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Takarékosan,  
fejlesztésekkel, tervekkel

– interjú Manninger Jenő  
polgármesterrel

A választókerületet,  
a közösségeket is szolgálva
– interjú Nagy Bálint államtitkárral, 

képviselővel

Előkelő nemzetközi 
eredményekkel   

– újabb szakmai sikerek  
az Asbóth-iskolában

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

Békés, áldott 
karácsonyt!
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Zichy Emőke református lelkész felidézte az adventi koszorú eredetét és annak üzene-
tét. Beszélt az elmúlt két esztendőről, amikor nem lehetett összejönni, együtt ünnepelni, 
családok voltak szétszakítva. Arra is rámutatott, hogy már többé semmi sem lesz a régi, de 
nem szabad feladni a reményt. A második gyertyát Zichy Emőke és Csótár András önkor-
mányzati képviselő, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke gyújtotta meg. Advent 
harmadik vasárnapján Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész szólt a jelenlévőkhöz, hang-
súlyozva a lelki erőt adó hit erejét. Ezt követően Manninger Jenő polgármesterrel együtt 
gyújtották meg a harmadik gyertyát. Keszthely főterén látványos fénydekorációk, a városi 
karácsonyfa és a betlehem, a fotópontok és a gasztronómiai kitelepülők gazdag kínálata 
várja a vendégeket vízkeresztig. Advent negyedik vasárnapján a Keszthelyi TV 15 órától 
élő műsort ad a rendezvénysátorban. 

Keszthely főterén látványos fény-
dekorációk, a városi karácsonyfa  
és betlehem, a fotópontok és a 
gasztronómiai kitelepülők gazdag 
kínálata várja a vendégeket 
vízkeresztig. Advent negyedik 
vasárnapján a Keszthelyi TV 15 
órától élő műsort ad a rendez-
vénysátorban. 

A Gulag áldozataira emlékeztek
A Várkertben tartott megemlé-
kezésen elhangzott: hazánkból 
mintegy hétszázezren estek a 
sztálini Szovjetunió áldozatául. 
Nemcsak hazánkból, hanem 
a határon túli területekről is 
munkatáborokba kényszerítették 
a főként magyar nyelvű lakossá-
got. A Gulag 1930-ban jött létre, 
és öt év múlva már egymillióan 
dolgoztak a táborokban. Balogh 
István, a Premontrei Szakgim-
názium, Technikum és Kollé-
gium tanára elmondta, hogy az 
arisztokráciát, az egyházakat és a 
munkásmozgalmakat azonosítot-

ták a bolsevikokkal. Hozzátette, 
fontos lenne, hogy a fiatalok is 
megismerjék a munkatáborok 
mibenlétét, és felfogják azok üze-
netét. A keszthelyi emléktáblán 
36 név szerepel. Vozár Péter-
né, Keszthely alpolgármestere 
hangsúlyozta, hogy 2016-ban a 
Gulag-emlékév alkalmából  
a Közösségi Értékekért Egyesü-
let pályázatot nyújtott be, hogy 
emléktáblát állíthassanak. Azóta 
minden évben emlékeznek. 
Sajnálatos módon a legutolsó 
keszthelyi túlélő, Vidi Józsi bácsi 
elhalálozott az elmúlt időben.

Sok szeretettel várjuk önöket halboltjainkban, 
hogy segíthessük a karácsonyi előkészületeket!

Élő, friss, fagyasztott, édesvízi- tengeri halak,
tengeri herkentyűk nagy választékát kínáljuk, 

Keszthelyen az Arany János u. 24- ben,
Zalaegerszegen a Deák Ferenc tér 5- ben és 

Nagykanizsán a Vásárcsarnok fsz. 1-es számú üzletében.  

Áldott békés ünnepeket kívánunk!

A Gulag áldozataira emlékeztek 
Keszthelyen. 

A kedvezőtlen időjárás miatt advent második és harmadik vasárnapján  
a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban tartották meg a gyertyagyújtást. 

A remény 
és az öröm jegyében
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Kiemelte: december 10. napjától 
január 6. (vízkereszt) napjáig idén is 
ingyenes a parkolás a városban, ezzel 
kívánja az önkormányzat a karácsonyi 
időszakban való ügyintézést, bevá-
sárlásokat megkönnyíteni, illetve a 
városi rendezvények látogatottságát 
növelni. A képviselő-testület a „ki-
emelt” övezetben önkormányzati tu-
lajdonban lévő üzlethelyiségek bérlői 
számára idén is 30 százalék bérletidíj-

kedvezményt biztosít a 2022. október 
1-jétől 2023. április 30-áig terjedő 
időszakra. Még 2020-ban döntött 
Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzati 
lakások bérleti díjának 30 százalékos 
emeléséről, ami 2023. január 1-jétől 
hatályba lépett volna. Tekintettel a 
megemelkedett rezsiköltségekre, ezt 
a bérletidíj-emelést 2023. májusig 
elhalasztja a testület. 

Hangoztatták: mind az energiaválság, 
mind a szankciós infláció és még az 
elhibázott brüsszeli döntések is nemcsak 
Európában, hanem Magyarországon is 
nagyon nagy árat fizettetnek. Nagyon 
nehéz ilyenkor a legmegfontoltabb és 
legjobb döntéseket hozni, de annak 

érdekében, hogy ez megtörténjen, a 
magyar emberek tájékozottságának a 
lehető legteljesebbnek kell lenni. 
Menczer Tamás kiemelte: a magyar kor-
mány a béke híve, a szomszédban zajló 
háború lezárását a tárgyalóasztal mellett 
tudja csak elképzelni.  

Megerősítette, hogy azonnali béketár-
gyalásokra és tűzszünetre van szükség.  

