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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Az oktatásban és a város kul-
turális életében végzett ki-

emelkedő munkájáért vehet-
te át a Pro Cultura Keszthely 

díjat dr. Pusztainé Puskás 
Zsuzsanna. Az elismerést a 
magyar kultúra napján im-

már 15. alkalommal adták át 
a város elöljárói. 

Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna a Helikon Kórus állandó zongorakísérőjeként a 
város számos eseményén részt vesz. Emellett aktív szerepet vállal a Helikoni Ünnep-
ségek komolyzenei ágának lebonyolításában. Mindemellett számos rendezvényen 
működik közre, és pedagógusként Keszthely zenekultúrájának aktív formálója. 

A díjat Csótár András és Vozár Péterné alpolgármester adta át.

A magyar kultúra napja al-
kalmából tartott ünnepségen 
Csótár András, az Emberi Erő-
források Bizottságának elnöke 
elmondta, nagy büszkeség, hogy 
Keszthely viselheti a Kultúra 
Magyar Városa címet, ugyanak-
kor úgy véli, nagyon sokat kell 
tenni azért, hogy ezt tartalom-
mal lehessen megtölteni. 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségen köszöntöt mondott 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, majd a Festetics György Zeneiskola 
növendékei adtak koncertet. 
A rendezvény végén a Balaton Kamarakórus éneke csendült fel.

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
minden pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. február 14-én 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



 

A Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete, valamint a Keszthelyi 
Kórház vérellátója februárban 

is várja a véradókat. 3-án (13–16 
óráig), 4-én (15–18 óráig), 10-én, 
17-én, 24-én (mindhárom napon 
13–16 óráig) a vérellátóban lesz 
véradás. Február 6-án Vonyarc-

vashegyen, a művelődési házban 
(16–18 óráig), 13-án Zalaváron, a 

művelődési házban (16–18 óráig), 
20-án Sármelléken, a művelődési 
házban (15–18 óráig), 27-én Hé-

vízen, a Hotel Thermálban (13–15 
óráig) várják a véradókat.

Méltó emlék dr. Sáringer Gyula 
akadémikus professzornak

Dr. Sáringer Gyula mellszobrát 
avatták fel január 17-én a Geor-
gikon Kar szoborparkjában, ahol 
olyan jelentős személyiségekről 
készült alkotások találhatók, 
akik példaértékű tevékenységet 
folytattak a mezőgazdaságban. 
Orr Lajos műve dr. Pálmai Ottó, a 
Georgikon Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke javaslatára valósult 
meg. 

Dr. Sáringer Gyula többek között a 
rovarokat kutatva szerzett nemzetközi 
elismerést, de emellett közéleti tevé-
kenységet is folytatott. Az akadémikus 
Keszthelyen a Balaton Színház meg-
építésében is jelentős szerepet játszott. 
Tevékenységéért korábban a város 
díszpolgára kitüntetésben is részesült.

4 Balatoni KRÓNIKA   2020. január 31.

Két hónapja húzódó  
parkolási ügy

Lemondásra szólította fel Czuth Zoltán László képviselőt 
Dósa Zsolt sajtótájékoztató keretében. A Városstratégiai 
Bizottság elnöke a 2019 novembere óta húzódó parkolási 
bírsággal kapcsolatos ügy miatt tette meg ezt a lépést. 

Az alakuló ülés napján ugyanis lejárt Czuth Zoltán László parkolójegye, és 
bírságot szabtak ki rá. A képviselő ezt nem fizette be, hanem levelezésbe 
kezdett a VÜZ Kft. ügyvezetőjével. Levelét a Városstratégiai Bizottság alel-
nökeként és képviselőként írta alá, mely a bizottság elnöke szerint elfogad-
hatatlan.
Az alakuló ülés napján parkolási bírságot kapott Czuth Zoltán László, aki 
telefonos applikáción keresztül szerette volna meghosszabbítani a jegyet, 
azonban hibaüzenetet kapott, így ezt nem tudta megtenni. A képviselő köz-
leményében azt írta, az ingyenes bérletét, mely november 1-től érvényes, 
később kapta kézhez, de egy 2015-ös jogszabályra hivatkozva az ügyben 
levelezésbe kezdett a VÜZ Kft. vezetőjével, aki nem fogadta el érvelését, így 
véleménykülönbség alakult ki kettejük között. 
A levelet mint a Városstratégiai Bizottság alelnökeként írta alá, ami Dósa 
Zsolt bizottsági elnök szerint elfogadhatatlan. Sajtótájékoztatón hangsúlyoz-
ta, úgy tűnik, hogy Czuth Zoltán László tisztségeit felhasználva nyomást 
próbál gyakorolni az önkormányzati cég vezetőjére, amely méltatlan maga-
tartás. Ezért lemondásra szólította fel a képviselőt. Csótár András, a Fidesz 
keszthelyi csoportjának elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a VÜZ Kft. 
ügyvezetője fenyegetésként élte meg a levelet, melyet jelzett a polgármester 
felé. Csótár András felszólította a képviselőt, hogy viselkedését haladéktala-
nul fejezze be, fizesse be a 2000 forint bírságot, kövesse meg a parkolási cég 
vezetőit, és ezzel végre zárja le ezt az ügyet.

