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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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Sok-sok érdeklődő előtt Mannin-
ger Jenő, Keszthely polgármestere 
mondott köszöntőt, hangsúlyozva: a 
takarékosság miatt kicsit szerényeb-
ben, de meg kell tartani az adventi 
ünnepkör programjait, ezek nem 
maradhatnak el. Ez egy szép időszak, 
a hit ünnepétől eljutunk a szeretet 
ünnepéig, ez a várakozás az egyik 
legszebb időszaka az életünknek. 

Advent 
első vasárnapján

Keszthely Fő terén felgyúltak az ünnepi fények, 
majd a koszorún fellobbant az első gyertya lángja.

Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa kiemelte: az ün-
nepkör egyik legfontosabb üzenete, hogy szükségünk van egymásra. Ma-
napság, amikor annyi rossz érzés járja át a gondolatainkat, kell, hogy Jézus, 
az élet, a remény, a hit jelen legyen az életünkben. Úgy fogalmazott: „Annyi 
mosoly legyen az arcunkon, amennyit az idei adventen süteményként az asz-
talra teszünk, s annyi türelem, amennyi karácsonyfadíszt az idén felteszünk 
a fára. Családjainkban, közösségeinkben a békét és a reményt építsük, 
legyünk a hála emberei.”

Virágos Keszthely

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 ünnepségen Manninger Jenő és Tál Zoltán gyújtotta meg az első adventi gyertyát.

A versenyen kapott, Oázis Kerté-
szetbe szóló ajándékutalványokat 
az óvodáknak adta át a polgármes-
ter, mondván: azokat jól fel tudják 
használni az intézmények környe-
zetének szépítésére.

A 2022-es Virágos Magyarország környezet-
szépítő versenyen a Belügyminisztérium díját 
nyerte el a város. Idén rekordszámú jelentkező 
452 pályázattal képviseltette magát, 349 telepü-
lés és 33 határon túli pályázó versenyzett.

Virágos Önkormányzatért díjat nyert 
Keszthely a „30 ezer fő alatti város” 
kategóriában.

 

Két választott   
felülethez egyet 
mi adunk 

AJÁNDÉKBA!

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

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

Kabir blue  
szőnyeg 10 990 Ft-tól/darab-tól 
(80x150 cm-től)
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Vincenzo   
behúzó szalagos uni dohány sötétítő 
készfüggöny 140x250 cm 15 990 Ft/darab 
(folyóméterben is kapható, 280 cm-es 
tekercsben 13 157 Ft/fm)

Robusto   
Aqua+ Dax 14 mm vízálló laminált 
padló, kopásállóság: 33 (közületi)  
11 444 Ft/m2

Kiddy Forest   
szőnyeg 14 990 Ft/darab-tól 
(80x150 cm-től)
Klubkártyával -25% kedvezménnyel.

Arany-, ezüst- és bronzhétvégén is hosszabbított nyitvatartással várjuk kedves Vásárlóinkat!

Adventi 
nyitvatartás:

H-P: 8:00 – 18:00
Sz: 8:00 – 16:00
V: 9:00 – 14:00

Hamarosan 
induló 

KARÁCSONYI 
JÁTÉKUNKRÓL 

Facebook oldalunkon 
adunk 

tájékoztatást! 
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Festetics II. Taszilóra 
emlékeztek

Festetics György, Deák Ferenc, Csik Ferenc, 
Vaszary Kolos is diákja volt a Festetics Pál által 
1772-ben alapított Vajda 
János Gimnáziumnak. 
Kezdetben ferences papok 
tanítottak, a jelenlegi épület-
ben 1892-től oktatnak. 

A jubileumi ünnepségen dr. Sifter 
Rózsa, Zala megye főispánja 
beszédében kiemelte, hogy a sok 
kiváló elme, akik a gimnázium 
falai között nevelkedtek, követendő 
példával járnak elöl, mert nemcsak 
hivatásukban alkottak időtállót, 
hanem a közösségükért is hajlandóak 
voltak tenni, akár az életük kockázta-
tásával is. Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere hangsúlyozta, hogy egy 
város életében a gimnázium mindig 
meghatározó. Keszthelyen a város 
szívében található, ezért is fontos a 
fejlesztése. A városvezető hozzátette, 
hogy így került sor a Mozgás házának 
felújítására, megépítésére, amit a gim-
názium használ, de magát az iskola 
épületét is helyreállították, megújult a 
természettudományos labor, a nyelvi 

labor, és megtörtént a 
Kisvajda felújítása is. 
Nagy Bálint államtitkár 
parlamenti elfoglaltsága 
miatt levélben üzent 
az ünneplőknek. Fontos volt – írta –, 
hogy a gimnázium nagyban hozzájá-
rult a város identitásához. 
– A felnövekvő generációk nevelése 
jövőt alakító tevékenység – emelte ki 
Varga Sz. Gábor, az iskola igazgatója. 
A gimnázium bejárati aulájában 
emléktáblát avattak, és oda helyeztek 

el egy időkapszulát, amelyben minden 
osztály személyes üzeneteket hagyott. 
Az időkapszulát ötven év múlva nyit-
ják ki. Az ünnepség részeként másnap 
fáklyás felvonulást tartottak, amely az 
iskola elől a Festetics-kastély irányába 
haladt. Ezzel tisztelegtek az alapító 
Festeticsek előtt. 