A fórumon arra kérte a megjelenteket, 
hogy a nemzeti konzultáció kitöltésével 
erősítsék meg a kormányt a határozott 
álláspontja mellett.

Mondjunk nemet a szankciókra!
Országjárást hirdetett a kormány „Mondjunk nemet a szankciókra!” címmel. Nagy Bálint országgyűlési képvise-
lő, államtitkár meghívására érkezett Keszthelyre Menczer Tamás államtitkár. A két politikus közös sajtótájékoz-
tatót tartott a Balaton Színházban, majd lakossági fórumon fejtették ki a szankciós politika hátrányait.

Nem jók a szankciók  
gazdasági hatásai

Az unió tervezete szerint egy év alatt 
kellene az orosz földgáz 66 százalékát 
kiváltani cseppfolyóssal, ez százmilliárd 
köbméter lenne. A szakértő elmondta, 
hogy az EU szerint a lakosság energia-
felhasználását 14-15 százalékkal kellene 
csökkenteni, álláspontja szerint ez nem 
biztos, hogy kivitelezhető. Magyaror-
szág jól áll energiahordozók tekinteté-
ben. A paksi atomerőmű mellett meg-
újuló energiák is rendelkezésre állnak, 
így biztosítva van a folyamatos ellátás. 
Dr. Sali Zsófia, az MCC Zalaegerszegi 
Képzési Központ vezetője elmondta, 
hogy hetente kétszer tartanak kész-
ség- és képességfejlesztő alkalmakat. 
A zalaegerszegi helyszínre keszthelyi 
diákok is ellátogatnak, ahol a kurzuso-
kat országosan elismert szakemberek, 
tanárok, kutatók, művészek, cégveze-
tők, sportemberek tartják. 

Dr. Toldi Ottó, a Mathias Corvinus 
Collegium Klímapolitikai Intézet 
kutatásvezetője elemezte a szankciós 
politika gazdasági hatásait a Balaton 
Színházban. 

Takarékosan,  
fejlesztésekkel, tervekkel

Nem volt könnyű esztendő az idei, de Manninger Jenő,  
Keszthely polgármestere optimista. Az energetikai  

költségemelkedések miatti takarékoskodás mellett több  
beruházás zajlik, s olyan projekteket is terveznek,  

melyek meghatározzák a város jövőjét.

– Visszagondolva 2022-re, polgár-
mesterségének kezdetétől fogva 
összefoglalóan mit mondana el az 
idei évről?

– Az idei évre kétségtelenül rányomta 
a bélyegét az energetikai helyzet, az 
önkormányzat számára ez jelentette a 
legnagyobb kihívást. A megoldás ér-
dekében intézkedési tervet fogadtunk 
el. Köszönet azért, hogy az intézmé-
nyek vezetői és dolgozói jól alkalmaz-
kodtak a helyzethez, s takarékossági 
célokat szem előtt tartva kevesebb 
energiát fogyasztottak – fogalmazott 
a polgármester. – A távfűtés okoz-
za a legnagyobb problémát, annak 
kormányzati kompenzációja ugyanis 
csak a magánlakásokra terjed ki, az 
intézményekre nem. Az így jelentkező 
költségeket az önkormányzatnak kell 
megoldania, a saját költségvetéséből. 
Takarékoskodunk, jövő év elején 
várhatóan nem nyitjuk ki a Balaton 
Színházat, az uszoda azonban műkö-
dik, annak üzemeltetésére kaptunk 
kormányzati támogatást. A 2022-es 
esztendő abból a szempontból jobb 
volt, mint a korábbiak, hogy nem 
kellett a járvánnyal küzdeni. Meg 
tudtuk tartani a városi rendezvénye-
ket, melyek szervezését, lebonyolítá-
sát a korábbi uniós ciklus pályázati 
pénzei is segítették. Aktív volt a város 
kulturális élete, a nyári programok 
sokrétűek voltak. A Keszthelyi Televí-
zió megújításának, közösségi médiára 
vitelének köszönhetően rendezvé-
nyeket sikerült élőben közvetíteni, 
így többen is láthatták azokat. A 
szervezésben szeretnénk előrelépni, 
az eddiginél korábban és jobban elő 
kívánjuk készíteni őket, hogy minél 
többen időben tudjanak tájékozódni 
a programokról. Itt nagy előrelépés 

volt a Hello Keszthely megjelenése. 
A Helikon Kastélymúzeum igényes 
programjaival is hozzájárult Keszt-
hely kulturális életéhez, remélem így 
lesz a jövőben is. 

– Milyen fejlesztések valósultak, kez-
dődtek meg? Hogy állnak a meg nem 
valósult beruházások?

– Öröm, hogy több projektben sike-
rült előrelépni idén. Például beindult 
a Zöld Város projekt, megkezdődött 
a Zeppelin tér felújítása, s a Helikon 
parkban is beindultak a munkák. Elő-
készítettünk két nagyobb beruházást, 
a Kertváros, illetve Zámor városrész 
csapadékvíz-elvezetésének projektjét, 
ezeket jövő évben kell megvalósítani. 
Volt beruházás, amit le kellett zárni, 
a Kísérleti utcai óvoda beruházásánál 
az igazságügyi szakértői vélemény 
kimondta, hogy a tervezett épületet 
nem lehet megvalósítani. Az azzal 
kapcsolatos pályázatot visszaadtuk, 
most kaptunk rendkívüli állami tá-
mogatást, így pénzügyi veszteség nem 
érte a várost, az ellátást pedig a többi 
óvoda biztosítja. Azzal együtt, hogy 
sajnáljuk, hogy így alakult, a szüksé-
ges feljelentések a felelősség megál-
lapítása érdekében megtörténtek. A 
sörház-projekt megvalósítását pedig 
átvette az egyház.

– A háború okozta gazdasági válto-
zásokat hogyan sikerült kezelnie a 
városnak? Mi várható jövőre?