A doni hősökre 
emlékeztek
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Czuth Zoltán László reagálásban leszögezte, az eset a VÜZ Kft. és egy 
magánszemély ügye, mely nem érinti az önkormányzati testületi mun-
kát. Magánszemélyként áll ki vélt igaza bizonyításáért és mint fogal-
mazott, ettől politikai megfélemlítéssel, bürokratikus módon történő 
ellehetetlenítéssel nem tudják eltántorítani.

Nagy Bálint polgármester szerint Czuth László Zoltán reagálása éppen 
azt támasztja alá, hogy magánügyről van szó. Ezért egyáltalán nem lett 
volna szabad használnia a képviselői, illetve bizottsági alelnöki titulu-
sát a levelezésben. Mint fogalmazott, ő is elfogadhatatlannak tartja, s 
felszólította a képviselőt, hogy önkormányzati titulusaival ne próbáljon 
nyomást gyakorolni személyes ügyeinek intézése során.

Megszentelték a Balatont
Az életre és a természetre kértek áldást az ortodox egyház képviselői a hagyományos 
Balaton-szentelésen. A doni katasztrófa áldozatai-

ra emlékeztek Keszthelyen az 
áttörés 77. évfordulóján. A Fő téri 
Magyarok Nagyasszonya Plébá-
niatemplomban tartott szentmi-
sén Tál Zoltán plébános idézte 
fel a magyar történelem egyik 
legnagyobb hadi katasztrófáját. 
A Vörös Hadsereg a Don-kanyar-
ban indított támadást, melynek 
következtében a 207 ezer fős 2. 
magyar hadseregből több mint 
százezer magyar katona vesztet-
te életét. A szentmisét követően 

a Várkertben, a hősök emlék-
művénél helyezték el a tisztelet 
koszorúit és gyújtottak gyertyát a 
megemlékezők.

VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN

Vízkereszt alkalmából Arszeniosz Kardamákisz, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Ausztriai Metropolitája, 
Magyarországi és Közép-európai Exarchája háromszor dobta a feszületet a vízbe. A hármas szám az Atyára, a Fiúra és 
a Szentlélekre utal, a szertartás pedig Jézus Szent János általi megkeresztelésére emlékezik. A tanítások szerint az, aki 
kihozza a keresztet a jeges vízből, része-
sül Isten kegyelmében. Erre idén Király 
Dávid, a Család iskola népzenetaná-
ra vállalkozott. Az ünnepen részt vett 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
is, aki üdvözölte a program közösség-
teremtő erejét.   

A vízszentelést immár  
hetedik éve a Család iskola 

szervezi, amelynek fenntar-
tója az ortodox egyház.
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Újdonságok a szakképzésben
A nyolcadik osztályosok szüleinek és a diákoknak is fel kell készülni a szakképzés új változásaira. 