A Lovasoktatási és Lótenyésztési 
Központban 26 lóval foglalkoznak, 
melyek közül 12 telivér tenyészkanca. 
Több kanca vemhes, eddig négy csikó 
született. A 19. században Festetics II. 
Tasziló nevéhez fűződött a keszthelyi 
lótenyésztés. Dr. Bartos Ádám egyetemi 
docens elárulta, hogy Festetics György 
mellett Keszthely vonatkozásában meg 
kell emlékezni Festetics Taszilóról is, 
hiszen ő is nagyon sokat tett a városért. 
Az emlékülésen Zsigmond Richárd a 
korabeli mezőgazdaság, az angol teli-

vérek versenyeztetése mellett a magyar 
lóágazatról is szólt. Mint elmondta, a 
felnevelt lovak beépülnek az idegenfor-
galomba, a sportba, az oktatásba és a 
kulturális hagyományokba is. Mannin-
ger Jenő polgármester hangsúlyozta, 
hogy a lótenyésztésben bizonyos fajták 
gondozása nagyon fontos, de ugyanúgy 
a különböző sportágak is. Hozzátette, 
hogy jelentős az a koncepció is, amely 
a hévízi gyógyfürdővel közösen valósul 
majd meg, és a lovak különleges rehabi-
litációjáról szól. 

Keszthely képviselő-testü-
letének novemberi soros 
ülésén hozott döntésekről 
tartott sajtótájékoztatót 
Manninger Jenő polgármes-
ter.
Elmondta: a képviselő-testü-
let már korábban, 2021-ben 
döntött a helyi adórendelet 
módosításáról. Ezt tárgyal-
ták most ismételten, hiszen 
a korábban elfogadott ren-
delet a veszélyhelyzet, illetve 
a pandémia miatt nem lép-
hetett életbe. Az adóemelés 

alapelve az volt, hogy azok 
vállaljanak többletet, akik 
nem Keszthelyen laknak, 
csak tulajdonnal rendel-
keznek a városban, azaz a 
helyi lakók számára biztosít 
jelentős kedvezményeket 
továbbra is az önkormány-
zat. Emelkedik az építmény-
adó, de a helyi lakosokat 
nem érinti hátrányosan, 
viszont az önkormányzat 
számára ez 62 millió forint 
többletbevételt jelent, amire 
szükség is van az inflációs 

hatások ellensúlyozására. Az 
idegenforgalmi adó mértéke 
emelkedik, de az illeszkedik 
a környező településekhez. 
Kiemelte: a költségvetést 
is módosította a testület 
több kisebb beruházás 
megvalósítása érdekében. 
Így biztonságosabbá válik a 
Zámor utca és a Lóczy Lajos 
utca kereszteződése nap-
elemes jelzőtábla telepíté-
sével, illetve így pótolták a 
Semmelweis utcában lévő 
kosárlabdapálya kapuit 

is. Forrást különített el a 
testület továbbá a Keszthelyi 
Életfa Óvoda Tapolcai utcai, 
illetve Sopron utcai tagóvo-
dájának felújítására. Döntött 
a képviselő-testület arról is, 
hogy a Balaton Fejlesztési 
Tanácshoz pályázatot nyújt 
be az önkormányzat a Fodor 
utcai lakótelepen lévő Csen-
gey Dénes sétány zöldfelüle-
teinek megújítására.
A javaslatokat a testület 
minden tagja egyhangúlag 
elfogadta és támogatta.

Helyi adókról, költségvetésről
Összesen tizenhat napirendi pontot tárgyalt novemberi ülésén Keszthely képviselő-testülete. Módosították a 
helyi adókról, az idei költségvetésről, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők il-
letményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendeletet. Tárgyaltak az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások bérletéről szóló rendeletről, felülvizsgálták Keszthely város esélyegyenlőségi programját, valamint 
csatlakoztak az Európai Bizottság elnökéhez címzett megkereső kezdeményezéshez. A fenékpusztai kiskastély renoválása és a hazai lótenyész-

tés is témája volt a Festetics II. Tasziló örökségéről szóló 
emlékülésnek, melyet a Georgikon Campuson tartottak. 

250. évfordulóját ünnepelte250. évfordulóját ünnepelte  
a Vajda-gimnáziuma Vajda-gimnázium

A Fenékpusztán található 
majorság fejlesztésére a Heli-
kon Kastélymúzeum 2020-ban 
nyert pályázati támogatást. 
A két ütem 2023 végéig való-
sul meg. Az egész területen 
négy különböző helyszínen 
terveznek egy egységes kiállí-
tást Fenékpuszta lótenyésztési 
történetéről – közölte 
Pálinkás Róbert, a Helikon 
Kastélymúzeum igazgatója. 
Az ülésen méltóképpen 
emlékeztek meg Festetics 
II. Tasziló hercegről.