– A takarékoskodás mellett fontos, 
hogy az adóbevételeink jól alakultak. 
Az idegenforgalmi adó idén még 
nem jelentkezett nagyobb mértékben, 
de ha jövőre egész évben üzemel a 
Helikon Hotel, s megnyílik tavasszal a 

Hotel Sirius, akkor ez változik. Öröm, 
hogy az iparűzési adó is emelkedett, 
ez nemcsak amiatt történt, mert 
sajnálatosan magasabb volt az infláció, 
hanem azért is, mert az előző években 
a gazdaság itt is szépen fejlődött.  
A pluszpénzekre szükség van sajnos 
az energetikai rendkívüli kiadások 
miatt. Jövőre befejezzük az elkez-
dett beruházásokat, átszervezzük a 
Goldmark Károly Művelődési Köz-
pontot, hogy a turisztikában nagyobb 
szerepet vállaljon. Itt jegyzem meg, 
bízom abban, hogy a másik szálloda 
belépésével a Balaton-parton érezhető 
lesz a fellendülés, ami a város turiz-
musára kedvezően hat. A Balaton-
part fejlesztési tervein dolgozunk, 
azokat szeretnénk befejezni. Készü-
lünk a városfejlesztési programra is, 
annak tervezésére 80 millió forintot 
nyertünk TOP pályázaton. Ez lehetővé 
teszi, hogy részleteiben elkészüljön a 
majdani 8,5 milliárdos fejlesztési pro-
jekt terve. Ha megtörténik Magyaror-
szág és az EU megállapodása, akkor 
már konkrét tervek alapján indulhat 
a munka, ami részben a Balaton-
partot, részben a belvárost érinti. 
Ez egy olyan projekt, ami Keszthely 
fejlődéséhez jelentősen hozzájárul 
majd. Ezen kívül sok kisebb, de az 
itt élőknek fontos beruházást hajtot-
tunk végre, bejártam az óvodákat és a 
legfontosabb állagmegóvási munkákat 
elvégezzük, burkolatot építettünk pél-
dául a Sörház utcában, a Bécsi kapu 
utcán, megváltoztattuk több helyen a 
forgalmi rendet a lakosság kérésére, s 
nem utolsósorban virágosabbá tettük 
a várost, amiért szép díjat is kaptunk.
Áldott, békés karácsonyt és boldog 
újévet kívánok!

Segítség a helyieknek,  
támogatások a rászorulóknak
Aktuális városi ügyekről tartott sajtótájékoztatót Manninger Jenő, 
Keszthely polgármestere.

A polgármester hangsúlyozta: a leginkább rászorulókat is támogatja az 
önkormányzat. A Georgikon utca 10. szám alatti, leégett épület lakóit az ön-
kormányzat többféle módon is segítette, így lakásonként 80.000 forint egyedi 
támogatást adott.  
Az önkormányzat további 1.270.000 forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott egy számlára, amit a lakóközösség nem tudott rendezni. Ezen felül a 
VÜZ Kft. korlátokat telepített, és azok bontásában, illetve a takarításban vég-
zett el jelentős feladatokat. Az önkormányzat 200 tartósélelmiszer-csomagot 
oszt ki az adventi időszakban a rászoruló családok számára.



Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Tervezze meg utazását  
a Balaton térségbe  
a honlapunk segítségével!

A tihanyi visszhang nyomában
A Tihanyi Bencés Apátságot, a Kossuth Lajos utcát, illetve a Mádl 
Ferenc teret összekötő Apátsági lépcső újragondolt térszerkeze-
tének és funkciójának hála csodálatos panorámával csalogat. A 
Csokonai teraszkertek legfelső szintjére egy kisebb lépcsősor vezet 
– érdemes ezen is végigsétálni. A Kossuth utcánál a lépcső elka-
nyarodik, a támfalról vízfüggöny hull alá. A támfalon Garay János 
A tihanyi visszhang című regéje olvasható. A lépcsőn felfelé halad-
va az egyes lépcsőfokokon az Apátság és a település ezeréves törté-
nelmének legfontosabb eseményeit vehetjük sorra lépésről lépésre

Hirdetés

GAZDAG MÚLT ÉS CSODÁKKAL TELI JELEN 
– TIHANY EGÉSZ ÉVBEN VISSZAVÁR
A megújult Pünkösdi liget és teraszkertek, az újragondolt apátsági lépcső és a kulturális értékek sorát fel-
vonultató Alkotók Háza gondoskodik arról, hogy Tihany az év egészében tartogasson élményeket.

Ahol pihenni is élmény

A Pünkösdi liget, Tihany egyik legnagyobb összefüggő közparkja, széles sétány-
nyal bővült, amely két kisebb térrel megszakítva vezet a Tihanyi Bencés Apátság 
melletti tértől a Kiskálváriához. Emellett létrejött az ún. „nyelvemlék-tanösvény és 
sétaút”, amely a tihanyi alapítólevelet mutatja be. I. András király és felesége Anasz-
tázia szobra mellette pihenőpadok kerültek elhelyezésre – csakúgy, mint a Csoko-
nai teraszkertek felső a 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 fej-
lesztésében és terjesztésében vállalt történelmi szerepét mutatja be.

Tihany anno
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 telepü-
léshez. Hasonlóan izgalmas időutazásra hív Tihany egyik legis-
mertebb fennmaradt gazdasági épülete, az uradalmi magtár. Az 
épület földszintjén turisztikai fogadóközpont került kialakításra, 
az emelet továbbra is közösségi térként funkcionál, a tetőtérben 
pedig múzeumpedagógiai foglalkoztató tér létesült. Mindhárom 
szinten végigfut a Tihany Anno kiállítás.
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Országgyűlési képviselői, államtitkári munka,  
választókerületi feladatok, család. Címszavakban így 

lehetne összefoglalni Nagy Bálint idei esztendejét. 