A január 1-jén életbe lépő szakképzési törvény szerint a szakképzés kikerül a köznevelés rendszeréből, és önálló törvényben szabá-
lyozzák. Az új törvény számos változást hozott a szakképzés területén, ami mind a pedagógusokat, mind pedig a tanulókat érinti. 
A 2020/21-es tanévre már az új szakképzésbe jelentkeznek a tanulók. A változásokkal kapcsolatban Csótár András, a ZSzC Keszt-
helyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója adott rövid – szülőket és pályaválasztás előtt 
állókat érintő – tájékoztatást, amiben elmondta, hogy a szakgimnáziumok megszűnnek, és az új elnevezés technikum lesz.  A szak-
gimnázium 4+1 éves volt, a technikum ötéves lesz. A tanulói évek száma ugyanannyi, azonban mégis nagyon komoly a különbség. 
Eddig érettségi után eldönthette a tanuló, hogy marad-e az ötödik évben az intézményben, most viszont biztosan ötéves lesz a kép-

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2020. IDŐKÖZI VÁLASZTÁS2020.

zés, ami annyiban is változik, hogy kapnak egy érettségi bizonyítványt, és kapnak 
egy technikusi szintű, középszintű szakmai képesítést igazoló bizonyítványt is. 
Az új szakképzésben részt vevőknek a 12. év végén lesz egy három tárgyból álló 
érettségi vizsga, azonban arról nem kapnak a diákok érettségi bizonyítványt. Azt 
csak az ötödév végén, amikor a negyedik tantárgyukat idegen nyelvből teljesítik 
érettségiként, és tesznek egy technikusi szakmai vizsgát. Nagy jelentősége lesz az 
idegen nyelv oktatásának az új rendszerben. Egy idegen nyelvet a tanulmányi idő 
alatt végig tanulnak a diákok. A jövőben nagyon komoly ösztöndíjrendszer-tá-
mogatással is fogják motiválni a szakképzésben részt vevő tanulókat. Már az ala-
pozó képzés éveiben is jelentős összeget kapnak, a duális képzés gyakorlati ideje 

pedig már munkaviszonynak számít. A minimálbérhez köthető ösztöndíjat kapnak a tanulók, ami a technikusoknál a harmadik 
évtől, a szakképzősöknél a második évtől lép életbe. A munkaidő 18 éves korig továbbra is napi hét óra lehet. 

Tisztelt Választópolgárok!
A Fidesz–KDNP 

szövetség egyetér-
tésével, Nagy Bálint 
polgármester úr 
kért fel a körzet új 
képviselő-jelölt-
jének.  Sáringer-
Kenyeres Marcell 
vagyok, 29 éves, bi-
ológus, természet-
védelmi mérnök. 
Jelenleg a Pannon 
Egyetem Georgi-
kon Kar Festetics 
Doktori Iskolájának 
keretén belül végzem tudományos munkámat.

Gyermekkoromat a Schwarz Dávid utcai lakótelepen töltöttem, a Kí-
sérleti utcai óvodába jártam, ahol édesanyám óvónőként dolgozott. Köl-
tözésünk után sok időt töltöttem a közelben nagyszüleimnél. A karmelita 
templomban ministráltam. Zenei koncerteket, könyvbemutatókat szer-
veztem a keszthelyi fiataloknak. Önkéntesként részt veszek a város kör-
nyezeti és természeti értékeinek megőrzésében.

Fontos céljaim a választókörzetben: faültetések kezdeményezése, a 
zöldterületek fenntarthatóságának erősítése. Szervezetek és a lakosság 
bevonásával, jól szervezett rendszerben szeretném megoldani a lehullott 
lomb folyamatos elszállíttatását. Fontos teendő a Rákóczi tér és a Schwarz 
Dávid utcai lakótelep környéke közlekedési, valamint parkolási rendjé-
nek, illetve a Szalasztó utca forgalmi rendjének felülvizsgálata. Járdafel-
újítások folytatása, elsősorban a Martinovics, Táncsics és Mátyás király 
utcákban. Lényeges az esővízgyűjtő csatornák karbantartása, újbóli ki-
alakítása. Megválasztásom nagy megtiszteltetés lenne, mert nagypapám, 
dr. Sáringer Gyula akadémikus, és édesapám, Sáringer-Kenyeres Tamás 
után családunkból én lennék a harmadik generáció, aki az aktív közösségi 
életen keresztül is segítheti városunk fejlődését, boldogulását.

Amennyiben úgy gondolják, hogy elképzeléseimmel méltóképpen tud-
nám képviselni a körzetet, Önöket, kérem, február 9-én szavazzanak rám!

