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Október 6-án egy történelmi korszak hőseire emlékezünk, akik sokszor nagy túlerővel szemben 
arattak világraszóló győzelmeket a császáriak ellen, és akikre ezért az akkori önkényuralom 
kegyetlen bosszúja várt. 

Október 6-án a világ ma-
gyarsága az aradi tizenhárom-
ra és az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire 
emlékezik. A nemzeti gyász-
napon, délután Keszthelyen, 
a Szent Miklós temetőben, a 
’48-as emlékműnél gyűltek 
össze a megemlékezők, hogy 
tiszteletadás mellett idézzék fel 
a történelmi eseményeket és 
hőseink tetteit. A gyásznapon 
a Himnusz hangjait követően a 
Vajda János Gimnázium tanu-
lói verssel, énekkel emlékeztek 
a 13 aradi vértanúra és az első 
alkotmányos miniszterelnök-
re, gróf Batthyány Lajosra. 

Azokra, akik életüket adták 
Magyarországért, a magyarok 
szabadságáért. Az egybegyűl-
tek a diákok tolmácsolásában 
hallhatták az aradi vértanúk 
kivégzés előtti búcsúgondo-
latait. Varga Gábor, a Vajda 
János Gimnázium igazgatója 
idézte fel a történelmi esemé-
nyeket. Ünnepi gondolataiban 
emlékezett az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
mártír áldozataira, a 171 évvel 
ezelőtt történtekre, amikor az 
aradi vár sáncában a vérbe foj-
tott szabadságharc tizenhárom 
honvédtisztjét és Pesten az 
első felelős magyar kormány 

miniszterelnökét kivégezték. 
Az önállóságért vívott csaták, 
sikerek és a kudarctól való 
félelem, a Kárpát-hazában élő 
nemzetiségek véres testvér-
háborúja, a  súlyos megtor-
lások, a hadvezetésen belüli 

széthúzás és a világosi 
fegyverletétel egy újabb 
magyar szenvedéstör-

ténethez vezetett, amelynek 
tragikus csúcspontja gróf 
Batthyány Lajos miniszterel-
nök, a tizenhárom honvédtiszt 
és a honvéd hadvezetés több 
tagjának  kivégzése volt. 

Az ünnepi gondolatokat 
követően a  rendezvény koszo-
rúzással zárult. 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályi kötelezettségének eleget téve 
2020. október 29-én 17.00 órától közmeghallgatást tart 
a Balaton Színház Simándy termében. Közösségünk egészségének megóvása érdekében  
az esemény a megszokottól eltérően kerül megrendezésre: a szociális távolság betartása itt  
is javasolt, ezért szükség van a jelenlévők maximális létszámának korlátozására, ami ebben  
az esetben 40 fő. Az épületbe a kormányrendeletben meghatározottak szerint csak szájmaszk-
ban lehet belépni, a bejáratnál érintésmentes hőmérésre lehet számítani. Annak érdekében, 
hogy mindenki, aki közérdekű kérdést szeretne feltenni, élni tudjon ezen jogával, lehetőséget 
teremtünk a kérdések írásos formában történő benyújtására név és lakcím feltüntetésével  
a titkarsag@keszthely.hu e-mail-címre, illetve a polgármesteri hivatal portáján elhelyezett 

dobozba. A kérdéseket előzetesen 2020. október 26-án 15.00 óráig lehet benyújtani. A Keszthelyi TV élő közvetítést 
ad a közmeghallgatásról, így minden érdeklődő figyelemmel kísérheti az adott válaszokat személyes jelenlét nélkül is. 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A tragikus esemény, az Aradon mártírhalált 
halt tábornokok előtt tisztelegett a város ne-
vében Nagy Bálint polgármester és a képvi-
selő-testület tagjai. A Zala Megyei Közgyűlés, 
Keszthely város intézményei, szervezetei 
valamint a pártok képviselői és a lakosság 
helyezték el a tisztelet koszorúit és gyújtottak 
gyertyát a ’48-as emlékműnél.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. november 6-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

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség • divat • párkapcsolat 

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

 

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok
8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 10.
+36 30 855 65 33 / +36 83 318 855
facebook.com/belvarosimuzeumokkeszthely

babamuzeum-keszthely.hu  •  tortenelmipanoptikum.hu  •  nosztalgiamuzeum.hu  •  csigaparlament.hu  •   
•  jatekmuzeum.eu  •  szexpanoptikum.hu  •  kinzomuzeum.hu  •  www

 A program- 
változtatás 

jogát  
fenntartjuk!

„Egészség a hobbim”

 

Horincsek Károlyné Mária
Több mint 6 éve foglalkozom kozmetikum készítéssel. Alapvetően közgazdász vagyok, de volt
egy rosszul sikerült fodrász malőr, amikor is elkezdtem kutakodni a helyrehozat után.  Így
akadtam rá egy francia weboldalra, ahol csupa organikus olajat lehetett vásárolni, de emellett
receptek, és mindenféle kozmetikai összetevők is voltak. Tanultam fejlesztettem tudásomat. 
Az Ő magyar - román oldaluk vezetett aztán a krémkészítéshez. Krémeket készítettem először, 
majd szappanokat, és ennél éreztem azt, hogy nekem ez volt az a rejtett szakma, amire mindig is 
vágytam. Itt tudtam kreativitásomban kiteljesedni, a jó alapanyagok mellett nem csak egy 
szappanra törekedtem, hanem arra is, hogy az szép, mutatós legyen. 2019-ben hivatalossá tettem 
több termékemet (CPNP portál, ÁNTSZ) és létrehoztam a saját weboldalamat. Célom, hogy 
ismert legyek a hazai kozmetikai piacon. Az egészség, a gyógyítás, a munkám és a hobbim is. 