A választókerületet  
és a közösségeket  

is szolgálva

– 2022 mozgalmas év volt, 
minden tekintetben. Hogy 
élte meg?

– Az elmúlt évek sem voltak 
átlagosak, de az idei még 
mozgalmasabban alakult. 
Sajnálatos módon a szom-
szédban háború tört ki az év 
elején, és az abból fakadó ne-
hézségekre, az EU-nak nem 
volt jó stratégiája, mellyel ke-
zelni tudta volna a helyzetet. 
Az elhibázott döntések miatt 
többek között energiavál-
ság van, és komoly infláció, 
mely mindenkit érint. Ezek 
megoldásán kell dolgoznunk. 
Magyarországon ez évben 
országgyűlési választásokra 
került sor, melyen a Fidesz–
KDNP negyedik alkalommal 
ért el 2/3-os győzelmet.  
A választókerületünkben 
szintén kimagasló ered-
mény született, ezt, benne a 
megválasztásomat, ezúton is 
szeretném megköszönni.  
A két keszthelyi időközi  
(polgármesteri és képviselői) 
választáson is a Fidesz–
KDNP jelöltjei győztek.  
A keszthelyiek többsége 
kinyilvánította, hogy egyetért 
az elmúlt években meg-
kezdett munkával, és azt 
folytatásra érdemesnek tartja. 
Helyi közösségeket kell építe-
ni, az ő érdekeiket fókuszba 
helyezni. Számomra mindig 
az volt a fő, hogy a választó-
kerületben élő emberekért, 
közösségekért dolgozzunk, 
azokat erősítsük, és javít-

suk az életkörülményeiket. 
Ebben a nehéz időszakban ez 
különösen fontos.

– Az Ön életében is mozgal-
mas, változatos volt 2022...

– Jelentős események voltak 
az életemben is, amelyek 
Keszthely és a választókerület 
szempontjából is lehetőséget 
jelentenek. Amikor Lázár 
János miniszter úr vezetésé-
vel megalakult az Építési és 
Beruházási Minisztérium, 
felkért, hogy dolgozzak 
mellette beruházási államtit-
kárként. Az első félévben elő-
készítettünk egy jogszabály-
tervezetet, mely elfogadása 
után a következő évtizedek-
ben segíti, erősíti a magyar 
gazdaságot nemzetközileg, 
országosan és lokálisan is. 
Nem kérdés, hogy ez minden 
magyar polgár érdeke.

– Novemberben átalakítások 
történtek a minisztériumi 
struktúrában, ami Önt 
is érintette. Lázár János 
felkérte, hogy közlekedési 
államtitkári poszton segítse 
a munkáját. A Miniszter 
úr nyilatkozott, kiemelten 
jelentős feladatról van szó, 
melyhez nagy munkabírás 
szükséges.

– Az Építési és Beruházási 
Minisztériumnak nemcsak 
a feladatköre, hanem a neve 
is megváltozott, Építési és 
Közlekedési Minisztérium 

lett. Miniszter 
úr jelezte, hogy 
nagyon elége-
dett az eddigi munkámmal, 
és megbízott, hogy decem-
bertől léptékekkel nagyobb 
feladatkörben segítsem a 
munkáját. Ehhez valóban 
nagy munkabírásra és átfogó 
szemléletre van szükség. Át 
kell látni, hogy egy szakmai 
módosítás hogyan „csapó-
dik” le az embereken. Ez a cél 
kerül a fókuszba. Alapvetően 
a közlekedési szakemberek 
munkájára kell alapozni, de 
a fő cél, hogy a közlekedés 
a magyar embereket és a 
gazdaságot szolgálja, segítse. 
E területen rengeteg a mun-
ka, a tennivaló, említhetem 
egyebek mellett a menetren-
di módosításokat, változta-
tásokat, melyeket felül kell 
vizsgálni.

– Az államtitkári tevékeny-
sége a választókerülete szá-
mára is nyújt lehetőségeket?

– Az elmúlt időszakban sokat 
tudtunk tenni azért, hogy 
Keszthely és a választókerület 
a nehéz időszakban is profi-
táljon a települések számára 
nyújtott lehetőségekből. Ezt a 
munkát szeretném folytatni 
a jövőben is, Keszthelyért és 
a választókerület további 99 
településéért, képviselni az 
érdekeiket, segíteni a mun-
kájukat. Erre tettem esküt, ez 
a legfontosabb. Továbbra is 
a helyi közösségeket tartom 

fontosnak, éppen ezért nem 
költöztem el Keszthelyről, 
legtöbbször napi szinten 
ingázok. Nincs az a kinevezés 
és funkció, ami ezt veszélyez-
tethetné.

– A napi ingázást említette, 
ami azért sok időt és energi-
át igényel...

– Ha a Jóisten erőt és egész-
séget ad hozzá, akkor bírja 
az ember. Hétfőn, kedden és 
szerdán Budapesten dolgo-
zom, reggel negyed nyolckor 
már a minisztériumban 
vagyok. A minisztérium és 
parlamenti munka mellett az 
ország más részein is vannak 
programok, egyeztetések. 
Csütörtöktől vasárnapig a hét 
másik része a választókerüle-
té. Összesen száz településről 
van szó, ahol elengedhetetlen 
a személyes jelenlét.

– Felmerül a kérdés: család?

– A családom, feleségemre 
és gyermekeimre mindig is 
számíthattam. Nélkülük nem 
tudnám ezt a munkatempót 
tartani. Tudom, hogy a mun-
kám miatt jóval nagyobb 
teher hárul a feleségemre, 
ami miatt nagy köszönettel 
tartozom neki.

