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További friss hírek a Balatoni Krónika és a Keszthely Város Önkormányzata Facebook-oldalakon! 
https://www.facebook.com/keszthely.hu • https://www.facebook.com/balatonikronika
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EGYÜTT 
A NEMZETÉRT

 

Kormány és ellenzék 
Horthy Miklós kormányzósága alatt

Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár

2023. január 26. 17:00

Horváth Szilárd
újságíró

 

 az MTVA szerkesztő-műsorvezető
 munkatársa 

Nyári Gábor 
történész

 

a Rendszerváltás Történetét Kutató
Intézet ügyvezető igazgatója

 

Balatoni Krónika 
2023-ban is

Tisztelt  
Olvasó,
az új eszten-
dő mindig 
ígér valami 
mást, valami 
reményt, és 
valamennyien 
hisszük, hogy 
jobbat tartogat, 
mint az előző 

esztendő volt. Ön a Balatoni Krónika 
2023-as első számát tartja a kezében. 
Ahogy az életünket jellemzik az állandó 
változások, úgy van ez jelen a mun-
kánkban, az általunk végzett feladatok-
ban, munkálkodjunk bármilyen terü-
leten is. A Balatoni Krónika a helyben 
élők körében szeretett információs ma-
gazinná nőtte ki magát az elmúlt évek-
ben. Abban nem szeretnénk változtatni, 
hogy ez a jövőben is így maradjon. 
Terveink között azonban az szerepel, 
hogy még több tartalommal, kiemelt 
kulturális cikkekkel, színes beszámo-
lókkal szórakoztassa a keszthelyieket 
és az ide érkező vendégeket. Örömmel  
vesszük, ha visszajeleznek nekünk, 
hogy Önök, az olvasók mit látnának 
szívesen az újság hasábjain. Amennyire 
az ilyen jellegű kiadványok engedik, 
próbálunk párbeszédet kezdeményezni 
a magazint lapozókkal. Kívánok vala-
mennyi olvasónak boldog új esztendőt 
és egészséget 2023-ra, és azt, hogy 
találkozzunk minél több rendezvényen, 
megemlékezésen személyesen is.

Stadler Tímea Kinga
igazgató
Goldmark Károly Művelődési 
Központ és Könyvtár

„Úgy kellene élni, mint a kőkor-
ban: naptár nélkül, élet és halál 
között, csak az időben.”

Márai Sándor

A doni áttörés 

Engesztelő, megemlékező szentmisével tiszte-
legtek a doni áttörés áldozatai előtt a Magyarok 
Nagyasszonya plébániatemplomban. A mise után  
a Várkertben folytatódott a megemlékezés. 

áldozataira emlékeztek 

Szirmai János nyugál-
lományú alezredes 
elmondta, hogy az 
édesapja és az apósa 
is ott volt a Don-ka-
nyarban, mindketten 
hazatértek, az édes-
apa sebesülten. 
Az alezredes hoz-
zátette, hogy nagy 
csapás és súlyos 
veszteség volt ez az 
országnak. 
Mózs Krisztián, a 
Csány–Szendrey 
Általános Iskola tag-
intézmény-vezetője 
ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy a 
2. magyar hadsereg 
egyéves oroszországi 
harcai és tragédiája 
egy be nem gyógyult 
seb a hazai közgon-
dolkodásban. Magyar 
katona olyan nehéz 

és mostoha körülmé-
nyek között sohasem 
harcolt, mint a Ma-
gyar Királyi Második 
Honvédhadsereg ka-
tonái nyolcvan évvel 
ezelőtt a Don folyó 
mentén. 50-55 ezer 
katona életét követel-
te a doni katasztrófa, 
65-75 ezerre tehető a 
sebesültek és fogság-
ba esettek összlétszá-
ma. 1943 tavaszán 
vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kor-
mányzó összesen 126 
ezer fős veszteséget 
könyvelhetett el Ma-
gyarország hadere-
jében. Több tízezren 
maradtak holtan a 
hófödte csatatereken. 
A súlyos magyar 
veszteségek ellenére 
azonban a Vörös 