Nemes célja volt a Szent Erzsébet-bálnak

A bálra túljelentkezés volt, a szervezők-
nek maximálniuk kellett a létszámot, 
ezért százötven belépőjegyet adtak el. A 
tombolaértékesítésekkel együtt összesen 
716.000 forint volt a bál teljes bevétele. 
Ez az összeg a Kármelhegyi Boldogasz-
szony Karitász Csoport számlájára kerül. 
Dr. Udvardy György veszprémi érsek 
hangsúlyozta, hogy azokat az embereket, 
családokat kell segíteni, akik önhibá-
jukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, 

és mások segítségére szorulnak. Mezei 
András plébános, a bál főszervezője a 
segítségnyújtás mellett a közösségépítést 
tartotta fontosnak. Árpád-házi Szent 
Erzsébet példája soha nem fog elévülni, 
mert jónak lenni jó, és irgalmasságot 
kell gyakorolnunk. Manninger Jenő, 
Keszthely polgármestere köszöntőjében 
kiemelte, hogy a város életében közös-
ségének a legszilárdabb magjai a vallási 
és egyházi közösségek. Az egyház a 

kultúra területén is fontos szerepet tölt 
be, ilyen például ez a bál is. Nagy Bálint 
államtitkár, országgyűlési képviselő is 
támogatta a rászorulókat. Köszöntőjé-
ben rámutatott, hogy a munka, amit a 
cél elérése érdekében elvégeztek, illetve 
a város életében folyamatosan megtesz-
nek,  felbecsülhetetlen értékű. 

A plébánia és a karitász is tovább folytat-
ja jótékony tevékenységét.

Nehéz helyzetben élő családokat, árvákat és a Covid áldozatait segítik a Szent Erzsébet jótékonysági bálon gyűjtött 
összeggel. A Hotel Helikonban tartott rendezvényt a Kis Szent Teréz plébánia és a helyi karitász szervezte. 
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VárosFA program Keszthelyen
– A pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetem Állam-és Jogtudományi Karán 
végeztem 1992-ben, nappali tagozaton, 
majd a keszthelyi önkormányzatnál 
kezdtem dolgozni. A feladatom a 
képviselő-testületi ülések napirendjé-
nek előkészítése, törvényességi fel-
ügyelete, valamint a polgármesteri és 
jegyzői hatáskörbe tartozó döntések 
előkészítése volt. Itt ismerkedtem meg 
a közigazgatással, azon belül is annak 
önkormányzati részével. Az, hogy 
miként irányítanak egy várost, hogyan 
hoznak rendeleteket, értelmeznek 
jogszabályokat, megtetszett, kérdés sem 
volt, hogy a közigazgatásban szeretnék 
maradni. Már akkor úgy éreztem, hogy 
a habitusomhoz, munkamorálomhoz 
ez a terület nagyon közel áll. Nyolc 
év után Vonyarcvashegy nagyközség 
jegyzője lettem, tizenkét évig dolgoztam 
a településen. Szép és mozgalmas idő-
szak volt, rengeteg izgalmas feladattal, 
fejlesztésekkel, amelyekhez a klasszikus 
jegyzői munka mellett menedzseri 
szemléletre is szükség volt. 

– A járások megalakulásával új fejezet 
kezdődött az életében...
– Igen. 2011-ben, amikor indultak a 
kormányhivatalok, érdeklődéssel figyel-

tem a közigazgatás államigazgatási ré-
szét. 2012 augusztusában járási biztosi 
megbízást kaptam, feladatom a Keszt-
helyi és Zalaszentgróti Járási Hivatal 
teljes kialakítása volt. 2013. január 1-től 
neveztek ki a Keszthelyi Járási Hivatal 
vezetőjévé. A munka nagyon széleskörű 
volt, a szakigazgatási szervek integ-
rációjától kezdve a kormányablakok 
megalakításáig. A járási hivatalok az 
önkormányzatoktól is vettek át feladat-
köröket. Mindez azt szolgálta, hogy az 
ügyfelek egyszerűbben intézhessék az 
ügyeiket. Egyre szélesebb lett a paletta, 
bővíteni kellett a szakmai tudást.

– Akadt váratlan, nehéz időszak is. A 
Covid-járványra gondolok, ahol kiemelt 
szerepe és felelőssége volt a járási hiva-
taloknak, s természetesen a vezetőinek...
– Rengeteg munkával, szervezéssel járt 
a Covid-időszak. Igyekeztünk, hogy a 
kormányzati döntéseket maradéktala-
nul végrehajtsuk. Főként a népegész-
ségügyi osztályra hárultak a feladatok, 
melynek létszámát meg kellett dupláz-
ni, felállítva egy Covid-csoportot is. 
Együttműködtünk minden érintettel, 
az egészségügy szereplőivel, szerveztük 
a védőfelszerelésekkel, majd oltóanya-
gokkal kapcsolatos logisztikát, miköz-

ben szigorú feltételek mellett láttuk el 
feladatinkat, hiszen a kormányhivatali 
munka ebben az időszakban sem állt 
le. Úgy gondolom, jól vettük az akadá-
lyokat. A Keszthelyi Járási Hivatal élén 
egyébként két hónap híján tíz eszten-
dőt töltöttem. Szívesen emlékszem erre 
az időszakra, úgy gondolom, sikeres 
volt.

– Három évtizednyi közigazgatásban 
végzett munka után érkezett felkérés 
a főigazgatói feladatok ellátására. 
Váratlanul érte?
– Ahogy mondtam, jól éreztem magam 
a járási hivatal élén, szakmailag ki 
tudtam teljesedni ebben a beosztásban, 
a kollégákkal kiválóan tudtunk együtt 
dolgozni. Dr. Sifter Rózsa főispán 
asszony felkérése a főigazgatói posztra 
váratlanul ért, de azt tudom mondani, 

hogy a jó dolgok váratlanul érkeznek az 
életben. Azonnal igent mondtam, nem 
kellett sokat gondolkoznom. Egyrészt 
nagyon megtisztelő feladat, másrészt 
pedig úgy érzem, hogy – pontosan har-
minc év e területen eltöltött idő után – a 
szakmai tudásomat, tapasztalataimat jól 
tudom kamatoztatni. Feladat és kihívás 
is egyben. Megkönnyíti a dolgom, hogy 
nem ismeretlen a helyzet, hiszen az 
elmúlt tíz év során több területen is 
szorosan együttműködtünk a megyei 
kollégákkal, és jó munkakapcsolatok 
alakultak ki. A szervezeti felépítést, a 
munkaköröket ismerem. Úgy vettem 
észre, hogy mindenki kedvesen foga-
dott, biztos vagyok benne, hogy konst-
ruktív együttműködés elé nézünk.