 

Babamúzeumban október 24.-én 10-17 óráig
vendégünk Horincsek Károlyné Mária kozmetikakészítő. 

„Egészség a hobbim címmel” szappankészítés 
– bemutatóval egybekötött kiállítás. 
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Megbízott igazgatók  
a kórházak élén

Az egészségügyi minisztertől 
egészségi állapotában bekö-
vetkezett változás miatt kérte 
2020 augusztusában munka-
viszonyának közös megegye-
zéssel történő megszüntetését 
dr. Kvarda Attila, aki 2009-től 
a Keszthelyi Kórház, 2010 ok-
tóberétől pedig a hévízi Szent 
András Reumakórház főigaz-
gatói tevékenységét látta el. 

A volt főigazgató arról adott tájékoz-
tatást, hogy egészségi állapota miatt 
gyakran hosszabb időre távol kellett 
maradnia az általa vezetett intézmé-
nyektől, ami – különösen a járvány 
miatt kialakult helyzetben – nem 
megengedhető.  
A Keszthelyi Televíziónak adott inter-

jújában elmondta, úgy gondolja, hogy 
az intézetek működése, stabilitása 
szempontjából sokkal előnyösebb, ha 
távozása után a két intézmény vezeté-
sét a szervezeti és működési szabályzat 
alapján az orvos igazgatók látják el és 
folytatják a főigazgatói tevékenységet. 
A távozásával kapcsolatban elindult 
szóbeszédről a következőket mondta 
el: „A két kórház és a megyei kórház 
részére a járvány kezdetén szükséges 1,9 
millió forintos bruttó értékű védőeszköz 
beszerzése indított el egy folyamatot. 
Legnagyobb meglepetésünkre a nyár 
folyamán a készenléti rendőrség nagy 
értékű csalás miatt ismeretlen tettes 
ellen nyomozást kezdett folytatni, s 
tekintettel arra, hogy ismeretlen a 
tettes, köztudott, hogy a kórházakban 
az egyszemélyi felelősség a kórházigaz-

gatókon nyugszik. S történtek olyan 
köztes dolgok, ami alapján a szóbeszéd 
az igazgatók irányába fókuszálódott. 
Ez a vizsgálat még jelenleg is zajlik. 
Természetesen a készenléti rendőrség a 
szükséges vizsgálatokat folyamatosan 
végzi. A szükséges dokumentumokat 
lefoglalta, mind az e-dokumentumokat, 
mind pedig a papíralapú dokumentu-
mokat. Én nagyon várom, hogy már 
fejezzék be, és hozzák nyilvánosságra 
annak eredményét. De azt gondolom 
természetesen, hogy a beszerzéssel és 
a pénzügyi teljesítéssel semminemű 
szabálytalanság nem történt.” 

Dr. Kvarda Attila arról tájékoztatta a 
lakosságot, hogy a Keszthelyi Kórhá-
zat 400 ezer forint készpénzzel és 305 
millió forint számlán lévő összeggel, 
míg a hévízi kórházat hasonló összegű 
készpénzzel és 380 millió forint szám-
lán lévő összeggel adta át. Álláspontja 
szerint ez is bizonyítja, hogy sem ő, 
sem pedig munkatársai nem tettek 
olyan lépéseket, amellyel a kórház 
büdzséjét veszélyeztették volna.

Aggályos ingatlanbérleti javaslat
Több szempontból aggályosnak tartják a 
Fidesz-KDNP képviselőcsoport tagjai a 
KÉVE képviselőjének javaslatát, amit a 
Kossuth utca 2. szám alatti ingatlan bérleti 
ügyében vetett fel. A Városstratégiai Bizott-
ság szeptemberi ülésén Czuth Zoltán azt 
javasolta, hogy az IQ-Free Kft. tulajdono-
sának – aki a KÉVE alapító tagja és korábbi 
önkormányzati képviselő – 10 évre, nulla 
forintért adják bérbe az ingatlant, mindezt 
úgy, hogy 2,2 millió forint tartozást halmo-
zott fel. Csótár András és dr. Ifi Ferenc saj-
tótájékoztatón fejtette ki álláspontját.
Csótár András elmondta, megütközve 
hallották Czuth Zoltán javaslatát. A Fi-
desz helyi csoportjának elnöke kifejtette, 
nagyon hibás lenne, ha politikai ügyként 
lenne beállítva Herold János KÉVE-alapító 
bérleményének ügye. Hozzátette: nem azért nem hosszabbította meg a képvi-
selő-testület a bérlő bérleti jogviszonyát, mert bármilyen averziója is lenne vele 
szemben, hanem mert tetemes, több millió forintos tartozást halmozott fel. „A 
KÉVE képviselőjével, Czuth Zoltán képviselőtársunkkal komoly vitában álltunk. Az 
ő javaslata egy olyan lehetetlen helyzetet teremtene, ami alapján joggal mondanák 
a városi bérlők, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlői, hogy akkor ők sem 
kívánják kifizetni a bérleti díjakat.” Csótár András megítélése szerint Czuth Zoltán 
ezen túlmenően csúsztatott, összemosott össze nem tartozó dolgokat. Kifejtette, a 
testületi ülésen is vita alakult ki arról, hogy a KÉVE politikusa összemosta az egyik 
legfrekventáltabb helyen lévő vendéglátóegység bérleti ügyét egy belvárosi udvar 
pincéjében található kulturális kiállítóhellyel. Sem a bérlemények, sem a szolgálta-
tások nem összehasonlíthatóak. 