Sáringer-Kenyeres Marcell

A demokrácia minimuma
„Miért nem tisz-
teli meg a KÉVE 
a választókat az-
zal, hogy bemu-
tatja, kit is akar a 
képviselő-testü-
letbe delegálni?” 
– írta szerkesz-
tőségünkhöz küldött közleményében Csótár 
András, a Fidesz keszthelyi elnöke, majd így 
folytatta: A Fidesz–KDNP pártszövetség kel-
lő időben tudatta a 6. számú választókörzet 
lakóival, hogy kit szeretne a körzet felelős 
képviselőjeként a testületben látni. A politi-
kai paletta másik szereplője egy olyan embert 
indít, aki már kompenzációs listáról tagja lett 
az önkormányzatnak. Érthetetlen számunkra 
– és be kell vallani, ilyenre még soha is nem 
volt példa –, hogy egy olyan embert indítanak 
a képviselő-választáson, aki már képviselő 
lett. A Fidesz–KDNP időben bemutatta a je-
löltjét, aki már szorgalmasan járja a körzetet, 
és személyesen egyeztet a lakókkal a körzet 
közérdekű ügyeiről.  Felszólítjuk a KÉVÉ-t, 
hogy kezelje ő is felnőttként a választópolgá-
rokat, és ne áruljon zsákbamacskát! Fedjék fel 
a valóságot és állítsák a mi jelöltünk mellé azt 
az embert, akit be akarnak juttatni a képvi-
selő-testületbe! Két jelöltet lássanak egymás 
mellett a választók, és lehetőségük legyen kö-
zülük választani, a számukra megfelelőbbet 
szavazatukkal kitüntetni. Az a demokrácia 
minimuma, hogy egy jelölőszervezet felfedi 
a választók előtt, kit is szeretne valójában az 
önkormányzati csapatában látni.

A tavaly október 13-án megrendezett önkormányzati választá-
son azonos számú szavazatot kaptam riválisommal. Akkori ellen-
felem most nem indul, én viszont továbbra is komolyan gondo-
lom, hogy Önöket szeretném képviselni a városházán.

Ismerem a városrészt és annak problémáit: korábban tíz évig 
ebben a választókerületben volt a munkahelyem, és lassan két 
éve ismét itt dolgozom. Ismerhetnek engem: a VSZK tanáraként, 
közéleti szereplőként, zenészként, a Honfoglaló televíziós mű-
veltségi vetélkedő kétszeres adásgyőzteseként találkozhattak már 
a nevemmel. Ismerjük egymást: számos barátom, sporttársam, 
volt kollégám és tanítványom, üzleti partnerem él itt.

Képviselőségem eddigi néhány hónapja alatt bizonyítottam, 
hogy képes vagyok fontos helyi ügyekben eredményeket elérni. 
Megoldottam például a karmelita bazilika előtti buszmegállót elfoglaló hajléktalan emberséges elhelyezését, majd ezután a fertőt-
lenítést, valamint intézkedtem a Skála köz sokáig nem működő közvilágításának megjavítása érdekében is. Rendszeres résztvevője 
vagyok a város kulturális rendezvényeinek, az oktatási intézmények ünnepségeinek. Emellett saját jövedelmemből és szervező-
ként, önkéntesként támogatok olyan rászorulókat, akik valamilyen oknál fogva nem kerülnek reflektorfénybe. Mottóm: nem a 
fontosnak hitt emberek mellett álldogálok, hanem azok mellé állok, akik valóban fontosak. Ezt az aktív, a lakossággal napi szintű 
kapcsolatot igénylő munkát szeretném a 6. választókerület egyéni képviselőjeként is folytatni. Célom az elsősorban lakóövezetként 
működő, emellett a legnagyobb bevásárlóközpontoknak otthont adó városrész élhetőbbé tétele, környezeti állapotának javítása a 
közlekedés újratervezésével, új útvonalak megnyitásával és a meglévők korszerűsítésével. Ez az itt élők és az egész város, sőt az ide-
látogató turisták érdeke is. Emellett a vízelvezetés problémáit, az elégtelen minőségű és szélességű járdák korszerűsítését, továbbá 
a Rákóczi téri parkoló kulturált közterületté való tételét is meg kell oldani ebben az önkormányzati ciklusban.

Amennyiben megválasztanak a 6. választókerület egyéni képviselőjének, felszabaduló listás mandátumomnak köszönhetően a 
város közel fele által támogatott KÉVE, Keszthely lelkiismerete eggyel több aktív képviselővel végezheti munkáját a városházán. 
Megtisztelő támogatásukat előre is köszönöm!