Áldott, békés ünnepeket,  
és eredményekben gazdag  

boldog újévet kívánok!
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– Igazán különleges helyzet, 
hogy Asbóth-iskolának két 
versenyhelyszínen is volt 
érdekeltsége – fogalmazott 
Csótár András igazgató. – Az 
első helyszín Finnország-
ban, Helsinkiben volt, ahol 
szépségápoló szakterületen 
versenyzőnk, Darabos Lili 4. 
helyet szerzett, és magas szin-
tű teljesítménye miatt kiváló-
sági éremmel zárt. Kiemelen-
dő, hogy Európából a legjobb 
teljesítményt nyújtotta, csak 
ázsiai versenyzők végeztek 
előtte. A második helyszín 
Ausztriában, Salzburgban 
volt, ahol két héttel ezelőtt vil-
lanyszerelő szakterületen ért 
el az asbóthos versenyző szép 

eredményt. 
Szabó Bence 
a 24 induló 
közül 8. 
helyen 
végzett, és a 
teljesítmé-
nyét szintén 
kiválósági 
éremmel 

jutalmazták. Ez az eredmény 
különösen értékes számunkra, 
mert ez iskolánk első világver-
senyen szerzett érme ebben 
a szakmában. Bence felkészí-
tésében a szakmai támogató 
Legrand Zrt. szakértői és az 
Asbóth-iskola szakoktatói 
(Szabó Valéria, Szabó Béla, 
Tóth Béla és Szabó István 
kollégák) vettek részt. A 
felkészülés – a sok év alapozás 
után – egy 120 napos, napi 
8 órás intenzív szakaszban 
végződött, amihez az isko-
lánkban külön szaktermet 
alakítottunk ki a gyakorlásra. 
Bencének a klasszikus épület-
villamossági feladatokon kívül 
a jövőt jelentő okosotthonok 

számítógépes programozását 
is el kellett végeznie. A három 
teljes versenynapon keresztül 
zajló megmérettetés fizikáli-
san és mentálisan is nagyon 
megerőltető, folyamatos kon-
centrációt igényel, a szűkre 
szabott versenyidő folyamatos 
figyelembe vétele mellett.  
Egy Skills versenyre min-
den ország szakmánként a 
legjobbnak választott verseny-
zőjét delegálhatja. Egy ilyen 
volumenű megmérettetésre 
a világ bármely országában 
nagy dicsőség bejutni. Az As-
bóth nemzetközi versenyezte-
tés területén messze kiemelke-
dik az országos mezőnyből. 
– Nagy büszkeség számunkra, 
hogy az évek óta országosan 
is az élmezőnyben jegyzett 
szépségápoló szakma mellett 
egy másik szakterületen is fel 
tudtunk kapaszkodni arra a 
szintre, hogy az Asbóth-iskola 
adhassa Magyarország ver-
senyzőjét. Nem nagyon akad 
erre példa hazánkban. Az 
pedig, hogy a világversenyen 

mindkét érintett versenyzőnk 
éremmel a nyakában állhat a 
dobogón, igazán fantasztikus 
eredmény. A Skills versenye-
ken (Európa-bajnokság és 
világbajnokság) csak egyszer-
egyszer van lehetősége ugyan-
annak a versenyzőnek indulni. 
Öröm számunkra, hogy 
Bence a kiválósági érmével 
kvalifikálta magát a 2023-as, 
Gdanskban megrendezésre 
kerülő EuroSkills versenyre. 
Tapasztalatával és az addig 
még mélyülő szakmai tudá-
sával az ideinél talán még fé-
nyesebb eredményt is elérhet 
majd. Az Asbóth-iskolának, 
a kollégáimnak nagy büsz-
keség, hogy Magyarországot 
és városunkat, Keszthelyt is 
képviselhetjük a világ számos 
nagyvárosában megrende-
zett versenyeken. Ez inspirál 
bennünket a következő ver-
senyfelkészítésnél belevágni a 
hosszú és fárasztó folyamat-
ba. Az elért siker, a dicsőség 
viszont kárpótol mindezért – 
tette hozzá Csótár András.

Elhangzott: 2023-ban ismét jelentkezhetnek a hallgatók az 
osztatlan tíz féléves agrármérnöki szakra, újdonság pedig 
a bor- és gasztroturizmus, melyen alapdiplomával rendel-
kezők indulhatnak. Megjelenik még a palettán a turizmus-
vendéglátás alap- és felsőoktatási képzésként is. Szakirányú 
oktatás lesz a lótenyésztő szak. Dr. Szabó Péter általános 

campus főigazgató-helyettes elmondta, hogy infrastruktú-
rával és személyi háttérrel is rendelkeznek a képzések meg-
tartására. A sajtótájékoztatón egy-egy csurgói és veszprémi, 
valamint négy keszthelyi középiskolával írtak alá együttmű-
ködési megállapodást azzal a céllal, hogy közös pályaorien-
tációs napokat és kulturális rendezvényeket tartsanak. 

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy új szakok 
indulnak a MATE Georgikon Campuson jövőre. 
A rendezvényen együttműködési megállapodást 
írtak alá hat középiskola igazgatójával. 

Új szakok indulnak 
a Georgikonon

A 2022. évre meghirdetett Worldskills 
versenyt (szokták a szakmák világbajnok-
ságának is nevezni) sajnos beárnyékolta 
a pandémia. A több éve Shanghaiba meg-
hirdetett világbajnokságot végül a kínai 
szervezők lemondták. A több éves befek-
tetett munkát nem akarták veszni hagyni 
a szervezők, emiatt egyedi formációt vett 
fel a kétévente megrendezendő verseny. 
A rendezvényt ebben az évben nem egy 
helyszínen, hanem versenysorozat formá-
jában, szakterületenként valósították 
meg összesen tizenöt országban. 