Hadsereg vezetésé-
nek a terve így sem 
sikerült, ugyanis a 
parancsban a máso-
dik hadsereg erőinek 
teljes megsemmisíté-
se szerepelt. Ráadásul 
ők maguk is jelen-
tős veszteségeket 
szenvedtek a siker 
ellenére. A honvédek 
hősies, rendkívüli, 
emberfeletti erőfeszí-
tése azonban tízez-
reket mentett meg 
a halállal egyenlő 
fogságba eséstől.
Az ünnepi beszéd 
után koszorút helye-
zett el az önkormány-
zat nevében Vozár 
Péterné alpolgármes-
ter és a képviselők, 
majd az emlékezők 
koszorúztak és gyúj-
tottak mécseseket. 
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Továbbra is 
nyitva  

a jégpálya
Hangsúlyozta: Kis-Keszthely és 
Kertváros önkormányzati tulajdon-
ban lévő egyes útjainak felújítására 
40 millió forint összegű felújítási 
keretet hoztak létre. 176 millió 
forintot kaptak a REKI pályázatán a 
Belügyminisztériumtól a Kísérleti 
utcai óvoda visszafizetendő támo-
gatására, így ezen uniós projekttel 
kapcsolatban sem lesz tartozása a 
városnak. A visszafizetés nem terheli 
a 2023-as költségvetést. A Goldmark 
Károly Művelődési Központ részére a 
testület további forrásokat biztosított 
a 2023-as KeszthelyFesten fellépő 
kiemelt előadók lekötésére, szerző-
dések megkötésére. Az energiaárak 
megemelkedése miatt pluszforrást 
biztosítottak többek között a Fejér 
György Városi Könyvtár gázszámlá-
jának rendezésére. Két önkormány-
zati intézmény élére új ügyvezetőt 
neveztek ki. A Goldmark Károly 
Művelődési Központ és Könyvtár új 
igazgatója Stadler Tímea Kinga lett, 
a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 
élére Podlovics Pétert nevezték ki.

Köszöntés 100. és 
95. születésnapon

Szépkorú lakókat köszöntött  
az elmúlt időszakban Manninger 
Jenő, Keszthely polgármestere.

Dóczi Lajosnét 100. 
születésnapja alkal-
mából köszöntötték. 
Nusi néni hetven éve 
lakik Keszthelyen. Azt 
mondta, azért élt meg 
ilyen szép kort, mert 
mindig azzal töltötte 
az idejét, hogy embe-
reknek segített, ez adta 
neki az energiát.
Keszthely városa 
nevében szeretettel 

köszöntötte a polgár-
mester a 95 éves  
Kovács Rudolfnét 
(Varga Anna Ibolya), 
aki 1953 óta él Keszt-
helyen. Mint elmond-
ta, nagy öröm, hogy 
ilyen szép életkort 
ért meg, szellemileg 
és fizikailag is friss 
állapotban van. 

TÁMOGATÁSOK, KINEVEZÉSEK
Keszthely önkormányzata számos fontos kérdésben döntött az elmúlt év 
utolsó képviselő-testületi ülésén. Ezekről Manninger Jenő polgármester  
sajtótájékoztatón számolt be.

Módosították az önkormány-
zat 2022. évi költségveté-
séről szóló önkormányzati 
rendeletet, illetve javaslatokat 
fogadtak el a 2023-as évre 
vonatkozóan. Elmondta: a 
Magyar Posta értesítette a vá-
rost, miszerint két keszthelyi 
postát (Felső Majori út 2/1. 
és Fodor utca 2.) bezárnak. 
Az ügyben haladéktalanul 
egyeztetést kezdeményeztek 
a szolgáltatóval, melynek ke-
retében az önkormányzat ré-
széről felmerült az üzemelte-

tési költségekhez való hozzájárulás. A szolgáltatóval történt tárgyalásokat követően a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a bezárandó két keszthelyi posta közül az egyik, 
a Fodor utcai üzemeltetési költségeihez 1,5 évre vonatkozóan hozzá tud járulni 33 
millió forint támogatással, így a posta újra kinyithat. (Ez időközben megtörtént.)  
A másik posta működése postapartneren keresztül lesz biztosított. 

96 millió támogatás  
az energiaköltségekre

Az ezzel kapcsolatos 
közleményben hangsú-
lyozták: a háború, vala-
mint a brüsszeli szankciók 
hatására az energiaárak a 
közelmúltban drasztiku-
san emelkedtek. A kor-
mány célja, hogy a legfon-
tosabb közszolgáltatások 
fennmaradjanak. Ennek 
érdekében a tízezer lakos 
alatti községek támoga-
tása után a tízezer feletti 
települések számára 
(137 város és 17 kerületi 
önkormányzat) összesen 
mintegy 44 milliárd forint-
nyi segítséget szavazott 
meg a kabinet. 
Manninger Jenő, Keszt-
hely polgármestere 
hangsúlyozta: az összeg 
nagy segítséget jelent az 
önkormányzat számára az 
energiaköltségek terén.