– Főigazgatóként a hivatal munkájával 
kapcsolatosan mit tart a legfontosabb-
nak?
– A járási hivatal vezetőjeként korábban 
úgy nyilatkoztam, hogy „az ügyfél mo-
solyáért dolgozunk”. Kormányhivatali 
felsővezetőként ritkábban találkozom 
ügyfelekkel, de vallom Magyary Zoltán 
közigazgatási reformer gondolatát:  
„A közigazgatásnak nincs más mértéke, 
mint az emberek és a nemzet szolgála-
ta.”

Palkovics László miniszter lemondásával a Lázár János 
vezette Építési és Beruházási Minisztérium feladatkörei 

közé kerül át a közlekedésügy.  Lázár János miniszter 
elmondta, hogy a közlekedési területhez nagy mun-

kabírású államtitkárra van szükség, hiszen cél, hogy 
a mobilitással a vidéki Magyarországnak lehetőséget 

biztosítsanak a társadalmi felzárkóztatásra.

Ennek a nem kis feladatnak az ellátására kérte fel Nagy 
Bálintot, a minisztérium korábbi beruházási államtitkárát, 
térségünk országgyűlési képviselőjét.
Új feladatáról Nagy Bálint a közösségi médián keresztül 
adott tájékoztatást:
– Lázár János miniszter úr december 1-jétől még nagyobb 
feladat elvégzésére kért fel: közlekedési államtitkárként 
folytatom munkámat – mondta. – A közlekedés közös 
ügyünk, amely minden embert érint, az államtitkárság 
közel 60 ezer fő munkáját irányítja és hangolja össze. 
Köszönöm a bizalmat, Magyarországért fogok dolgozni a 
jövőben is.

Önkormányzati útfejlesztések
Jelentős mértékű önkormányzati belterületi útfejlesztés valósul 
meg a keszthelyi központú választókerületben a Terület- és  
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül. 
– A települési önkormányzatok, melyek támogatásban részesül-
tek, a következők: Zalaszentgrót, Tekenye, Nemessándorháza, 
Pacsa, Zalakaros, Karmacs, Balatongyörök, Cserszegtomaj, 
Vállus, Gyenesdiás. Az útfejlesztések összesen több mint 368 
millió forint értékben valósulnak meg – mondta el Nagy Bálint 
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

A MOL–Új Európa Alapítvány által meghirdetett VárosFA Programban a keszthelyi önkormányzat 
is részt vett. November 30-ig a város több pontján összesen hetven csemetét ültettek el. 
Elsőként a Ranolder-iskolánál került erre sor, ahol az intézmény diákjait is bevonták az akcióba. 
Ott két hársfát ültettek a VÜZ munkatársaival. A Georgikon utcában fasormegújítás, a Kossuth utcában 
pedig pótlás történt, de a strandokon, a Vaszary és a Semmelweis utcákban is ültettek fákat.

A közlekedés, mobilitás, 
vidék felzárkóztatása

A szakmaiság mellett az elhivatottság és a segítőkészség is elengedhetetlen a közigazgatás területén – vallja dr. Varga 
Andrea, aki közel tíz évig vezette a Keszthelyi Járási Hivatalt, nemrég pedig felkérést kapott a Zala Megyei Kormányhivatal 
főigazgatói posztjára. Életútjáról és a szakmáról kérdeztük.

Szakmaisággal, elhivatottsággal, 
segítőkészséggel

Új feladatot kapott Nagy Bálint
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Száz fölött volt az érdeklődők száma 
a VSZK nyílt napján. Általános iskolás 
végzős diákok és szüleik látogattak el az 
intézménybe, hogy tájékozódjanak 
a továbbtanulás lehetőségéről. 
Új szakképzési struktúrában, de klasszi-
kus szakmákat is választhatnak az intéz-
ménybe készülők, mint pincér, cukrász, 
szakács vagy sportszakember. Részletes 
tájékoztatást kaptak a megjelentek, vala-
mint szakmai bemutatókat is megtekint-
hettek. Fisli István, a VSZK igazgatója 
elárulta, hogy sok szakma technikumi 
képzésben is tanulható, de több éve már 
a sportágazatot is választhatják a be-
iratkozók, azon belül a fitnesz-wellness 
instruktorképzést.  Száz főt várnak a 
kilencedik évfolyamra, a kollégiumban 
pedig 240 diák számára biztosítanak 
ingyenes lakhatási lehetőséget.

A legfontosabb célja, hogy teret adjon a Magyarország jövőjével kapcsolatos 
együttgondolkodásnak és vitáknak.
A jobboldali közösségek egyik legfontosabb találkozási pontja, egyúttal a kemény 
viták színtere is, amelyeken baloldali politikusok is rendszeresen részt vesznek.
November 25-27-ig Keszthelyen, a Hotel Helikonban került megrendezésre a 
Tranzit Őszi Konferenciája „Forr a világ bús tengere” címmel. A teltházas rendez-
vényen a három nap alatt olyan előadók vettek részt, mint Schmidt Mária, a Ter-
ror Háza Múzeum főigazgatója, Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára vagy Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke.
Nagy Bálint a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, hogy 
a Tranzit azért nagyon fontos, mert első kézből hallgathatjuk a mindennapi 
életünket érintő, közéleti- és politikai témájú elődadásokat, másrészt: találkozási 
lehetőség kapcsolatépítésre és a baráti szálak megerősítésére.