Dr. Ifi Ferenc szerint a bérleti díj 
elengedésére vonatkozó KÉVE- 
javaslat figyelmen kívül hagyja  
az önkormányzat érdekét.  
A képviselő rámutatott, ha ezt 
így elfogadták volna, akkor tíz év 
alatt az IQ-FREE Kft. mintegy  
22 millió forinttal kevesebb  
bérleti díjat fizetett volna.

Az önkormányzati támogatás jellemző-
en 4-5 ezer forintos összeg, ezt az állam 
megduplázza, így akár havi tízezer forin-
tot is kaphat egy hallgató, tíz hónapon 
keresztül. Az elmúlt évben minden érvé-
nyes pályázatot benyújtót támogatásban 
részesítettek Keszthelyen. 2020-ban 46 
hallgatónak ítéltek meg, illetve tartottak 
fenn támogatást. 

Csótár András, a bíráló Emberi Erőfor-
rások Bizottságának elnöke elmondta, 
a már felvételt nyert hallgatók az „A”, 
míg az érettségi előtt állók a „B” típusú 
pályázaton indulhatnak.

Az ún. EPER rendszerben történő re-
gisztráció után, a személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályá-

zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatalnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának 
határideje november 5. Az Emberi 
Erőforrások Bizottsága december 4-ig 
bírálja el a kérelmeket.

November 5-ig nyújthatják be igényeiket a diákok és hallgatók a Bursa Hungarica Önkormányzati Fel-
sőoktatási Ösztöndíj aktuális kiírására. A keszthelyi önkormányzat idén is kétmillió forint keretet szán 
arra, hogy támogassa a szociálisan rászoruló, keszthelyi lakcímmel rendelkező leendő és már felvételt 
nyert hallgatókat.  

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Bursa – érdemes pályázni

Köszönet  
a Keszthelyi 
Televíziónak

A Keszthelyi Televízió veszélyhelyzet ide-
jén tanúsított munkáját oklevéllel ismerte 
el, köszönte meg Nagy Bálint polgármes-
ter. Elmondta, az újságírók márciustól 
példaértékű és nagy segítséget nyújtottak 
abban, hogy hiteles információk jussanak 
el a lakossághoz. Az elismerésről kiállí-
tott dokumentumot a televízió stúdiójá-
ban adta át a polgármester. Nagy Bálint 
hozzátette, nemcsak az elmúlt hónapok 
alatt, hanem az elmúlt években végzett 
munkáért is köszönetet mond. Kiemelte, 
a veszélyhelyzet idején is napi hírműsort 
és heti kulturális magazint készítettek a 
televízió munkatársai. Áprilisban mindezt 
otthoni munkavégzés keretében tették 
meg a szerkesztők, operatőrök és műsor-
vezetők.

A Deák Ferenc utcában található épület korábban hu-
szárlaktanyaként üzemelt, mely 1886-ban épült, Reischl 
Vencel városbíró idején. A volt sörgyáros 25 évet Keszt-
hely városának szentelt, aki a városi tanács ellen menve 
saját maga vette meg a városi pénzszedési jogot. Ennek 
állít mementót a Pelso Társaság által megvalósított 
emléktábla. 

Emléktábla jelzi  
az egykori huszárlaktanyát

Az avatóünnepségen a huszártörténelem érdekes eseményeiről tartott 
rövid ismertetőt Fekete György, a Pelso Társaság elnökségi tagja. 
Megosztotta azt is, hogy a társaság tervei között szerepel, hogy minden 
évben szerveznek egy huszár emlékünnepséget a tábla előtt. Ezzel is 
tisztelegni szeretnének az egykori hősöknek.
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Keszthelyen a Helikon Kastélyban

2020. október 25. vasárnap 10.00 – 17.00

Információ:

Erdős Andrea

eskuvo@helikonkastely.hu; +36 30 166 4441

Esküvői nyílt nap 

Hasznos volt a mederkotrás
A munkálatokra azért volt szükség, mert a határértéket je-
lentősen meghaladta a klorofill-a tartalom. A lepelkotrással a 
kékalgák ellen kívánnak védekezni. Egyelőre úgy tűnik, tavunk 
jó minőségét sikerült megőrizni a heti több száz köbméter zagy 
eltávolításával. Az eredmény hosszú távon lesz csak kimutatha-
tó.
Egy összetett kutatási folyamat határozza majd meg, hogy a 
jövőben a mederkotrást hol és milyen mértékben kell folytatni. 
Ebben a döntési folyamatban nemcsak az Országos Vízügyi Fő-

igazgatóság szakemberei, hanem a társszervek is részt vesznek 
majd. 
„Azt azért elmondhatjuk, hogy az üledékben a foszformeny-
nyiség még mindig magas, tehát vannak olyan területek, olyan 
részek, amelyeket még érdemes kotorni” – mondta el Siklós 
Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
A mederkotrást október közepén befejezték. A nyugati régió-
ban képződő téli csapadék a Zala folyón keresztül jó hatással le-
het majd az egyébként jó minőségű és vízmagasságú Balatonra.