Az Asbóth-Az Asbóth-
iskola iskola újabb újabb 
nemzetközi nemzetközi 
sikereisikerei
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Jubilált  
a Newton-kupa

Jubiláltak, harmincadik al-
kalommal rendezték meg a 
Newton-kupát a Vajda János 
Gimnáziumban. A verseny 
minden évben a környék leg-
jobb diákjainak tudását méri 
össze a természettudományos 
tantárgyakból, matematikából, 
fizikából és informatikából. 

A Zöldmező utcai iskolában rendezték meg Zala Megye Parasportnapját. Mint el-
hangzott, a sport élettani hatásai mellett fontos, hogy a gyermekek is közösséggé 
kovácsolódjanak a játékos feladatok közben.

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a ver-
seny és a sport szeretete tartást ad a fiataloknak. Manninger Jenő, Keszthely polgár-
mestere a rendezvényen kiemelte a pedagógusok szerepét, elhivatottságát, akiknek 
szakmai munkája és áldozatkészsége nélkül nem jöhetett volna létre a program. 
Az ENSZ határozata értelmében a parasportnapot a fogyatékkal élők világnap-
ján rendezik meg. A speciális megmérettetésre a megye területéről várták az in-
tézményeket. Gyermekeknek is teljesíthető kihívások elé állították a versenyzőket.  
A parasportnapon két területen próbálhatták ki magukat a tanulók. Asztalitenisz és 
városismereti verseny is szerepelt a megmérettetés számai között.

Zala megye 
parasport napja

Három megyéből érkeztek a jubileu-
mi versenyre, Balatonlellétől egészen 
Sümegig. A komplex megmérettetés-
re idén tizenegy iskolából neveztek. 
Farkas László szervező, a Vajda János 
Gimnázium tanára elmondta, a pró-
batétel arra is jó, hogy a diákok és a 
tanárok olyan folyamaton menjenek 
végig, amely már felkészíti őket a kö-
vetkező éles megmérettetésre, a felvé-
telire. A verseny után természettudo-
mányos előadásokat tartottak.

Két könyv  
a magyar konyháról
A Culinaria Hungarica sorozat első két kötete jelent 
meg, Kakastaréj és Nagy Almáskönyv címmel. A ma-
gyar konyháról szóló alapműveket Keszthelyen mutat-
ták be. 

A hazai gasztronómia múltját idézi fel Fehér Béla író 
és Gálffy Zsuzsanna történész-levéltáros a Kakas-
taréjban. A Nagy Almáskönyvben Ambrus Lajos a 
gyümölcsészeti hagyományokat tárja fel az irodalom 
segítségével. Lévai Anikó, a Magyar Konyha szer-
kesztőbizottságának elnöke szerint mindkét kötet 
hiánypótló alkotás. A könyvek bemutatóján elmondta, 
örül annak, hogy Vinkó József mellett más szerzők is 
foglalkoznak a magyar gasztronómia feledésbe merült 
történeteivel. 

Nekem Keszthely  
– a város a fiatalok szemével
Eredményt hirdettek a Nekem Keszthely videópályá-
zaton, mely a Civilek a Helyi Közösségekért Egyesület 
programja keretében jött létre, és a Keszthelyi Tele-
vízió koordinálta a felhívást. Keszthelyi vagy Keszthe-
lyen tanuló 18 év alatti diákok nevezhettek. Telefon-
nal, kamerával vagy bármilyen eszközzel készülhetett 
a felvétel, lényeg az volt, hogy megmutassa a készítő, 
hogy milyen a város diákszemmel. A tíz beérkezett 
pályaműből az első három helyezettet (1. Pas Marcell, 
2. Németh Kitti Luca, 3. Kurucz Kolos) díjazták, akik 
értékes ajándékokkal gazdagodtak. 
A Fő téri LED-falon folyamatosan vetítik a filmeket, 
de a Keszthelyi TV közösségi felületein is elérhetőek 
lesznek.

Amerikai ösztöndíjas Hetyei Nóra
Hetyei Nóra, a Kiscápák úszója felvételt nyert 

teljes ösztöndíjjal a University of Houston egye-
temre, ahol a Swimming&Diving csapat tagja 
lesz a 2023-as tanévtől – adta hírül közösségi 

oldalán a csapat, hozzáfűzve: ő az első sportoló 
Keszthelyről, aki helyi egyesületet képviselve jut 

ki az USA-ba tanulni.

Nóra a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület első 
leigazolt csapatának tagja volt 2012 januárjában 
(6,5 évesen), és a szorgalmas munkának köszönhe-
tően az első serdülő magyar válogatott tagja lett az 
egyesületnek. Képviselte többek között Magyaror-
szágot az Európai Ifjúsági Olimpián Bakuban 2019-ben. Korosztálya legjobb úszójának választották 2019-ben. Többször elnyerte 
a Magyarország jó tanuló, jó sportolójának járó címet, és a Keszthely város Legjobb Ifjúsági Sportolója díjat is. Hetyei Nóra 
felkészülésében segített: edző: Csala Tamás, nevelőedző: Szántó Kata, erőnléti edző: Ács Ádám (Mátrix Gym), gyógytornász: 
Ambrózy Anikó, általános iskola: Csány–Szendrey Általános Iskola, középiskola: hévízi Bibó István Gimnázium.