Népszerű a jégpálya a Balaton-parton, a téli sportok kedvelői előszeretet-
tel látogatják. Jó hír számukra, hogy a létesítményt a nagy érdeklődésre 
való tekintettel továbbra is nyitva tartják, és – az időjárás függvényében – 
február második felében zárják csak be.

Az önkormányzat 30.885.000 forint támogatást kapott 2023-ra a több-
let energetikai költségekre a kormányzattól az uszoda üzemeltetésére. 
Ennek szakmai indoka az uszodában folyó egyesületi- és oktatói munka. 
Manninger Jenő úgy fogalmazott: „Köszönet dr. Schmidt Ádám sportért 
felelős államtitkárnak és Nagy Bálint államtitkárnak, országgyűlési 
képviselőnek a támogatásért. Eddig is szerettük volna egész évben nyitva 
tartani az uszodát, de most már az anyagi háttér is megteremtődött.”

Keszthely önkormányzata közel 96 millió forint  
kormányzati támogatást kap  

az energiaköltségei támogatására.
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Hitet és reményt adott a vidéknek

Régi hagyomány már, 
hogy karácsony előtt a 
keszthelyi önkormány-
zat megajándékozza a 
szorult helyzetben lévő 
embereket. A Külső-
Zsidi Közösségi Háznál 
alapvető élelmiszereket 
és édességet adtak át a 
rászorulóknak az önkor-
mányzat nevében. Vozár 
Péterné alpolgármester 
elmondta: bízik benne, 
hogy az adományok 
szebbé tették a családok 
karácsonyát. Kétszáz 
szülőt és gyermeket 
tudtak támogatni.
A cégek tulajdonosai 

nemcsak a családokat 
támogatták pénzado-
mányokkal, hanem 940 
csomag szaloncukorral 
is kedveskedtek a kórház 
dolgozóinak és a szolgá-
latban lévőknek. 
Horváth Tamás el-
mondta, hogy több 
mint hárommillió forint 
adomány gyűlt össze, így 
egy-egy család 15 ezer 
forintos ajándékcsoma-
got kapott. A Keszthelyi 
Túravitorlás Club tagjai 
fontosnak tartják, hogy 
keszthelyiként össze 
kell fogni és segíteni 
kell. A Cipősdoboz 

akcióban az iskolá-
sok teljesítettek nagy 
szolgálatot. A Csány–
Szendrey-iskolában és 
a Vajda János Gimná-
ziumban gyűjtötték a 
cipősdobozokat.
A karácsonyfa őszinte 
örömöt okoz a családok 
életében. A Bakonyerdő 
Zrt. Keszthelyi Erdészete 
a keszthelyi intézmé-
nyeknek ajánlott fel 
fenyőfákat. Tavaly de-
cemberben a keszthelyi 
és környéki templomok, 
idősotthonok és iskolák 
kaptak fát, összesen 
35-öt.

A keszthelyi önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága idén is jelen-
tős összeget adott ajándékként az intézményeknek. Csótár András elnök 
elmondta: összesen mintegy másfél millió forintot tudtak átadni. Az 
óvoda és az ESZI egyenként mintegy háromszázezer, az általános iskolák 
átlagosan százezer forintot kaptak.

Adományok  
az ünnepekre

Folytatódik 
a Magyar Falu Program

– A kormány 2023-ban is azt célt tartja szem előtt, hogy 
a vidéki településeken élők életminőségét javítsa – tette 
hozzá. – A Magyar Falu Programból az elmúlt években 
ötszáznál is több nyertes pályázat valósult meg a választó-
kerületünkben. Útfelújítások, óvodák, játszóterek, orvosi 
rendelők, temetők, járdák, parkolók épülhettek, emellett 
kisboltokat is fejleszthettek a falvakban. A falusi CSOK 
országos szinten több mint 36 ezer vidéki család ott-
honteremtését segítette, emellett EU-s forrásokból 8000 
falusi kisvállalkozás is támogatáshoz jutott. A Magyar 
Falu Program hitet és reményt adott a magyar vidéknek! 
Folytatjuk a munkát!