Jól szolgálja a közlekedőket, s gazdasági-
lag is hasznos az M76-os gyorsforgalmi 
út, melynek több szakasza már elkészült. 
Erről adott tájékoztatást Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő.
Szeptember végén elkészült az M76-os út 
projektjéhez kapcsolódó korrekciós sza-
kasz Fenékpuszta közelében. Az átadott 
útnak köszönhetően a jövőben kevésbé 
lesznek jellemzőek a torlódások. Ez a 
szakasz a vasúti pálya feletti hídon halad 
át, így a vonatközlekedés sem tartja fel  
a forgalmat. Egy körforgalom osztja szét 
a Sármellék, Keszthely és Balatonszent-
györgy felől vagy irányába közlekedő 
gépjárműveket. Az M76-os gyorsforgal-
mi út épülő II. ütemének a nyomvonala 
a régi 76-os út vonalában halad majd. 
Ahhoz, hogy a kivitelező itt dolgozni 
tudjon, a 76-os számú főutat erre a kor-
rekciós szakaszra kellett elvezetni.
– A régi 76-os útvonalon dolgoznak jelenleg a szakemberek az M76-os út második szakaszán. A kétszer kétsávos gyorsforgalmi 
út Keszthelynek és a térségnek is biztosítani fogja, hogy még jobban kapcsolódhasson a nemzetközi gyorsforgalmi hálózathoz – 
tájékoztatott Manninger Jenő országgyűlési képviselő. Hozzátette, a munkának már most van közvetlen gazdasági haszna, hiszen 
egy befektető ennek köszönhetően hozta meg döntését, hogy Keszthelyen fogja logisztikai központját felépíteni. 

Július közepén kezdődött meg Balatongyörök térségében a tó medrének kotrása. 

Gazdaságilag is hasznos  
az M76-os gyorsforgalmi út Cserkész vagyok,  

egy jobb világért dolgozom
Toborzónapot tartott a 379. 
sz. Feltámadás Cserkész-
csapat a gyenesdiási Nagy-
mezőn október második 
hétvégéjén. Tábortűzrakás, 
csomózás, növényismeret 
és cserkészjátékok is várták 
a leendő cserkészeket. 
A keszthelyi cserkészek 
fő célja, hogy a gyerekek 
közösségben, a digitális 
világból kiszakadva töltsék 
el szabadidejüket, a tíz 
cserkésztörvény mentén. A 
379. sz. Feltámadás Cser-
készcsapat ősszel ünnepli 
megalakulása 95. évfor-
dulóját. A Dunántúlon ez 
a csapat a legnagyobb taglétszámú, több mint kilencvenen vannak. Rendszeresen portyáznak, évente tábort 
tartanak, részt vesznek városi rendezvényeken, és minden pénteken összegyűlnek a plébánia udvarán talál-
ható cserkészotthonban. Csatlakozni az év folyamán bármikor lehet. 
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A családi hagyományokat folytatva...

– Már gyerekkorom óta érdeklődtem az 
állatvilág iránt, fiatalon kiemelt figyel-
met szentelve a hüllőknek és kétéltű-
eknek, később a rovarvilágnak. Ennek 
fényében nem meglepő, hogy a főiskolát 
mint biológus végeztem el Szombathe-
lyen, majd ezután hazatértem Keszthely-
re, a Georgikon Karra, ahol természet-
védelmi mérnök végzettséget szereztem. 
Jelenleg folyamatban van – szintén 
Keszthelyen – a doktori dolgozatom 
védése, melynek témája a magyarorszá-
gi csípőszúnyogfajok hazai elterjedése 
és élőhelyválasztása. Mindezek mellett 
elkötelezett híve vagyok az önfenn-
tartó, természetbarát gazdálkodásnak, 
melyet a család földterületén több éve 
gyakorlok feleségemmel. Már a kez-
detektől fogva mindegyik érdeklődési 
területemen számíthattam családomra, 
hiszen nagypapám, dr. Sáringer Gyula 
akadémikus a kísérletes rovarökológia és 
a modern csípőszúnyog-gyérítés egyik 
hazai megalapozója volt. Édesapám, 
Sáringer-Kenyeres Tamás mezőgazda-
sági agrármérnök, aki nagypapámtól 
átvéve a feladatot, a magyarországi szú-
nyoggyérítéssel kapcsolatos faunisztikai 
kutatásokat azóta is műveli.

– Részt vesz a közéletben, zenei rendez-
vényeket tart, szervez, s önkormányzati 
képviselő is...
– 2008 óta a Balaton Színházzal, 2015 
óta pedig a Fejér György Városi Könyv-
tárral közösen szervezek elsősorban 
zenével kapcsolatos rendezvényeket. 
Így adtam a városban több koncertet, 
valamint tartottam Cseh Tamás-emlék-
esteket. Később ezt egészítettem ki író-
olvasó találkozókkal, melynek eredmé-
nyeként ellátogatott Keszthelyre Mihály 
Tamás, az Omega zenekar basszusgitá-
rosa és Bereményi Géza, Cseh Tamás 
szerzőtársa is. Ezen estek leszervezésével 
célom volt, hogy tovább gazdagítsam a 

város kulturális életét.  
A természetvédelem iránti elkö-
telezettségem, a zene és kultúra 
iránti szeretetem vezetett oda, 
hogy önkormányzati képviselő-
nek jelöltessem magam az idei 
időközi önkormányzati válasz-
táson, mert úgy gondolom, így 
lehetőségem van ezeken felül 
még többet tenni városomért,  
a lakókért, az ifjúságért.

– A természetbarát kertet, ahol 
csak tudja, népszerűsíti...
– Az előadásom a „Természetbarát kert” 
címet kapta, melyben azt szeretném be-
mutatni az általános iskolásoknak, hogy 
milyen egyszerű módszerekkel, eszkö-
zökkel tudjuk a városi kertünket vagy 
akár az erkélyünket természetbarátabbá 
tenni, és a városokban élő állatvilág 
számára kedvezőbb élettereket bizto-
sítani. Fontos, hogy törekedjünk egy 
természetet jobban idéző, változatosabb 
környezet kialakítására, hiszen ezzel 
életfeltételeket teremthetünk a városi 
környezethez alkalmazkodni képes 
állatoknak. 