Ezalatt a járókelőknek szentképeket és pogácsát 
osztottak, a gyermekeknek pedig csokoládét. 
Krupláné Nagy Ágnes, a csoport elnöke szerint 
az embereknek példaképekre van szükségük. 
A KÉSZ fontosnak tartja, hogy Magyarország 
nagyjainak emlékét életben tartsa, a szentek élete 
és munkássága ne merüljön feledésbe. Az ün-
neplők a Fő térről a piacra vonultak, ahol sokan 
szívesen elfogadták a felkínált pogácsát. Onnan 
a sétálóutcába mentek, majd a Babamúzeum 
előtt, a Szent Erzsébet-szoborcsoportnál gyújtot-
tak mécseseket. E helyen hagyományosan Turi 
Török Tibor szobrászművész, az alkotás készítője 
fogadta, köszöntötte a megjelenteket. 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
Keszthelyi Csoportja a hagyomány szerint 
Erzsébet-nap környékén az Árpád-házi 
szentekre emlékezett közös sétával.

Szent Erzsébet 
előtt tisztelegtek

Tranzit-rendezvénysorozat már tizenhárom éves múltra tekinthet vissza, 
2009-ben indult, és mostanra már a legnagyobb közéleti rendezvényso-
rozattá vált.

Keszthelyen a Tranzit
Nyílt nap a VSZK-ban
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A Fő téri templom bejáratától indultak el az ünneplők énekszóval. A Szentháromság-szobor előtt 
az Árpád-házi uralkodók életét idézték fel. 



Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Páratlan panoráma és zavartalan pihenés
A Pünkösdi-liget, Tihany egyik legnagyobb összefüggő közparkja, széles sé-
tánnyal bővült, amely két kisebb térrel megszakítva vezet a Tihanyi Bencés 
Apátság melletti tértől a Kiskálváriához. Emellett létrejött az ún. „nyelvem-
lék-tanösvény és sétaút”, amely a tihanyi alapítólevelet mutatja be és jeles irodal-
mi alkotóknak állít emléket. I. András király és felesége Anasztázia szobra mel-
lett pihenőpadok kerültek elhelyezésre – csakúgy, mint a Csokonai teraszkertek 
felső és középső teraszain, miközben az alsó rész meglévő támfalas, keskeny, 
lépcsős kialakítását meghagyták. Érdemes tenni egy sétát a „bencések gyógy- 
és fűszernövényes kertjében” is, amely a szerzetesek európai tájkultúra fejlesz-
tésében és terjesztésében vállalt történelmi szerepét mutatja be.

Tervezze meg utazását  
a Balaton térségbe  
a honlapunk segítségével!

IV. Károly lépcső: minden lépés ajándék 
A Tihanyi Bencés Apátságot, a Kossuth Lajos utcát, illetve a Mádl Fe-
renc teret összekötő apátsági lépcső újragondolt térszerkezetének és 
funkciójának hála csodálatos panorámával csalogat. A Csokonai terasz-
kertek legfelső szintjére egy kisebb lépcsősor vezet – érdemes ezen is 
végigsétálni. A Kossuth utcánál a lépcső elkanyarodik, a támfalról víz-
függöny hull alá. A támfalon Garay János „A tihanyi visszhang” című 
regéje olvasható. A lépcsőn felfelé haladva az egyes lépcsőfokokon az 
Apátság és a település ezeréves történelmének legfontosabb eseményeit 
vehetjük sorra lépésről lépésre.

Utazás a múltba
A Tihanyi-félsziget a 20. század közepén sok jelentős alkotónak adott 
otthont. Az Alkotók Házában nyílt kiállítás az ő műveikből ad ízelítőt, 
bemutatva, hogyan kapcsolódott életművük a településhez. Hasonlóan 
izgalmas időutazásra hív Tihany egyik legismertebb fennmaradt gazda-
sági épülete, az uradalmi magtár. Az épület földszintjén turisztikai foga-
dóközpont került kialakításra, az emelet továbbra is közösségi térként 
funkcionál, a tetőtérben pedig múzeumpedagógiai foglalkoztató tér lé-
tesült. Mindhárom szinten végigfut a Tihany Anno kiállítás.Hirdetés

TIHANY EGÉSZ ÉVBEN 
ÉLMÉNYEKKEL VÁR
A megújult Pünkösdi liget és teraszkertek, az újragondolt apátsági lépcső, a kulturális értékek sorát fel-
vonultató Alkotók Háza és az élményközpontú látványelemekkel gazdagított magtár gondoskodik arról, 
hogy Tihany az év egészében tartogasson élményeket. 
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MŰSZAK, az ukrajnai 
háború témájával

„Szolidaritás és béke” volt a jelmondata a Művészek 
Szabad Alkotóközösségének az idei nyári táborban. A 
cserszegtomaji művésztelepen szobrokat, festményeket, 
verseket alkottak a résztvevők az ukrajnai háborúval 
kapcsolatos témakörben. Ezekből az alkotásokból nyílt 
kiállítás a Balatoni Múzeumban. 

