártyát, amin elolvashatja, hogy milyen értékeit  
látjuk, vagy hogy miért szeretjük. Ez olcsó és nagyon kedves naptár, a család minden tagjának  
elkészíthetjük. Lehet egy családi délutáni program, amikor kiosztjuk a kártyákat, és mindenki  
összeírja a többiekről, melyek a pozitív értékei.

Y  Faágakból készíthetünk karácsonyfaformát vagy létraformát, majd megszámozott  
kartonpapírokat kis selyemszalaggal felkötözünk. A kartonokra családi programokat írunk. 

 
ÖTLETEK A KARTONOKRA:
Æ  Ma este rendelünk pizzát a családnak.
Æ Ma megnézünk egy karácsonyi filmet.
Æ Ma összerakunk két cipősdoboz karácsonyi csomagot, és leadjuk.
Æ Ma felhívjuk a nagymamát, dédit.
Æ Ma felhívunk egy kiválasztott embert, és elmondjuk, miért szeretjük.
Æ Ma összerakunk egy csomagot egy hajléktalan embernek, és odaadjuk neki.
Æ Ma veszünk egy üveg mogyorókrémet, és a gyerekek felfalhatják az egészet.
Æ Ma sütünk egy finom süteményt.
Æ Ma mindenki valami jót cselekszik napközben.
Æ  Ma együtt lesétálunk a Balaton-partra  

és beszélgetünk.
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MŰVÉSZI
TÁNC

NEM KI

BARKÁ-
CSOLÓ

FELMENŐ

SZENT,
RÖVIDEN

COLE PORTER
MUSICALJE

KAVICS
ÍZ VÉG!

AZOKAT
TÉL

KÖZEPE!
EGYJEGYŰ
SZÁMJEGY

RUBINTOM,
VIRÁGOM

PARKOLÓ

BOSSZÚSÁG
AZONOS
BETŰK

HIÁNYJEL

DÍJAT
ELVISZ

RÉSZLET
MÓRA

LÁSZLÓ
KÖLTŐ

VERSÉBŐL
A

BETELJESÜL

BALKEZES

KEZÉBŐL
KICSÚSZIK

OSCAR-DÍJAS
AMERIKAI
SZÍNÉSZ
(SEAN)

ZORRO JELE

FÉLEZER!

SZILÁRD
TÖMEG

ETIÓP
TELEPÜLÉS

SZOMBAT

OLASZ
VULKÁN

FORDÍTOTT
KETTŐS
BETŰ

A  -TÓL
PÁRJA

TÁNC-
MŰVÉSZETI
EGYESÜLET,

RÖVIDEN

KÖZÉPEN
MAJMOL!

RÖGZÍTETT

AZONOS
ZENEI

HANGOK
TÉMA
ELEJE!

FÉLIG
STERIL!

BETŰ
KIEJTVE

AB OVO

A VERS-
RÉSZLET

FOLY-
TATÁSA

BESZTERCE
...; MIKSZÁTH

REGÉNYE
MOZIBAN

VAN!

ITAL,
TRÉFÁS
SZÓVAL

STABILAN
KEZD!

KRISTÁLYOS
KÉMIAI
ELEM

SAJOG

TV ADÓ

POLI-
URETÁN,
RÖVIDEN

RÓMAI
ÖTVENES

ZÚZMARA

HÍR-
ÜGYNÖKSÉG

TUFA
KÖZEPE!

LEVÉLEN
AJÁNLOTT
DUPLÁN
A VIZEK
VÁROSA!

ELLENBEN

PÁRATLAN
NYŰG!

ÖVES
PÁNCÉLÚ
EMLŐS

ÉSZAK
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Az időjárás változása, a csípős, 
esős-ködös reggelek, a csúszós 
utak következtében ősszel-télen 
jelentősen megugrik a közúti 
balesetek száma.

Az őszi-téli közlekedésre rá kell 
hangolódni! És itt nem csak a 
sebesség csökkentésére kellene 
gondolni. Soha ne feledjük, hogy 
csak „négytenyérnyi helyen”, az 
abroncsok tapadási felületén 
közlekedünk, jó és rossz útsza-
kaszok és időjárási viszonyok 
között is. 7 Celsius-fok alatt a 
nyári gumik használata veszé-
lyes! Nem éri meg kopott vagy 
rossz minőségű gumikkal a saját 
és a gépjárműben utazók, vagy a 
velünk szemben közlekedők testi 
épségét sem veszélyeztetni!

Levelek hullnak az aszfaltra, 
ködös-párás-fagyos időjárás vál-
takozik, figyeljünk jobban, mert a 

hideg, csúszós úton megnövek-
szik a fékút és a féktávolság! Na-
gyobb követési távolság tartásá-
val megelőzhetjük a koccanásos 
baleseteket. A korai sötétedés mi-
att a vadak mellett a láthatósági 
mellényt nem viselő gyalogosok 
és kerékpárosok is óriási veszélyt 
teremtenek a közutakon. Számít-
sunk a váratlan felbukkanásukra!

A fűtő-hűtő berendezések és a 
jól működő ablaktörlő lapátok 
mind a szélvédőn történő kifo-

gástalan kilátást 
segítik elő. A vilá-
gítóberendezések 
karbantartása a jól 
látás és láthatóság 
érdekében elenged-
hetetlen. A „nappali 
menetfény” nem 
váltja ki a tompított 
fényszóró hasz-
nálatát, ráadásul 

hátrafelé nem is világít, így kor-
látozott látási viszonyok között 
azt kockáztatjuk, hogy hátulról 
belénk jönnek. A ködfényszó-
rót csak lakott területen kívül és 
csak ködben használjuk, így nem 
vakítunk el másokat sem. Ha 
mindezeket észben tartjuk, nagy 
valószínűséggel elkerülhetjük a 
tipikus őszi-téli baleseteket.

Balesetmentes közlekedést 
kíván Önöknek a Keszthelyi 

Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek 
– Őszi-téli autós közlekedés

Adventi naptár
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A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia XCeed üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,9-7,1 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 134-161 g/km, a Kia XCeed Plug-in Hybrid 
üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,3-5,7 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 121-129 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által 
meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített 
új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények 
ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Gadácsi-Autóház Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. 54. (Alpha Park mellett)
Tel.: 83 511 040  | www.kiagadacsi.hu

Új XCeed és XCeed Plug-in Hybrid.
A Ceed család legújabb tagjai.

www.nifty.hu

ÜNNEPI

• függöny
• dekor 
• árnyékoló
• karnis
• tapéta
• szőnyeg
• bútor

       kifutó függönyök 
           és dekorok

Nyitva tartás: hétfő szünnap • kedd-péntek 10.00-16.00 • szombat 10.00-12.00

-30%
-50%
        december 18-ig !AJÁNDÉKÖTLETEK

Angyali sugallat - karácsonyig elkészülhet!Tel.: 83/310-761

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon u. 6. 
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