– A szúnyogokkal kapcsolatosan milyen 
kutatásokat végez?
– Kutatásaimmal a csípőszúnyogfajok 
hazai elterjedését vizsgálom. Ma-
gyarország területéről eddig 54 
csípőszúnyogfajt mutattak ki, ezek 
között szerepel három, úgynevezett 
inváziós csípőszúnyogfaj is, az ázsiai 
tigrisszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog 
és a koreai szúnyog. Az eddig publikált 
adatok alapján elmondható, hogy utóbbi 
két faj már megtelepedett hazánkban, 
valamint a humán szúnyogártalomban 
nincs jelentős szerepük. Az első faj 
esetében egyelőre alkalmi behurcolá-
sokról beszélhetünk. A csípőszúnyogok 
gyérítése hazánkban kétféle módszerrel 

történik: biológiai, illetve kémiai úton. 
2020-tól a biológiai esetében légi és föl-
di, míg a kémiai gyérítés során kizárólag 
földi kijuttatási mód áll rendelkezésre. A 
jövőben a cél egyértelműen a biológiai 
gyérítési mód előtérbe helyezése. A gyé-
rítésükkel kapcsolatban mindenképpen 
meg kell említeni, hogy a csípőszúnyo-
gok elleni védekezést azok közegészség-
ügyi és közérzeti jelentősége indokolja.

– Jelentős szerepe volt Keszthely klíma-
stratégiájának kidolgozásában. Mit kell 
tudni e programról?
– Keszthely város klímastratégiája 
rövid távú (2030) valamint hosszú távú 
(2050) célokat jelöl ki. A dokumentum 
részletesen megvizsgálja például a város 
társadalmi helyzetképét, településszerke-
zetét, adottságait és gazdaságát, a kapott 
adatsorok alapján helyzetelemzéseket 
és értékeléseket készít, majd ezekhez 
célrendszereket és végrehajtási keret-
rendszereket jelöl ki.
A keszthelyi képviselő-testület elköte-
lezett támogatója a környezettudatos 
és fenntartható szemléletmódnak, így 
középtávú céljai között szerepel például 
az épületek energiafelhasználásának 
csökkentése, a megújuló energiaforrások 
felhasználásának előtérbe helyezése, a 
fenntartható turizmus és a klímatudatos 
szemléletformálás erősítése.

PortréBalatoni KRÓNIKA

Sáringer-Kenyeres Marcell folytatja a családi hagyo-
mányokat, több területen végez kutatásokat. A fiatal 
biológus-természetvédelmi mérnök nemcsak a családi 
hagyományok miatt, hanem érdeklődésből választotta 
a szakmát. Mindemellett azonban a közéletben is tevé-
kenyen részt vesz.

A közelmúltban tartották a Magyarok Nagyasz-
szonyának ünnepét, a Fő téri templom búcsúját. A 
katolikus hívek ilyenkor a Szűzanya magyarokat 
oltalmazó pártfogásáról emlékeznek meg. 

1896 óta a Magyarok Nagyasszonyának napja a 
Fő téri templom fő ünnepe. Ez évben történt, hogy 
Vaszary Kolos esztergomi hercegprímás kérte a 
pápát, hogy engedélyezze a keszthelyiek számára ezt 
a külön ünnepet. 

– Az ünnep magába foglalja, hogy mi, magyarok 
külön megszólítjuk a boldogságos Szűz Máriát. Ő 
az egyház pártfogója, Szent Józseffel együtt segíti 
a magyar Szent Korona országait, a magyarsá-
got, támogatja egyházközségünket, s patrónusa a 
keszthelyi plébániának – fogalmazott Tál Zoltán, a 
Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa.

Az ünnepi szentmise szónoka, Miklós Zalán kókai és tá-
piószecsői plébános volt, aki arról beszélt, milyen feladatot ad 
Szűz Mária a 21. században élő magyaroknak.

– Meghív bennünket, hogy merjünk keresztény értékeket 
felmutatni. Merjük ezeket védeni, az életet magát, az első pil-

lanatától egészen az utolsóig, a családok egészségét megőrizni, 
mert a családok egészsége a társadalom egészségének is a fok-
mérője – mondta, hozzátéve: ha vannak egészséges családok, 
akkor lesz egészséges társadalom, a világ megváltoztatását 
pedig nem nagy tervekkel kell kezdeni, hanem elsősorban 
önmagunk megváltoztatásával. 

A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetítette.

Remekeltek a Vajda János Gimnázium tanulói
Az országos Szilárd Leó fizikaversenyt a kiemelt 

versenyek között tartják számon. Az eredmények 
alapján az iskolákat minősítő mutatók között is 
szerepel a verseny, melynek célja, hogy a legjobbak 
az érettségi rendszerben a versenyeredményekért 
többletpontot kapjanak.  
A Vajda János Gimnázium négy tanulója remekelt a 
2020-ra meghirdetett fizikaversenyen. Mácsai Dániel 
5. helyezést ért el, míg Varga Áron és Pektor Ervin a 
8. helyet szerezték meg tudásukkal. Az elméleti és kí-
sérleti feladatmegoldásokban az országos versenyen a 
9-10. osztályosok kategóriájában Klumzer István a 9. 
hely mellett egy másik kitüntető címet is megszerzett: 

különdíjat kapott egy nehéz feladat legjobb megoldásáért. 
Relativitáselmélet, kvantumelmélet, magfizika és asztro-
fizika – ezek a modern fizika ágai. A XX. század fizikája, 

amiben az ország legjobbjai között szerepeltek a keszthelyi 
diákok. Felkészítő tanáruk, Farkas László pedig a Szilárd 
Leóról – akinek nevéhez a láncreakció fűződik – elneve-
zett verseny tanári Delfin-díjának nyertese lett. Az egyéni 
versenyeredmények és a tanári díj mellett a Vajda János 
Gimnázium nyerte el a Marx György-vándordíjat, amit az 
az iskola kaphat meg, amelynek tanulói az országos Szilárd 
Leó fizikaverseny döntőjében a legjobb eredményt érik el.