A karmelita bazilika adott otthont a Kis 
Szent Teréz Kórus jubileumi, 35. évfor-
dulójának. Pécsi László kántor alapítot-
ta a kórust 1987-ben. 

Az alapítók közül mára már csak Magyar 
Ferenc maradt, ő napjainkban is aktív 
tagja a kórusnak. Mint elmondta, őt is az 
akkori kántor fedezte fel, mikor meghal-
lotta, hogy milyen szépen énekel. Ferenc 
számára nagyon nagy megtiszteltetés a 
tagság. A kórus rengeteg koncertet adott 
idehaza és külföldön is, hallhatóak voltak 
a Magyar Rádióban és a Mária Rádióban 
is. Pálné Szelencsik Klára közel három 
évtizede vezetője a kórusnak. Fontosnak 
tartotta, hogy együtt tudtak énekelni a 
korábbi tagokkal is. A jubileumi kon-
certen fellépett még a Helikon Kórus, a 
zalaapáti és a tapolcai énekkar is, ame-
lyek tagjaival baráti kapcsolatot ápolnak 
az ünnepeltek. Mezei András plébános és 
Németh Kristóf kántor is elkötelezetten 
segíti a Kis Szent Teréz Kórust. 

Harmincöt éves 
a Kis Szent Teréz Kórus

Keszthelyen készült 
az emlékplakett
Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség egykori 
elnöke tiszteletére rendeztek országos em-
lékkonferenciát, melynek keretében átadták 
a nevét viselő díjat is. Az emlékplakettet, 
melyet Turi Török Tibor keszthelyi szobrász-
művész készített, első alkalommal Gulyás 
Gergely miniszter vehette át.
– Örömmel és büszkeséggel töltött el a 
felkérés, hogy én készítsem el a rangos 
díjat. Azt gondolom, ez nemcsak számomra, 
hanem Keszthely számára is megtiszteltetés 
– fogalmazott a művész.

A mostani témakört 37 alkotó dolgozta fel, voltak köztük fotósok, szobrászok, 
irodalmárok, festőművészek. Mindegyikük elítéli a háborús agressziót.
Dr. Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul, költő, műfordító elmondta, hogy 
béke nélkül nincs igazi alkotás, a szolidaritás pedig azt jelenti, hogy más 
népekkel és egymással is szolidárisak vagyunk, erre a legjobb példa az alko-
tótábor. A MŰSZAK-ot Takács Ferdinánd alapította. Az utóbbi évek legjobb 
kiállítási anyagának nevezte az ideit. Kiemelte, hogy a szolidaritás feltétlenül 
szükséges a béke megteremtéséhez. Csótár András bizottsági elnök az önkor-
mányzat tagjainak jókívánságait tolmácsolta, és külön kiemelte a keszthelyi és 
térségbeli művészek alkotó tevékenységét.
Jövő év február végéig tekinthető meg a kiállítás a Balatoni Múzeumban. 
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Ajándékok férfiaknak:

Mielőtt megvesszük a szokásos ing–nyakkendő–zokni–fül-
hallgató csomagot az uraknak, gondolkodjunk, hogy hány éves, milyen 
típusú, milyen stílusú, milyen életvitelű úrnak ajándékozunk. Ha van vala-
milyen hobbija, akkor a legjobban olyan ajándéknak örül, amely a hobbi-
jával kapcsolatos. Valamilyen sport, autós vagy technológiai szenvedélye 
sok férfinak van. Férfiak esetében még inkább igaz, hogy szeretik maguk 
kiválasztani a hobbijukhoz a felszereléseket, így inkább ajándékutalvány-
ban gondolkodjunk. Vásárolhatunk vagy készíthetünk vicces ajándéko-
kat, de csak akkor, ha az úr vevő a viccekre, vagy kombinálhatjuk, és egy 
vicces ajándékba rejthetjük el az ajándékutalványt. Nem kell feltétlenül 
nagy értékű ajándék ahhoz, hogy stílusos és egyedi legyen, akár magunk 
is elkészíthetjük.

Ajándékok uraknak:
Y magazin-előfizetés (hobbijához köthető) Y sportélmény utalvány
Y élményvezetés utalvány Y belépő sportrendezvényre, meccsre
powerbank Y külső winchester Y okosóra Y márkás parfüm Y sörcsap, 
minibár Y autós kamerák Y sör- vagy borkóstoló utalvány
Y minőségi bőrövek, táskák, tárcák Y wellnessutalvány

Hogyan és mit vásároljunk hölgyeknek?
A JÓ ajándék az, amit szeretettel adunk. Ha pedig szeretettel adjuk, akkor ve-
gyük a fáradságot, és gondoljuk át, mire is vágyik valójában az ajándékozott. 
Gondoljuk át, hogy hány éves, milyen típusú, milyen stílusú, milyen életvitelű 
hölgynek ajándékozunk. Ez a négy kritérium már szűkíti az ajándékok listáját. 
Ha még van hobbija is, akkor pedig nagyon könnyű dolgunk lesz. Ha pl. gyűjt 
valamilyen tárgyat, akkor nyugodtan megvehetjük neki a századik darabot is a 
gyűjteményébe. Ha viszont minimál stílusban él, és a lakása is minimál, akkor 
semmiképp se adjunk tárgyat, inkább ajándékutalvánnyal kedveskedjünk. Ha a 
hölgy egyedülálló és sikeres vezető, akkor ajándékozzunk minőségi termékeket, 
mint pl. parfüm, kendő, bőr határidőnapló, óra, könyv. Ha a hölgy elfoglalt édes-
anya, akkor viszont ajándékozzunk minőségi énidős elfoglaltságot, pl. masszázs- 
vagy stílustanácsadás utalványt. 
A régi, jól bevált háztartásigép-ajándékok ideje lejárt, ne dolgoztassuk kéretlenül 
a hölgyeket. Vannak olyan nők is, akik viszont kifejezetten vágynak valamilyen új, 
jobb, erősebb, a mindennapokat megkönnyítő gépre, pl. robotporszívóra vagy 
ruhagőzölőre, jó kávéautomatára. Tudakoljuk meg, és a lehető legjobb minősé-
get szerezzük be. Inkább fogjunk össze a családdal, és vegyünk közösen egy jó 
minőségű ajándékot, mint olyat, aminek nem örül az ajándékozott. 