Felolvasómaraton  
Szendrey Júlia születésnapján

Huszonnégy órás 
felolvasómaratonnal em-
lékeztek meg Szendrey 
Júliáról, Petőfi Sándor 
feleségéről, aki szintén 
verseket költött.

A Varázskör Júlia „bölcsőjénél” című programot a 
múzsa emlékszobájánál tartották meg. 
Nemcsak Keszthelyről és környékéről, de Győrből és 
Marcaliból is érkeztek érdeklődők a maratonra.  
A felolvasók Szendrey Júlia írásai mellett szemezget-
hettek Petőfi Sándor és Petőfi István könyveiből is. 
Dr. Poór Judit elmondta, hogy Szendrey Júlia művei 
sokáig nem voltak kézzelfoghatóak, nem kerültek 
nyomtatásba. Tudni kell róla, hogy Andersen meséit 
ő fordította először magyarra. Dr. Lukács Gábor, a 
Szendrey-emlékszoba gondozója elárulta, hogy a „Pe-
tőfi 100” centenáriumi év az emlékszobánál zárult a 
Szendrey Júlia-emléktábla felavatásával annak idején. 
A mostani rendezvény a „Petőfi 200” emlékév előfutá-
ra volt. Szendrey Júlia emléktábláját megkoszorúzták 
az ünnepi eseményen. Az emlékszoba hamarosan 
bővülni fog, új kiállítási anyagot mutatnak majd be az 
érdeklődőknek három nagyobb teremben. 

Hat inhalátort kapott a gyermek-
osztály, melyet sterilizálás után 
hadrendbe is állítottak a szak-
emberek. A műszerek a légúti 
problémákkal küzdő gyermekek 
gyógyszerezését könnyítik meg. 
A felajánló, Steinhardt Tamás, a 
Z-Szabó Bau és Társai Kft. ügyve-
zetője személyesen is érintett, mi-
vel kisfia gyakran szenved légúti 
megbetegedésben. Hangsúlyozta, 
hogy nagyon fontos az inhalátor, 
volt rá példa, hogy hiány volt, 
ezért is segítettek. Öt inhalátor 
értéke összesen hetvenezer forint, 
de egy nagyobb, ultrahangos inha-
látort is beszereztek, amely közel 
négyszázezer forintba került. Dr. 
Mischl Olga, a Keszthelyi Kórház 
Csecsemő- és Gyermekosztá-
lyának osztályvezető főorvosa el-
mondta, hogy az inhalátorra azért 
van szükség, hogy a gyógyszerek a 
légutakba közvetlenül bejussanak. 
Egy kisgyermeknél naponta négy 
inhalálásról van szó, így a gépek 
állandóan mennek. A felajánló az 
osztály dolgozóinak is kedveske-
dett ajándékcsomagokkal. 

Inhalátorok  
a gyermekosztálynak

Inhalátorkészülékeket adományo-
zott egy vállalkozó a Keszthelyi 
Kórház gyermekosztályának. Nagy 
szükség volt a gépekre, mert a téli 
időszakban sok a légúti betegsé-
gekben szenvedő gyermek. 

Szép hagyomány, hogy a szolgálatot teljesítőket a városvezetés meglátogatja az év utolsó napján.  
Manninger Jenő polgármester Csótár András és Raffai-Réz Ildikó bizottsági elnökökkel együtt jelképes  

ajándékkal köszöntötte a keszthelyi rendőröket, a tűzoltókat és a mentősöket, Keszthely város lakói nevében is  
megköszönve az egész éves áldozatos, kitartó munkájukat és szolgálatukat.

Köszönet a szolgálatért

A Magyar Falu Program számos területen 
segítette a településeket, a kormányzati se-
gítséggel olyan fejlesztések valósultak meg, 
melyek jelentősen növelik a lakók életminő-
ségét. Nem kérdés, hogy a programot foly-
tatni kell – fogalmazott Nagy Bálint közleke-
dési államtitkár, országgyűlési képviselő.

Adományokkal, ajándékokkal tette szebbé 
az ünnepeket az önkormányzat és a vállalkozók.
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A projekt keretében kilencven nyílászárót cseréltek, az épületet pedig teljes külső szigeteléssel látták el. A tetőre 
napelemeket szereltek fel, összesen 23 darabot. Babos Lajos, az intézmény igazgatója elmondta: várják, hogy teljesen 
elkészüljön az épület, és visszaköltözhessenek. Fontosnak tartja, hogy ezentúl olcsóbban jutnak hozzá az energiához. 
A régóta felújításra váró épületbe új kazánok is kerültek. Manninger Jenő polgármester kiemelte, hogy az intézmény 
fontos szerepet tölt be Keszthely kulturális életében. 
Az iskolások a következő tanévben kezdhetik meg tanulmányaikat a zeneiskolában. 