Felvételi a keszthelyi Georgikonon
Az idén 225 éves patinás intézményben a természethez, környezethez közel álló tudományterületeken folyik az oktatás 
és a kutatás: felsőoktatási szakképzések közül gyógy- és fűszernövények, ménesgazda, mezőgazdasági, szőlész-borász és 
turizmus-vendéglátás, alapképzésen állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, természetvédelmi 

mérnöki, vidékfejlesztési agrár-
mérnöki, turizmus-vendéglátás 
képzésekre lehet jelentkezni. Idén 
újra indul az agrármérnök osztat-
lan (10 féléves) képzés is. A Geor-
gikon mester szakokat is kínál: 
állattenyésztő, természetvédelmi 
és takarmányozási és takarmány-
biztonsági mérnöki, növény-
orvos és vidékfejlesztési agrár-
mérnöki. Több (új) szakirányú 
továbbképzés is indul, melyekre 
bármilyen alapszakos diplomá-
val lehet jelentkezni: hivatásos 
lótenyésztő szakmérnök, bor- és 
gasztroturizmus menedzser, nö-
vényvédelmi szakmérnök.

A Georgikon Zala megye legnagyobb campusa, és az ország egyetlen olyan egyetemi képzőhelye, mely közvetlenül a 
Balaton partján helyezkedik el! A hagyományoknak köszönhetően olyan sajátos légkör alakult ki, amiért valóban meg-
éri Keszthelyen tanulni! Jelmondatunk: „Úgy élj és emlékezz, hogy a mi becsületünk őrzője vagy!” 2023. január 27-én 
nyílt napra várják az érdeklődőket. További információk: georgikoncampus.uni-mate.hu

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa is várja a (tovább)tanulni vágyókat.
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A karácsonyi vásárokon, a bevásárlóközpontokban ilyen-
kor, ünnepek előtt megszaporodhatnak a szélhámosok. 

A trükkös csalók nemcsak a zsebeinkben lévő értékekre 
utazhatnak, az autóban maradt értékeink is nagyobb ve-
szélyben vannak. A legnépszerűbb csalás ilyenkor persze 
még mindig a zseblopás. Az ünnepi hangulat sok esetben 
elveszi a figyelmet az alapvető vagyonbiztonsági szabá-
lyokról. Fogadják meg a rendőrség tanácsait!

–˙ Nagy tömegben fokozottan vigyázzanak értéktárgyaik-
ra!

– A táskáikat ne tegyék le, mindig tartsák maguknál!

–  Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják 
pénztárcájukat, irataikat, telefonjukat. A PIN-kódjukat 
soha ne tartsák a bankkártya mellett!

–  A pénzt, irattárcáikat ne a táskák, kosarak tetején, bevá-
sárlókocsiban tartsák!

–  Gépkocsiban még rövid időre se hagyjanak jól látható 
helyen értékeket!

–  Ha elmennek otthonról, ügyeljenek arra, hogy lakásuk 
nyílászárói zárva legyenek!

– Alkalmi árusoktól kérjenek

–  Év végén tartsák be a tűzijátékok biztonsági szabályait 
és ne feledjék, a petárdázás veszélyes és tilos!

Amennyiben bármilyen jogsértést észlelnek, kérjük, 
forduljanak bizalommal a legközelebbi rendőrhöz, vagy 
tegyenek bejelentést a 112-es központi segélyhívó  
telefonszámon! Biztonságos ünnepeket kíván Önöknek  
a Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek 
– Biztonságban az ünnepekben!

Ajándékkal kedveskedtek: Schuller Mária 
elmondta, hogy egy funzine-szerű, összehaj-
togatott leporellót csináltak közösen búcsú-
ajándékként. Balázs egy verset írt, Mária pedig 
illusztrálta. A közös kulturális programok közt 
volt irodalmi kocsmatúra, kávéházi beszélge-
tés, rendhagyó irodalomóra. Csótár András, az 
önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottságá-
nak elnöke szerint a Város Művésze program 
nagyon sokat ad az érdeklődőknek. 
– Olyan gyerekek tudtak ráfigyelni a magas 
kultúra bizonyos területeire, akik talán ezt e 
nélkül nem tették volna meg – fogalmazott.
A szervezők részéről Szálinger Balázs és Csó-
tár András oklevelet adott át a város művésze-
inek. A két alkotó a következő években szeret-
ne visszalátogatni Keszthelyre.

Elköszöntek  
a város művészei

Elköszöntek a város művészei. Schuller Mária és 
Mohácsi Balázs egy hónapot töltött el Keszthelyen 
alkotással a Város Művészei projekt keretében.

Pelcz István, a kötet tavasszal elhunyt szerkesztője 
emlékére gyújtottak gyertyát a bemutatón. Papp Péter 
szerkesztő elmondta: a 2023-as kalendáriumban is a 
Nyugat-Balaton térségének értékeit gyűjtötték össze.  
A témák közt szerepel a Vajda János Gimnázium, 
Büchler Sándor főrabbi, Gyenesdiás kulturális élete, 
Vállus története, de számos környező településről szü-
letett írás. A szerkesztők foglalkoztak a Veszprém–Ba-
laton Európa Kulturális Fővárosa programmal is. Müller 
Róbert Castelli Árpádról írt, akinek nevéhez a Kis-Ba-
laton lecsapolása fűződik, villája pedig 2021-ben az Év 
Balatoni Háza lett. Dr. Müller Róbert mellett többek közt 
dr. Iglódi Endre, dr. Cséby Géza, Kardos Gy. József és 
Kukorelly Pál is írt az idei kalendáriumba. Papp Péter 
úgy fogalmazott, Keszthely és térsége bőven ad témát, 
ugyanakkor Pelcz István hiánya és a kiadás egekbe szö-
kő költségei miatt még kérdéses, hogy lesz-e folytatás.

A Fejér György Városi Könyvtárban mutatták be  
a 2023-as Nyugat-balatoni Kalendáriumot.

A térség értékeit 
gyűjtötték össze

132022. December 16.   Balatoni KRÓNIKA
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Mit viseljünk a karácsonyi vacsorán?