Matematikából is szép eredmények születtek a Nemzet-
közi Kenguru Matematikaversenyen, melyet 89 országban 
azonos időpontban rendeztek meg. Harminc feladat meg-
oldására mindössze 75 percben volt lehetőség. Az ELTE 
matematika szakára készülő Mácsai Dániel 4. helyezést 
ért el. Osztálytársa, Asperján Levente – aki ugyan nem a 
matematika világában képzeli el jövőjét – 13. helyezett lett. 
A két tehetség felkészítője Rónaky Attila matematikata-
nár volt, akinek kezei közül az elmúlt húsz évben számos 
kiemelkedő tanítvány került ki a gimnáziumból.

Keresztény értékeket felmutatva



Balatoni KRÓNIKA   2020. Október 23.10

Könyves vasárnap

Október 11-én több akcióval és ingyenes lehetőséggel készültek 
a bibliotéka dolgozói. Ingyen lehetett beiratkozni, illetve meg-

hosszabbítani az éves tagságot. A járványügyi helyzet ellenére is 
158 fő élt az ingyenes lehetőséggel. 
A Könyves vasárnap egyben a megbocsátás napja is. Ilyen-
kor a feledékeny olvasóknak elengedik a késedelmi díjat. 15 
éve működik Keszthelyen számítógépes kölcsönzési rendszer. 
A könyvtárosok azt tapasztalják, azóta jelentősen csökkent a 
késéssel visszahozott kötetek száma. Köszönhető ez annak is, 
hogy a rendszer automatikus figyelmeztetést küld az olvasó-
nak, ha lejárt a kölcsönzési idő. Kalmárné Amberg Xénia ol-
vasószolgálati csoportvezető elmondta, hogy állományuk több 
mint százezer kötetet számlál. A tavasz során frissítettek és se-
lejteztek. A forgalomból kivont és az ajándékba kapott, de állo-
mányba nem vett könyvekből börzét rendeztek, a kiválasztott 
kötetekért tetszőleges összeget fizettek a látogatók. 
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Tölgyből favágót, 
láncfűrészt

Ötödik alkalommal rendezték meg a Láncfűré-
szes szobrászok találkozóját, melynek második 
alkalommal a keszthelyi Szerszámforrás adott 
otthont. Október 11-én láncfűrészek morgása 
zengte be a szaküzlet környékét. Mile Zoltán 
tulajdonostól megtudtuk, hogy a meghívott mű-
vészeknek ők biztosították a faanyagot, olajat, 
üzemanyagot, a fafaragók pedig a szerszáma-
ikat és a tudásukat vetették be. Készült róka, 
sas, harcsa, egy favágó mása és egy hatalmas 
láncfűrész is. A szobrok az üzlet környezetét 
díszítik. A szervezők jövőre is meg kívánják 
rendezni a találkozót.  

Hagyományosan az Országos Könyvtári Napok záró eseménye a Könyves vasárnap. A könyvtári szakma 
legátfogóbb, legtöbb intézményét megszólító programsorozatához a kezdetek óta csatlakozik a Fejér György 
Városi Könyvtár.  

Gördeszkával a Balaton körül

Tettével ugyanis adományo-
kat gyűjtött, hogy a koro-
navírus-járvány alatt nehéz 
helyzetbe került zenésztár-
sait tudja támogatni.  
A gördeszkás napi 70 kilo-
métert tett meg óránkénti 
pihenőkkel. A borús időjá-
rás sem tántorította el céljá-
tól. Bár az eső nehezítette a 
körülményeket, az előzetes 
felkészülésnek és a sporto-
lók által javasolt tanácsok-
nak köszönhetően folya-
matosan tudta teljesíteni az 
eltervezett távokat. Az általa 
képviselt ügy mellé álltak az 
ismertebb hazai fesztiválok 
is, akik tárgyi adományok-
kal vagy belépőjegyekkel tá-
mogatták akcióját. E mellett 
sokan pénzadományokkal is 
segítették a nemes ügyet.

Négy nap alatt tette meg a 220 kilométeres utat gördeszkával Horváth Renátó. A 42 éves zenei producer, 
amatőr deszkás régóta hódol szenvedélyének. Ezt szerette volna összekötni egy nemes üggyel.
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Az „Ön benzinkútja”

PB gázpalack
Kávé
Kaparós sorsjegy
Nemzetközi 
pályamatricák

E5/100 benzinLPG 2020.09.17-től  
visszavonásig.

Autómosó      

  

Fabrikett AKCIÓS ÁRON
előrendelhető!

Minőségi ADALÉKOLT és PRÉMIUM üzemanyag kedvező áron!

Balatonszentgyörgy, 
Berzsenyi D. u. 54.

Keszthely Város Önkormányzata 
nyílt pályázat útján értékesíti 
a keszthelyi 2805/35 helyrajzi számú, 
Keszthely, Vásár téren található 
(korábban pakuratárolás céljára használt) 
890 m2 területű ingatlanát. 