Csobbanás  
a téli Balatonba

– Ennek az egésznek a lényege, hogy együtt legyünk, s csináljunk valami különlegeset. Ez utóbbi a csobbanás, 
mely azért télen nem megszokott dolog.
Szilveszterkor a hagyományokat tartva a Szigetfürdőn rendezték 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. Ez a program egy laza baráti találkozónak indult, ami szerencsére kinőtte magát. Öröm, hogy az idei 
is sikeres volt, a folytatás nem is kétséges...
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A Magyar Posta még tavaly november 11-én 
zárta be kispostát, az indok az energiaválság volt. 
Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelt 
feladatnak tekintette, hogy az újranyitás minél 
előbb megtörténhessen. Rövid idő alatt meg-
egyezett a Magyar Posta vezetésével. A város 20,5 
millió forintot biztosított a 2023-as működéshez. 
Manninger Jenő elmondta, hogy hosszú távon 
szeretnék fenntartani a nyitvatartását. Csótár 
András, a körzet önkormányzati képviselője 
hangsúlyozta, hogy mindig is fontos volt a Fodor 
utcai posta működése. A korábbi években gya-
logátkelőt hoztak létre, és több parkolóhelyet is 
kialakítottak. Nagy eredmény, hogy a város négy 
postájából három üzemel. 
A Csapás úti 2-es postát nem nyitotta meg a 
Magyar Posta, annak üzemeltetéséhez nem járult 
hozzá a város. Olyan üzletet keresnek a közelben, 
ahol postapartnerként tudnák a szolgáltatásokat 
biztosítani a lakosok részére.  

A jéghideg vízre fittyet 
hányva ismét balatoni 
csobbanást szervezett az 
év utolsó napján Ferenczi 
Ottó, Keszthely rozmárja, 
alias Gipsztigris. Az ér-
deklődés hatalmas volt, 
amellett, hogy jó néhányan 
megmártóztak a tóban,  
sok százan vettek részt  
a rendezvényen.

a zeneiskolában
Energetikai korszerűsítés

Európai uniós forrásból készült el a Feste-
tics György Zeneiskola energetikai korsze-
rűsítése, 203 millió forintot fordítottak a be-
ruházásra. A teljes körű felújítás még nem 
készült el, napjainkban a belső munkálatok 
zajlanak, a termeket festik, a padlózatot is 
javítják.

Január második napján kinyitott a Fodor 
utcai kisposta a környéken élők legna-
gyobb örömére. A keszthelyi képviselő- 
testület több mint 20 millió forintot  
szavazott meg azért, hogy a postahivatal 
továbbra is kiszolgálhassa a lakosságot. 

Kinyitott a Fodor utcai kisposta

Szilveszter a Fő téren 
A Fő téri szilveszteri forgatagon rengetegen vettek részt. 
Koncert és DJ is szórakoztatta a mulatni vágyókat, és 
rengeteg finomság várta őket a gasztronómiai kitelepülők 
jóvoltából. Idén nem volt központilag szervezett tűzijáték, 
viszont a résztvevők felkészültek pirotechnikai eszközökkel. 
Éjfél után néhány perccel LED-zsonglőrök szórakoztatták  
a publikumot, mely jól szórakozott.



112023. január 20.   Balatoni KRÓNIKA10 Balatoni KRÓNIKA   2023. január 20.

Kóstold körbe!

A vendégek különleges 
étkekkel és válogatott 
borokkal találkozhattak 
az év utolsó napjaiban 
a Festetics-kastély 
parkjában. Amint La-
posa Bence, a Balatoni 
Kör elnöke elmondta, 
fontosnak tartják, hogy 
a téli szezonban nyújt-
sanak olyan programo-

kat, melyek a Balatont 
népszerűsítik. A Kós-
told körbe! rendezvény 
ilyen, azon nemcsak 
a szervezet tagjai, 
hanem a vendégek is 
szívesen vesznek részt, 
hiszen hazai ételeket és 
italokat, egyedi gaszt-
ronómiai élményeket 
kínálnak.