Életrajzom és részletes programom a www.keve-keszthely.hu oldalon található meg.
Molnár Tibor

Tisztelt Szalasztó, Schwarz Dávid, Mátyás király, Martinovics, 
Dobó, Zöldmező, Füvészkert, Kísérleti, Táncsics, Déryné, 
Bessenyei, Fáy, Laczkovics utcai, továbbá Csapás és Lippay 
Gáspár úti, Rákóczi téri lakosok!
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Nagy sikerű kiállítások 
a Balatoni Múzeumban 

2019 az építkezés éve is volt; befedték a múzeum északi belső udvarát. Itt egy múzeumpedagógiai foglalkoztatóteret 
és látványraktárt kezdtek el kialakítani, ezt áprilisban tervezik átadni a nagyközönségnek. A Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával megújult a Halápy-terem és a mű-
vész 24 darabos gyűjteménye. 

Az intézmény rangos elismerésben részesült, 
a Közösségi Múzeum díjjal azt ismerték el, hogy 
milyen kapcsolatot tart közösségeivel a Balatoni 
Múzeum; ilyen például a közösségi régészet, il-
letve a MŰSZAK alkotóival rendezett rendszeres, 
éves képzőművészeti tárlat. 

2019-ben a Balatoni Múzeum múzeumpeda-
gógiai programjain közel háromezer diák vett 
részt, de a Múzeumok őszi fesztiválja keretében 
rendezett programok is nagy érdeklődésre tartot-
tak számot.   

Sikeres évet zárt a Balatoni Múzeum. Tizenegy időszaki kiállításuk volt, ezeket és a többi prog-
ramjukat több mint huszonötezren keresték fel. A Balatoni Múzeum vezetése szerint az év elején 
előkerült zsidó kincsleletből nyílt kiállítás volt a 2019-es év legnagyobb sikere. A felbecsülhetet-
len értékű pénz- és ékszergyűjteménnyel a város a nemzetközi sajtóban is megjelent. Szintén 
nagy érdeklődés kísérte a „Castrum Virtuale – Egy késő római erőd a Balaton-partján” című 
kiállítást.  
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Gyógyulj meg, Dávidka!
A térségben is nagyon sokan drukkoltak a 
zalaapáti kisfiúért, Galuska Dávidért. Keszthelyen 
is több jótékonysági rendezvényt szerveztek, hogy 
enyhítsék a család költségeit a németországi 
kezelésben. 

Január 11-én jótékonysági süteményvásárral 
kezdték a gyűjtést a Balaton Színházban. A sok 
embert megszólító felhívás közzétevője, Fábián-
né Figder Nikoletta is bízott abban, hogy Huszti 
Levente után Dávidkának is sok „segítő kéz” jut. 
Családok, vállalkozók, baráti csoportok mutatták 
meg, hogy a jó cél érdekében nem lehet kérdés az 
összefogás. Több száz ember segített. Ki sütemény sütött, ki árult, ki vásárolt vagy pénzadományt tett a kihelyezett 
gyűjtőkbe. Keszthely város polgármestere – ahogy a korábbi süteményvásáron is – a nyolcéves kisfiú megsegítésé-

ben is részt vett. 
Az esti jótékonysági koncerten ismert, szívet melengető 
melódiák, megindító slágerek, gyönyörű népdalok és hazánk 
népzenéi csendültek fel Dávidka gyógyulásáért. 
Csengei Ágotának, a Goldmark Károly Művelődési Központ 
igazgatójának megszólítása több zenekart, szólóénekest, 
táncost és csoportot hívott színpadra.  A keszthelyi előadók 
mellett a környék művészeti csoportjai, valamint Dávidka 
testvérei is felléptek, de a városba utazott a New Yorkban élő 
sztárdobos, Németh Ferenc is, aki mindenkivel együtt gondol-
kodva úgy érezte, ez a koncert egészen más lesz, mint a többi. 
Más volt! Egy kisgyermekért szólt. 
Az a szombati nap nem csupán hangulatában, hanem eredmé-
nyében is sikeres volt. Dávidka gyógykezelésére összegyűlt a 
30 millió forint, melyhez Keszthelyen a koncert bevételével 660 
ezerrel, a süteményvásárral pedig 2.388.575 forinttal tudtak 
hozzájárulni.