Az induló vételár 16.200.000,- Ft (az értékesítést a 
jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési 
kötelezettség nem terheli). 
Az ingatlan lakótelepi övezetben található belvárosi, 
összközműves területen fekvő, részben beépített terület. 
Az ingatlan a helyi építési szabályzatban VT-1 besorolású 
övezetben helyezkedik el, a felépítmény bontását köve-
tően széles körű beépítési lehetőség biztosított. A szer-
ződés feltétele, hogy a pályázó vállalja a szerződéskötést 
követő egy éven belül az ingatlanon található felépítmény 
elbontását és a területrendezést.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. december 15. 
(kedd) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 
1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020. december 
18. (péntek). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályáza-
tot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továb-
bá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra 
vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók 
ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró 
nem tart versenytárgyalást).
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hiva-
tal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) 
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2020. 
december 10-éig megtekinthető. A pályázat teljes szö-
vege megtalálható a https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek weboldalon.
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Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 
1042/1/A/8 helyrajzi számú, Keszthely, Kossuth u. 41. I. emelet 6. szám alatt  
található belvárosi, Fő térre néző ingatlanát.  

Az induló vételár 14.500.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési 
kötelezettség nem terheli). 
A társasház I. emeletén található lakás 65 m2 nagyságú, két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba WC-vel és 
kamra helyiségekből álló komfortos lakás.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 13. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város 
polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020. 
november 18. (szerda). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse 
(a pályázók ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) 
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2020. november 10-éig megtekinthető. A pályázat teljes szö-
vege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Eladó keszthelyi belvárosi lakásingatlan

Közlekedjünk 
körültekintően ősszel is

Október 16-án Keszthelyen baleset-megelő-
zést célzó kerékpáros programot szervezett a 
rendőrség. A Fő térről indultak egy esti városi 
kerékpározásra azok a kerékpárosok, akik részt 
vettek a Keszthelyi Rendőrkapitányság Városi 
Baleset-megelőzési Bizottságának „Megvilágo-
sodás napja” elnevezésű programján. A késői 
programnak nem más volt a célja, mint felhívni 
a biciklisek figyelmét a láthatóság fontosságára, 
különösen a napsütéses időszak után. Ősszel 
egyre rövidebbek a nappalok és többször kell 
borult, esős, ködös időben közlekedni. A kerék-
párosoknál az egyik alapfeltétele a biztonság-
nak, hogy jól láthatóak legyenek. A szükséges 
tartozékokkal, lámpákkal, prizmákkal felszerelt 
a kerékpárral sok baleset elkerülhető – mondta 
el Dongó Norbert, a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányság baleset-megelőzési előadója a résztve-
vőknek. A 25 perces biciklis lámpás felvonulás 
Keszthelyen a sétálóutcából a Semmelweis ut-
cán át a Balaton-parton található Energia térig 
vezetett, ahol a rendőrség minden résztvevőt 
megajándékozott. Ki lámpát, ki láthatósági mel-
lényt kapott. De nemcsak az ajándékkal lettek 
gazdagabbak, hanem azzal az érzéssel is, hogy 
példát kaptak és példát mutathattak. A progra-
mon 23 fő vett részt. A Megvilágosodás napján 
lehetőség volt a rendőrség által hozzáférhető 
adatbázisba regisztrálni a kerékpárokat.

Az ősz beköszöntével 
fokozott figyelmet 
kell fordítaniuk 
a közlekedésre a 
forgalomban részt 
vevőknek. A legna-
gyobb problémát 
ilyenkor a csúszós 
út és a romló látási 
viszonyok jelentik, 
ezért a körültekintő 
közlekedés mellett 
fontos, hogy a járművezetők felkészítsék autóikat a megváltozott 
körülményekre. Horváth-Szabó Szilvia, a Keszthelyi Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője elmondta, 
ilyenkor fontos ellenőrizni a fékeket, a világítást és az ablaktörlő 
lapátot, valamint a gumik állapotát is. 
Elhangzott, ilyenkor fokozottan figyelni kell a gyalogosokra is, 
akik sok esetben sötét ruházatban lépnek le a zebrára. Horváth-
Szabó Szilvia hozzátette, az a tapasztalat, hogy egyre többen 
fordítanak figyelmet a járművek felkészítésére, ugyanakkor még 
mindig vannak olyanok, akik nem az időjárási viszonyoknak 
megfelelően vezetnek. Keszthelyen sok esetben a hulló gesztenye 
is balesetet okozhat, az úttesten lévő termés pedig csúszóssá te-
heti az útfelületet. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, ilyenkor 
nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosan és kerékpárral 
közlekedőknek is fokozott óvatossággal kell részt venniük a 
forgalomban.