Sikeres a Vadászati Kulturális Egyesület természetfotóiból nyílt kiállítás. Január első hetének végéig több mint  
4500 látogató fordult meg a Széchenyi–Kittenberger-kiállítóteremben. Tóth Csaba, a Vadászati Múzeum vezetője  
elmondta: a Vadászati Kulturális Egyesület nyolcadik alkalommal hívta életre a megmérettetést a hazai természetfotósok 
részére. A nyolcvan zsűrizett felvétel februárig látható a Vadászati Múzeumban az intézmény nyitvatartási idejében.

Idén 125 éves a Balatoni Múzeum

Németh Péter múzeumigazgató elmondta, hogy átalakítják az egykori szolgálati lakást azért, hogy nyerjenek száz négy-
zetmétert, amit tudnak majd hasznosítani. Kirakodták az alagsori raktárt. A rádió, az írógép, a kerámia és a szódásszifon 
a néprajzi látványtárban kapták meg ideiglenes helyüket. Fejlesztés alá kerültek a numizmatikai kollekció darabjai és a 

fegyvertár bizonyos részei. Haász Gabriella törté-
nész-főmuzeológus elárulta, hogy nagyobb térben 
sokkal jobban érvényesülnek a gyűjteménybe tar-
tozó bútorok, továbbá az állagvédelmi szempontok 
és szellőzés is maximálisan megoldott. 
Mozgalmas volt a 2022-es esztendő. A múzeum 
megszerezte a Családbarát védjegyet, a honlap 
pedig különdíjas lett. Fiatal, keszthelyi érintettségű 
alkotók mutatkoztak be. Nagy sikert aratott az 
„Igaz vót ám – egy vállusi summásasszony mesevi-
lága” című időszaki tárlat. Ki kell emelni a méhek 
vagy a mesterségek napját. Színvonalas volt a MŰ-
SZAK kiállítás is. Több mint 26 ezer érdeklődő volt 
kíváncsi a múzeumra az elmúlt esztendőben. 
2023-ban 125 esztendős a Balatoni Múzeum, az 
évfordulón kiadvánnyal emlékeznek és időszaki 
kiállítást rendeznek. 

A Balatoni Múzeum január 23-ig zárva tart.

A Balatoni Múzeumban a 2022-es látogatói létszám megdöntötte a világjárvány előtti utolsó év számdatait.
 A legnagyobb sikereket az időszaki kiállításokkal és a családi napokkal érték el. 

Kicsik sokasága
– hintómodellek tárlata

A Balatoni Kör kedvelt program-
ja, a Kóstold körbe! ismét Keszt-
helyre érkezett, az érdeklődők 
két napon át hódolhattak gaszt-
ronómiai élményeknek.

Természetfotók tárlata

Összesen száz modellel bővült 
a Hintómúzeum tárlata. A 
járművek méretarányosan 
kicsinyített másait Varga Ernő 
modellkészítő ajánlotta fel 
az intézménynek. A „Kicsik 
sokasága” elnevezésű kiállítás 
már látható, állandó tárlat lesz 
a múzeumban, benne olyan 
darabokkal, mint például a 
postakocsi, vagy a Festeticsek 
Viktória-hintója. A gyűjte-
ménnyel a felnőttek mellett a 
fiataloknak is szeretne élményt 
nyújtani az intézmény.

Újabb látványosság tekinthető meg a Helikon 

Kastélymúzeumhoz tartozó Hintómúzeumban.
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A hagyományokhoz hűen rendezik 
meg az idén is a Keszthelyi Karnevált. 
A hangulatos, vonzó rendezvényre 
évről évre többen érkeznek a városba. 
Színes maskarás kavalkád, ötletes 
jelmezek és színpadi program várja 
az idei karneválozókat is február 
közepén. 

A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesü-
lete által szervezett maskarás felvo-
nulás február 18-án 14 órakor 
indul a Festetics-kastély parkjából 
a sétálóutcán át a Fő térig, ahol a 
felvonulók kis produkciói várják az 
érdeklődőket. 
Szakmai zsűri értékeli a csoportokat 
és az egyéni jelmezeseket. 