Keszthely több ezer éves törté-
netét mutatja be Müller Róbert 

legújabb kötete. A Balatoni 
Múzeum nyugalmazott igazga-

tója Bődy Pál felkérésére írta 
meg a könyvet, amely három 
nyelven – magyarul, angolul 

és németül – ismerteti a város 
múltját és jelenét. 

Bemutatták a Keszthely város  
története című kötetet

A kötet górcső alá veszi Keszthely föld-
rajzi viszonyait, szól a honfoglalás előt-
ti időkről, majd a középkorról is. Be-
mutatja a város 18. századi történetét 
és természetesen gróf Festetics György 
Keszthelyre gyakorolt munkásságát is. 
Megelevenednek az első és a második 
világháború eseményei, a kötet egé-
szen napjainkig mutatja be Keszthely 
fejlődését, alakulását.

Megkezdődik a Vadászati Múzeum bővítése
Európa leghíresebb vadászati múzeuma a világvadász Hidvégi Béla által alapított keszthelyi múzeum. Az öt 
földrész kétszáz vadfaját természetes környezetben felvonultató kiállítás, a több száz darabos trófeagyűjtemény 
2008 óta várja a látogatókat. Az egyedülálló gyűjteményeket bemutató múzeum bővítése a Nemzeti Kastély-
program keretében valósul meg. Kétszáz négyzetméteren két dioráma épülhet, melyben bemutatásra kerülnek 
azok a preparátumok, amelyek régóta raktárban vannak, és nem kerültek a látogatótérbe. Két földrész, Ázsia 
és Afrika állatainak bemutatóhelye bővül 2020-ban. Kialakításra kerül majd egy ősemberbarlang, és az emele-
ten az afrikai esőerdő rész is megújul, ott fogják a régi részt összekötni az újonnan megépült térrel.
Az építkezés hamarosan megkezdődhet. A közbeszerzés megtörtént, a kivitelezőnek februárban adják át az 
építési területet. Az építkezés ideje alatt a múzeum nem zár be, csak a technikai kivitelezés könnyítése érdeké-
ben zárnak le egy kisebb látogatói részt.
A negyven vadfajjal és alfajjal, valamint vadritkaságokkal bővülő Vadászati Múzeum két új szárnya várhatóan 
2021 januárjában nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

A Keszthely város története című könyvet a Fejér György Városi Könyv-
tár olvasótermében mutatta be a szerző. Müller Róbert szólt arról, a ’90-
es években már tervben volt egy átfogó várostörténeti tanulmány, ennek azonban csak az első és harmadik kötete 
készült el. A történész kiemelte, az új könyv kivonatosan ugyan, de átfogóan mutatja be a keszthelyi eseményeket. 
Hozzátette, kiemelten fontos, hogy mindezt három nyelven teszi, hiszen így az ide érkező turisták vagy a városban 
letelepedő külföldiek is képet kaphatnak Keszthely múltjáról és jelenéről egyaránt.
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A Keszthelyi Kötélugrókhoz több 
intézményből járnak edzeni sportolók. 

Akrobatika, ügyesség, állóképesség, 
játékosság, látványos koreográfiák – ez 

számukra egyet jelent: kötélugrás. 

Újra versenyeznek a kötélugrók

Idén már nem lehet repülőről 
gyéríteni a szúnyogokat 
Az EU szabályozása miatt 2020-tól már nem lehet repülőről végezni a kémiai szúnyoggyé-
rítéseket. A szakma szerint ez fontos változás, melyre fel kell készülni. 

A Balatoni Szövetség decemberi közgyűlé-
sén már téma volt a gyérítés. A szövetség 
tanácsadója, Sárközi Árpád elmondta, az a 
nagy kérdés, hogy földről elérik-e azokat a 
területeket, melyeket korábban a levegőből 
tudtak permetezni. Idén ugyanis már speciális 
gépjárművekkel juttatják majd ki az új típusú 
anyagokat. Létezik színtelen és fehér színű 
permet, ezek a szakértő szerint természete-
sen nem ártalmasak az emberre. Az új szerek 
már nem tartalmaznak foszfort, és így már a 
méhekre sem veszélyesek.
2019-ben a Balaton térségében három bi-
ológiai és négy kémiai légi gyérítés történt. 
A központi beavatkozásokat a katasztrófa-
védelem végezte, míg a Balaton térségében 
a Balatoni Szövetség. A szakértők szerint 
megfelelő időben, kellő hatékonysággal si-
kerültek a beavatkozások. A kémiai gyérítést 
a már lárvából kikelt, repülő vérszívók ellen 
lehet alkalmazni, míg a biológiai módszert a 
tenyészőhelyeken végzik.