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

decemberi nyitvatartásáról

Keszthely város jegyzője az energiatakarékossági 
szempontokra figyelemmel értesíti a lakosságot, hogy 
2022. december hónapban a Keszthelyi Polgármes-
teri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint 
alakul:

2022. december 21. (szerda) munkanap, ügyfélfoga-
dás 8.00–12.00 óra és 13.00–17.00 óra között,
2022. december 22. (csütörtök) munkanap,  
ügyfélfogadás szünetel,
2022. december 23. (péntek) hivatal zárva tart,  
ügyfélfogadás szünetel,

2022. december 27. (kedd) hivatal zárva tart,  
ügyfélfogadás szünetel,
2022. december 28. (szerda) hivatal zárva tart,  
ügyfélfogadás szünetel,
2022. december 29. (csütörtök) hivatal zárva tart, 
ügyfélfogadás szünetel,
2022. december 30. (péntek) hivatal zárva tart,  
ügyfélfogadás szünetel.

A zárvatartás ideje alatt kizárólag a születések és a 
halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfoga-

dás az anyakönyvvezetőnél a Keszthely, Fő tér 1. fsz.  
5. sz. irodában az alábbiak szerint:
2022. december 27. (kedd) napján 8.00–12.00 óra és 
2022. december 29. (csütörtök) napján 8.00–12.00 óra 
között. 

Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonatkérelem, 
házasságkötésre bejelentkezés, szertartások megtar-
tása, hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.) történő 
ügyintézésre a zárvatartást követően van lehetőség.
A zárvatartást követő első ügyfélfogadási nap: 
2023. január 2. (hétfő)

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

A karácsony meghitt ünnep. A meghittség miatt legyen  
kényelmes a ruha, az ünnep miatt pedig legyen ünnepi.

Tervezzük meg a viseletünket, ugyanúgy, mint a karácsonyi menüt!
Mindenekelőtt legyünk önmagunk! Ne találjuk ki, hogy most kipróbálunk valami új stílust vagy hozzáöltö-
zünk a karácsonyi piros abroszhoz, közben egyáltalán nem előnyös számunkra a tűzpiros szín. Maradjunk 
a saját színpalettánknál, és válasszunk a saját színeinkből. Ha olyan színeket viselünk, amelyek illenek  
a személyiségünkhöz, akkor vidámak és jókedvűek leszünk egész nap, mert visszahatnak ránk és erősíte-
nek. Nem muszáj költekezni, néha kincsekre lelünk a szekrény mélyén, és lehet, hogy találunk egy egysze-
rű egyszínű pulóvert vagy ruhát, amelyhez csak egy szép ékszer hiányzik, és máris ünnepivé tudjuk vará-
zsolni. Azt is gondoljuk át, hogy hol, milyen helyszínen leszünk, és mi lesz a program. Ha otthon leszünk, 
jönnek-e családtagok, vendégek, vagy csak a kiscsaláddal ünneplünk? Főzünk-e egész nap?  
Vagy elmegyünk szülőkhöz, rokonokhoz, esetleg szállodába? 
Ha mi főzünk, akkor olyan szettet találjunk ki, amit gyorsan át tudunk venni a vacsorához, és amiben  
kényelmesen tudjuk felszolgálni az ételeket. 
Ha csak kiscsalád van jelen, akár lehet egyforma karácsonyi pólóban, vicces pulóverben, karácsonyi  
fülbevalóval ünnepelni. Igazi összetartozás-hangulata lesz.
Ha azonban vendégségbe megyünk, kérdezzük meg, milyen lesz az időjárás, mi a dress code?  
Le kell-e venni majd a cipőt?

A lényeg, hogy ne bagatellizáljuk el az ünnepi öltözéket, készüljünk rá, 
és öltözzünk fel szépen, csinosan, hiszen ezzel már 
megalapozzuk az ünnepi hangulatot! 

A karácsonyt általában a hölgyek várják jobban, ők készülnek, díszítenek, sürögnek-forognak, ez termé-
szetes genetikai sajátosság. Azt javaslom az uraknak, hogy tegyék boldoggá hölgy családtagjaikat azzal 
is, hogy kérdezzék meg előre néhány nappal, mit viseljenek a karácsonyi vacsorán, és készítsék elő a ru-
hát, hogy ne aznap kelljen mérgelődni, ha nincs kivasalva az ing. Ezzel máris egy konfliktussal kevesebb 
marad a szentestére. Arra mindenképpen ügyeljen, hogy legyen ez az alkalom más, mint egy hétköz-
nap, öltözzön eltérően. Ha elegáns este lesz, akkor viseljen inget, esetleg nyakkendőt, ha családias 
hangulat, akkor akár egy rénszarvasos pulóvert is felvehet. De legyen meg az ünnepi, emelkedett 
hangulat. Csak akkor öltözzön fel, ha már áll a karácsonyfa, nem kell már faragni, vagy a főzésben segíte-
ni. Szánjon időt arra, hogy szépen megborotválkozik, és felveszi az ünnepi öltözéket, így is megtisztelve 
a közös ünnepet!

VÉRADÁSOK 
JANUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház Vérellá-

tója jövő évben is várja a véradókat. 
2023. január 2-án (13-18 óráig),  

9-én (13-16), 16-án (13-16), 23-án 
(13-16) és 30-án (13-16) a Vérellátóban 

lesz véradás. Január 5-én (13-15) Alsópá-
hokon, a Kolping Hotelben, 12-én (11.30-14) a hévízi  

kórházban, 19-én (15-18) Reziben, a faluházban,  
26-án (16-18) Vonyarcvashegyen,  

a művelődési házban várják a véradókat.

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 

Ünnepi ajánlatunk: 
december 24-én 12 óráig. 

Elõrendelés: +36 30 616 0026 vagy 
azenanyosom@azenanyosom.eu 

vagy www.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.

Önkiszolgáló étterem 
H-V 12:00-17:00

Alsópáhok, Hévízi út 13.
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