2023. január 21-én, szombaton 10 órától  
Kardamakis Konstantinos Arsenios, a Konstanti-
nápolyi Egyetemes Patriarchátus metropolitája,  

Magyarország és Közép-Európa exarchája 
Vízkereszt alkalmából ünnepi liturgiát végez 

Keszthelyen a Fő téri templomban. A templomi szertar-
tást követően a résztvevők közösen levonulnak a keszt-
helyi szigetfürdőhöz, ahol Őeminenciája ünnepélyesen 

megszenteli a Balatont. (Várható ideje: 12:30 óra.) 
Az ünnepre mindenkit szeretettel várunk!
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Aktívan a szőlészet-borászatért

A balatongyöröki közgyűlésen elhang-
zott: a szervezet 2022-ben is aktív évet 
zárt, eredményesen ápolták a borkul-
túrát. Brazsil József hangsúlyozta: a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a bevált 
utat kell követniük.
– A közgyűlésen szokás szerint nem 
„hivataloskodni”, hanem ünnepelni 
jöttünk össze. Ünnepeltük az életet, 
a bort, a barátságot, a szeretetet és az 
összetartozás élményét. Mozgalmas évet 
hagytunk magunk mögött, megérde-
meltük az ünneplést. Felsorolni is nehéz 
lenne a sok rendezvényt, melyeket szer-
veztünk, illetve melyeken részt vettünk 
2022-ben. Tartottunk egyebek között 
Vince-napot, borbarangolást, közremű-
ködtünk borfesztiválok szervezésében, 
rendezésében, részt vettünk előadásokon, különböző zalai és hazai, valamint külföldi rendezvényeken, s 
persze kirándulásokon. Úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb tartalommal töltöttük meg a rendelke-
zésre álló időnket. És még egy dolog: szerintem olyan lehetőség és erő van a civil szervezetekben, melyeket 
csak mozgásba kell hozni az ügy jó érdekében, vagy a jó ügy érdekében.
Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően új tagokat is avattak. A tagságot nem adják ingyen: a 
jelölteknek előbb a szőlészetben és a borászatban használatos eszközöket kell bemutatniuk, majd fel kell 
ismerniük a rend zászlósborát, a cserszegi fűszerest. A Da Bibere Zalai Borlovagrend közgyűlésén jelen volt 
a Magyar Borrendek Országos Szövetségének főtitkára is. Tutor Jánosné díszoklevelet adott át a nyolcvanöt 
esztendős Bernáth Tibornak, elismerve a példaértékű és a borrendekért végzett munkásságát. 

A közgyűlésen hét tagjelölt adott számot borásza-
ti tudásáról, felkészültségéről. Az elnökség döntése 
alapján taggá avatták Kaj Istvánt, Pusztaszentlászló 
polgármesterét, az Újhegyi Borbarátok Egyesületének 
elnökét, Lui Fuentes főborászt, Szentgyörgyvölgyi Tibort, 
aki ugyan a gyermekvédelem területén dolgozik, mégis 
sokat tesz a zalai borkultúráért. Tag lett Molnár László, 
aki a galamboki szőlőhegyen gazdálkodik, Tóth Attila 
nyugalmazott pedagógus is, aki a gyümölcsfái gondozá-
sa mellett csemegeszőlővel foglalkozik, Bangó Tamás 
hoteligazgató, valamint a szlovéniai szakember, Stefan 
Pavljinek. Mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy megtisz-
teltetés a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjának lenni. 
Maximálisan tudnak azonosulni a szervezet célkitűzései-
vel, azzal a munkával, amit a rend több mint két évtizede 
végez.

Ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy tavaly is aktív évet zárt a Da Bibere Zalai Borlovagrend – hangzott 
el a civil szervezet balatongyöröki közgyűlésén, melyen a szokásokat megtartva új tagokat is avattak.
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„Itt a farsang, 
karnevál...”

Meghívó vízszentelésre
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VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház Vérellá-
tója februárban is várja a véradókat. 
Utóbbi helyen 6-án (13–18 óráig), 

13-án (13–16), 16-án (13–16), 20-
án (13–16) és 27-én (13–16) óráig lesz 

véradás. Február 2-án (16–18) Várvölgyön, a művelő-
dési házban, 9-én (13–15) Hévízen, a Hotel Európában, 

23-án (13–16) Hévízen, a Hotel Thermalban várják a 
véradókat.

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE 

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott 
pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán és óvónőképzőben, és főiskolán vagy egyetemen
50 éve diplomázott, arany, 

60 éve diplomázott, gyémánt,
65 éve diplomázott, vas, 

70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

• végzettséget igazoló oklevél másolata vagy 
amennyiben már rendelkezik kiállított emlékdiplo-

mával, akkor annak másolata,
• rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartal-
mazza az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán 

eltöltött éveket (munkahely, munkakör  
megnevezése és évek száma),

• a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata 
(például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor  

kiállított munkaviszony-beszámítás),
• adószám, TAJ-szám,

• kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje: 

2023. március 3.

Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri  
Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály 

(8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Manninger Jenő
polgármester

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadásával kapcsolatban

Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely 
város lakosságát, hogy a Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatalban 2023. január 16. (hétfő) 
napjától az ügyfélfogadás a megszokott rend-
ben történik:

Hétfő:   8.00–12.00 óráig,
Szerda:   8.00–12.00, 13.00–17.00 óráig,
Péntek:  8.00–12.00 óráig.

Kérem, hogy lehetőség szerint az ügyeiket 
továbbra is elsősorban telefonon, ügyfélka-
pun keresztül, postai vagy elektronikus úton 
szíveskedjenek intézni.

Szíves megértésüket és türelmüket az elmúlt 
időszak tekintetében ezúton is köszönöm.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az iskolákban eltelt az első félév, 
a diákok megkapják a félévi 
értékelést. Ennek sokan örülnek, 
azonban vannak olyanok is, 
akik szorongással néznek elébe. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
elkövetkező napokban minden 
szülő, tanár, barát és rokon fo-
kozottan figyeljen a tanulmányi 
eredmények miatt esetlegesen 
szorongó tanulókra!

Sajnálatos módon időről időre 
akadnak olyan fiatalok, akik az 
értékelések és bizonyítványok 
átvétele után nem mernek 
hazamenni, esetleg „világgá 
mennek”, mert tartanak a szülők 
negatív visszajelzésétől, a dorgá-
lástól. Ezek a gyerekek az utcán 
csellenghetnek, és fizikailag/lel-
kileg magukra maradva könnyen 
áldozattá, szélsőséges esetben 
akár bűncselekmények elköve-
tőivé is válhatnak.

A szökés általában kétségbeesett 
kísérlet a gyermek részéről, hogy 
gondjaira megoldást találjon. 
Elodázza a várható kellemetlen 
találkozást a szüleivel. A hát-
térben gyakran egyéb iskolai 
vagy családon belüli problémák 
is meghúzódhatnak, amelyek 

ebben az időszakban felerősöd-
hetnek a gyermekben.

Mit tehet ilyenkor 
a szülő? 

Alapvető tanács, hogy beszél-
gessen gyermekével minél 
többet, ismerje meg, hogy mi-
lyen gondolatok foglalkoztatják. 
Olyan bizalmi viszonyt kell kiala-
kítani, amelyben a fiatal számít-
hat a családjára, bátran el meri 
mondani a problémáit, amelyre 
ezután együtt lehet megoldást 
keresni. A szülők és a pedagógu-
sok cseréljék ki tapasztalataikat 
és észrevételeiket a gyermek 
viselkedésével kapcsolatban, 
különös tekintettel a lehetséges 
problémák korai jeleire.

Javasoljuk, hogy otthon, nyu-
godt körülmények között a 
gyermekkel együtt tekintsék át 
az e-napló jegyeit és tantárgyi 
átlagait, megelőzve ezzel a szo-
rongáshoz vezető meglepeté-
seket. Rossz osztályzatok esetén 
javasoljuk, hogy szülőként a 
jegyek kijavítására kidolgozott 
közös stratégia megbeszélésére 
helyezzék a hangsúlyt.

Ha szükségét látja, forduljon 
gyermekével pszichológushoz 
vagy más gyermekvédelmi 
szakemberhez, eltűnése esetén 
pedig azonnal értesítse a rend-
őrséget a 112-es segélyhívón!

 Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek 
– Közeleg a félévi bizonyítvány

Kép forrás: freepik.hu
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KOR-AUTÓ Kft. - Suzuki Keszthely
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) |  Telefon: +36 83 511 040  ° +36 30 8630 221
E-mail: info@suzukikeszthely.hu  |  Internet: www.suzukikeszthely.hu

Keszthely, Piac tér

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

„Egy szál virág szebben beszél…” mondja el érzéseit, 

érzelmeit, kívánságait virágnyelven. Születésnapra, 

névnapra, partikra, esküvőkre és kegyeleti 

megemlékezésekre, vagy csak úgy…. 

Szabott székszoknya bérelhető esküvőkre, 

konferenciákra, rendezvényekre!