Ajándékok, amelyek a legtöbb nőnek örömet okoznak:
óra, okosóra • kozmetikai táska – kozmetikumokkal• ékszer, ékszertartóval
parfüm • könyv • kendő, sál • Ajándékutalványok a hölgyek örömére:
Y könyvutalvány Y masszázsutalvány Y wellnessutalvány
Y élményutalvány Y stílustanácsadás utalvány Y ruhavásárlási utalvány

Stílusos karácsonyi ajándékok

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a kőszegi Felsőbbfokú Ta-
nulmányok Intézete által megvalósított „Beszélő városok – Keszthelyi történetek” integrált kulturális pro-
jekt keretében 2022 novemberében összesen négy alkalommal került sor interaktív vezetett séta megtartá-
sára, amelyek a „Beszélő városok – Keszthelyi történetek” című könyv fejezeteiben megjelent helyszíneken 
kalauzolták végig a résztvevőket. 

A Balaton Fesz-
tivál Alapítvány 
közreműködésé-
vel megvalósult 
sétaprogramok 
útvonala érintette 
a Festetics-kastély, 
Asbóth-emléktábla, 
Simon-ház, Gold-
mark-ház, Fő tér, 
Magyarok Nagyasz-
szonya plébánia-
templom, Várkert 
helyszíneket, ahol a 
látogatók ízelítőt kaphat-
tak Keszthely gazdag tör-

ténelmi múltájából és a 
város híres szülötteinek 

életéről, munkásságáról 
szóló történetekből.  

A november végé-
vel záruló projekt 
keretében került 
kiadásra a „Beszélő 
városok – Keszt-
helyi történetek” 
című könyv, számos 
kulturális rendez-
vény valósult meg, 
valamint elkészült 
a város főbb látni-
valóit népszerűsítő 
– fényképekkel, 
körpanorámákkal, 

információs tartalmakkal 
teljes – virtuális séta is. 

Vezetett séták a Beszélő városok
– Keszthelyi történetek projektben 

Önkiszolgáló étterem 
H-V 12:00-17:00

Szeretettel várunk mindenkit 
finom falatokkal, menüvel 
az adventi idõszakban is.

A’la carte étterem 
H-V 12:00-21:00  
asztalfoglalás 

+36 70 552 4400

ÜNNEPI MENÜ 
elvitelre vagy kiszállításra 

december 24-én 12 óráig. 
Elõrendelés: +36 30 616 0026 

vagy azenanyosom@
azenanyosom.eu applikációval.

Szilveszterkor és újévkor 
ünnepi menüsor 

12:00-22:00 óráig.

AzÉn Anyósom kisbolt és presszó  
Alsópáhok, Fõ utca 66-70.
Nyitvatartás:  
Bolt H-P: 6:00 – 18:00 óráig
Hétvégén: 7:00 – 12:00 óráig
Presszó H-P: 7:00 – 18:00 óráig
Hétvégén: 9:00 – 18:00 óráig

Éttermeink december 
24-25-26-án zárva tartanak.
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KOKTÉL-
KEVERŐ
BIZMUT

VEGYJELE
RÓMAI ÖTÖS

ROMÁN
FÉRFINÉV

OTTHONOM-
BA SZÁLLÍT

AGANCS
KÖZEPE! IDŐ JELE

GAZDASÁG-
KUTATÓ
INTÉZET

CSECSEMŐ
HANG

MAGYAR
AUTÓJEL
NYUGAT-
AFRIKAI
ORSZÁG

SZÜLŐFÖLD
TANTÁRGYA

KÉN
VEGYJELE

VÁLTOZATOS
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Zala megyében az elmúlt időszakban 
újabb információs rendszerek felhasz-
nálásával elkövetett csalások miatt 
indítottak nyomozást a rendőrök. A 
vishing (az angol „voice” és „phishing”, 
vagyis hang és adathalászat szavak 
kombinációja) olyan telefonos csalás, 
amelynél a támadó megpróbálja 
személyes, pénzügyi vagy biztonsági 
információi megosztására, vagy pénz 
átutalására rávenni az áldozatokat. 
Tipikus formája a vishingnek, amikor 
a csaló az adathalász hívás során 
megpróbálja elhitetni a felhaszná-
lóval, hogy ténylegesen egy banki 
alkalmazottal beszél, és egy pénzügyi 
tranzakció során fellépett hiba vagy 
csalásgyanú miatt telefonál. Jellemző-
en egy bank nevében hívják fel azzal, 
hogy pénzt kíséreltek meg felvenni a 
folyószámlájáról, emiatt szükséges az 
adatai egyeztetése. A sértett a telefo-
náló kérdéseire megadja a bankkár-
tyája adatait, a háromjegyű biztonsági 
CVC kóddal együtt. Így az adatok 
megszerzését követően a csalók több 
nagy összegű vásárlást és utalást is 

tudnak végezni, vagy végeztetni az 
áldozattal. Az elkövetők a bűncselek-
ménnyel esetenként több millió forint 
kárt tudnak okozni a sértettnek.  
 