A baleset-megelőzés 
érdekében…
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Gesztenyés holdacskák

A túrót áttörjük, és margarinnal, tejjel, 
porcukorral, liszttel és a sütőporral könnyen 
nyújtható tésztává gyúrjuk. A gesztenyemasz-
szát villával összetörjük.  
A tésztát körülbelül három milliméter 
vastagságúra nyújtjuk és egy nyolc centimé-
ter átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. 
Minden körlap közepére egy-egy halom 
gesztenyepürét teszünk, a tésztát kettéhajtjuk 
és a széleit jól lenyomkodjuk. Sütőpapírral 
bélelt tepsire fektetjük, majd 180 Celsius-
fokon aranysárgára sütjük őket, körülbelül 
20-25 perc alatt. Még melegen porcukorral 
meghintjük a gesztenyés holdacskákat.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 25 dkg gesztenye-
massza, 15 dkg túró, 
10 dkg margarin, 1 dl tej,  
6 dkg porcukor, 30 dkg liszt, 
fél csomag sütőpor, a tetejére 
porcukor

Keszthely Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2021. évre Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév 
első félévére vonatkozóan. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra kizárólag Keszthely város illetékességi 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében történő regisztráció után, a személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2020. november 5. A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező 
nyomtatványok az alábbi linkeken érhetők el: http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

Nagy Bálint polgármester

2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

HIRDETMÉNY
Keszthely Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a 
közterületek elnevezéséről, a 
házszámozás szabályairól, az 
emléktábla-állítás rendjéről 
szóló 3/2018. (I. 26.) önkor-
mányzati rendelet 6. § (2) be-
kezdése alapján a közterület 
elnevezésére, megváltoztatá-
sára irányuló kezdeményezést 
a Városstratégiai Bizottság 
megtárgyalta és a 4/2020. 
(IX. 22.) sz. bizottsági határo-
zatában az alábbi javaslatot 
fogalmazta meg:

- 0126/7 hrsz.-ú Keszthelyi 
Új Köztemető új elnevezése: 
Szent Mihály temető 

A Rendelet 6. § (3) bekezdése 
alapján a bizottsági javasla-
tot a képviselő-testület által 
történő tárgyalást megelőzően 
15 napra a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni. Az 
elnevezéssel kapcsolatban 
benyújtott észrevételeket is 
a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 
Tájékoztatom Önöket, hogy 
a közterület elnevezésére 
vonatkozó javaslatoknak a 
Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati és 
Igazgatási Osztályára történő 
benyújtási határideje (8360 
Keszthely, Fő tér 1.) 2020. 
október 30. (péntek). 

Tisztelettel: 
Nagy Bálint polgármester

TÁJÉKOZTATÓ URNAFÜLKÉK IGÉNYLÉSÉHEZ

A keszthelyi Szent Miklós temetőben lehetőség nyílik keszthelyi lakosok-
nak új építésű kolumbáriumokban urnafülkékre igénybejelentést tenni. 
Erre vonatkozó igényeiket a bejelentő nyomtatvány kitöltésével tehetik 
meg, melyet a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit 
Kft. titkárságán kell leadni személyesen, levélben (8360 Keszthely, Vásár 
tér 10.) vagy e-mailben a titkarsag@khvuz.hu címeken. A jelentkezéssel 
egy időben az urnafülke első megváltási díja 10%-ának (6.700,- Ft + ÁFA) 
befizetésével válik jogszerűvé a foglalás. Az érvényességi idő 10 év. A lejá-
rat utáni újraváltás a mindenkori urnafülkék díjával megegyező összeggel 
lehetséges. Az urnafülke sorszámát az igénybejelentések beérkezésének 
sorrendje határozza meg. Amennyiben a foglaló eláll az urnafülke bérlé-
sétől, úgy a befizetett összeg 50%-át visszatérítjük. Abban az esetben, ha a 
kivitelezés a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
által vállalt feltételek szerint nem teljesül, úgy a befizetett összeg 100%-
ban visszatérítésre kerül.

TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYIGÉNYLÉSÉHEZ

A keszthelyi Szent Miklós temetőben lehetőség nyílik keszthelyi lakosok-
nak kétszemélyes földes sírhelyre igénybejelentést tenni. Erre vonatkozó 
igényeiket a bejelentő nyomtatvány kitöltésével tehetik meg, melyet a VÜZ 
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. titkárságán kell 
leadni személyesen, levélben (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) vagy e-mail-
ben a titkarsag@khvuz.hu címeken. A beérkezett igénybejelentők pontos 
dátum- és időmegjelöléssel ellátva kerülnek rögzítésre. Az igénybejelen-
tőket 2020. október 1. és 31. között fogadjuk. A sírhelyek sorszámát az 
igénybejelentések beérkezésének sorrendje határozza meg. Amennyiben 
a rendelkezésre álló helyeknél több igény érkezik, úgy közjegyző jelenlété-
ben történő sorsolás dönti el, mely személyek részére tudunk biztosítani 
új sírhelyet. A sírhelyek első megváltásának díja 650.000,- Ft + ÁFA, mely 
összeget a döntést követő 30. napig van lehetőség befizetni. Amennyiben 
a 30. napon az összeg nem kerül befizetésre, az igénylő a sírhely feletti 
rendelkezés jogát elveszíti, arra új igényt fogadunk be, vagy túljelentkezés 
esetén a sorsolásban megjelölt következő személy részére kerül kiadásra. 
A sírhelyek legkésőbb 2021. március 31-ével kerülnek átadásra. Az érvé-
nyességi idő 25 év. A lejárat utáni újraváltás a mindenkori kétszemélyes 
sírhelyek újraváltási díjával megegyező összeggel lehetséges.

Nagy Bálint polgármester
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További információ, foglalás:  Festetics Fürdőház I. emelet
Tel.: +36 83 501 700 / 528. m. • +36 70 668 0623 • E-mail: toterapia@spaheviz.hu 

60 
perc    Hello Ősz arckezelés: 7 900 Ft 
30 
perc   Hello Ősz résztest masszázs: 5 000 Ft  40 

perc   Hello Ősz egésztest masszázs: 7 000 Ft 

Hello ősz, hello énidő!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • www.spaheviz.hu

Egész napos Tófürdő belépő 
6000 Ft helyett 4300 Ft

(Érvényes: 
2020.10.01-2020.10.31.)