Mit tegyünk, hogy ne váljunk ha-
sonló csalások áldozatává?

• Soha ne adja ki ismeretleneknek, 
főként ne telefonon, interneten a 
bankkártyája adatait, a háromjegyű 
biztonsági CVC kódot, netbankja be-
lépési adatait! A bankok az ügyintézés 
során soha nem kérik az ügyféltől 
ezeket az információkat, mivel az 
ügyfél-azonosítás során a valódi banki 
dolgozó ezen adatokat látja!

• Ismeretlen eredetű programot soha 
ne telepítsen fel vagy töltsön le a szá-
mítógépére, illetve a telefonjára, bárki 
is javasolja azt Önnek! Ilyet a bankok 
soha nem kérnek az ügyfelektől és 
még arra sem kötelezik őket, hogy a 
netbankot használják.

• Előfordulhat, hogy a bank valóban 

olyan pénzmozgást észlel az ügyfél 
bankszámláján, ami gyanúra adhat 
okot. Ilyen esetben felveszik az ügy-
féllel a kapcsolatot, és csak az adott 
tranzakcióra vonatkozóan kérnek 
megerősítést, hogy az teljesülhet-e, és 
ekkor is történik ügyfél-azonosítás. A 
bank telefonon soha nem ad utasítást 
semmilyen átutalásra az ügyfélnek.

• Mindig ellenőrizze, hogy valóban 
a feladónak tűnő személy, szervezet 
küldte az e-mailt!

• A bankok nem kérnek e-mailben 
bankkártyaadatokat, más szervezetek-
nek pedig ne adja meg azokat!

• Online történő bankkártyás fize-
tésnél mindig győződjön meg arról, 
hogy valódi banki oldalon adja meg 
az adatokat, más oldalon (pl. kereske-
dő oldalán) ne adja meg azokat!

• Minden esetben kezeljük fenntar-
tással az ismeretlen telefonhívásokat!

További hasznos tanácsokat az alábbi 
linken olvashatnak az online csalások 
elkerülésével kapcsolatban: https://
kiberpajzs.hu/

Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek 
– Hamis banki hívások

VÉRADÁSOK 
DECEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt Keszthelyi 

Szervezete és a Keszthelyi Kórház 
Vérellátója decemberben a követke-
ző helyeken és időpontokban várja a 
véradókat. 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 8-án (13–15) 
Hévízen, a Carbona Hotelben, 15-én (15–18) Gyenes-

diáson, a községházán várják a véradókat.

-on is!

Lapunk következő száma 2022. december 16-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

Kövessen bennünket 

Csobbanás(ok) a téli Balatonba
A hideg vízre fittyet hányva ismét balatoni csobbanásokat szervez Ferenczi Ottó, Keszthely rozmárja. 
Gyenesdiáson, a Játékstrandon december 10-én 14 órától második alkalommal kerül sor az adventi csobbanásra, melyen 
saját felelősségére bárki megmártózhat a Balatonban.
– Az első alkalom is jól sikerült, közel tízen fürödtünk a tóban – mondta a főszervező. – Ennek az egésznek a lényege, hogy 
együtt legyünk, s csináljunk 
valami különlegeset. Ez utóbbi a 
csobbanás, mely azért télen nem 
megszokott dolog.
Szilveszterkor Keszthelyen, a 
Szigetfürdőn rendezik meg a 
csobbanást.
– A keszthelyi programnak már 
szép hagyománya volt, az ország 
számos részéből közel húsz 
fürdőző és sok száz érdeklődő 
volt jelen a rendezvényen. Aztán 
beütött a Covid, s így két éven át 
elmaradt a szilveszteri csobbanás 
és az ezzel együtt járó koccintás 
– tette hozzá. – Sokan kérdezték, 
hogy lesz-e folytatás, én pedig 
rögtön igennel válaszoltam. Tehát 
december 31-én 11 órára várunk 
mindenkit, aki kipróbálná magát 
a hideg Balatonban, vagy csak 
egyszerűen részt szeretne venni 
egy laza, baráti programon. 

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján 
bérbe adja a Keszthely, Kossuth Lajos utca 13. szám 
alatt található belvárosi, önkormányzati tulajdonban 
lévő üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Fes-
tetics-kastélytól 100 m-re található 67 m2 alapte-
rületű összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan 
elvárt bérleti díja kereskedelmi tevékenység esetén 
206.159,- Ft/hó+áfa (az egyéb tevékenységekre 
vonatkozó bérleti díj mértékét a 286/2021. (X. 28.) 
számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). 
Az üzlet előtti közterületen árubemutatás céljára 
terület bérelhető.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. december 
15. (csütörtök) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely 
város polgármestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.).  

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri  
Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-580, 
83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 
2022. december 14-éig a helyiség megtekinthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a  
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Bérelhető Keszthely  
sétálóutcai üzlethelyiség
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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.

Technológia, ami mozgásban tart.
Az új Kia XCeed és XCeed Plug-in Hybrid.

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

 

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 

 

 