Harminc év a növényvédelemért
Harminc éve szolgálja a szakma fejlődését a 
Keszthelyi Növényvédelmi Fórum. A január 
15. és 17. között zajló jubileumi tanácskozásra 
az egész országból érkeztek szakemberek.

Takács András intézetigazgató elmondta, a szervező Növény-
védelmi Intézet kezdeti és jelenlegi célja is az, hogy a gyakorlat, 
a növényvédelmi elméleti szakma és szakigazgatás egysége ösz-
szekötésre kerüljön. Az idei fórum a növénykórtantól kezdve a 
gyomirtáson keresztül a szakigazgatásig bezárólag a növényvé-
delem minden területével foglalkozott, de szó esett a nem ho-
nos károsítók elleni védekezésről.
Köszöntőjében a Georgikon Kar dékánja, Polgár J. Péter úgy fo-
galmazott, a mai modern kori növényvédelem leghatékonyabb 
influencerei vesznek részt a programon. Véleménye szerint 
olyan előadásokkal jelentkező kollégákat hoztak ide Keszthely-
re, akiknek a hatása formálta, formálja a jelenlegi tudományos 
közéletünket, és kijelöli ennek a szakterületnek a perspektíváit.

A jubileumi programra 250 fő regisztrált, 

akik mintegy ötven előadást hallgathattak 

meg a három nap alatt. 

A Ranolder János Római Katolikus Általános 
Iskola hagyományos báljának idén a hévízi 
Hotel Carbona adott helyet.

Ez fejleszti az állóképességet, gyorserőt és nagymértékben 
javítja a koordinációs képességet. A több mint két évtized 
alatt a keszthelyi „kötelesek” számos arany-, ezüst- és bronz-
érmet hoztak versenyekről, edzőjük sérülése miatt azonban 
az elmúlt néhány évben nem versenyeztek. Hegedüs Éva csak 
„kispadról” tudta sportolóit irányítani, ami a bemutatók ma-
gas színvonalához elég volt, azonban a versenyzéshez nem. 
Úgy kezdték meg a 2019/2020-as tanévet, hogy indulnak ver-
senyeken. Elsőként a Diákolimpiára készülnek. Öt sportoló 
három korosztályban négy iskolát képviselve készül kemény 
munkával a megyei döntőre, aminek a versenyfeladatai is 
nagyon összetettek. A gyorsasági versenyeken túl zenés for-
mációs gyakorlatot kell bemutatni, korosztályonként változó 
időtartamban. Edzésüket segíti Balogh Bálint is, aki évekig 
Keszthely színeiben versenyzett sportkötélugrásban. Nagy 

az izgalom a kötélugróknál, nagy hátránnyal „szállnak ring-
be”. Sajnos csak heti egy edzésük van, ami nagyon kevés más 
csoportok, egyesületek heti 4-6 edzéséhez mérve. Így amikor 
lehetőségük van, Szombathelyre mennek tudásukat erősíteni 
a sokszoros világbajnok kötélugrókkal és edzőikkel, akiktől 
biztatást és megerősítést is kapnak.

Hegedüs Éva, a keszthelyiek edzője azt mondja, nem 
az számít, hogy hány éve nem versenyeztek, hanem 
az, hogy most indulnak, és nagyon bíznak abban, hogy 
továbbjutó is lesz közülük, aki április 24-25-én Szente-
sen az Országos Diákolimpián pörgetheti a kötelét.

A Veszprémi Főegyházmegye képviseletében dr. Márfi 
Gyula nyugalmazott érsek, majd Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere és Őry Gábor, az intézmény igazgatója 
köszöntötte a jelenlévőket. Az iskola diákjai és a szülői 
munkaközösség tagjai gálaműsorral szórakoztatták a ven-
dégeket, majd Tál Zoltán plébános, lelki igazgató kívánt 
kellemes szórakozást a vendégeknek.

Ranolder-bál 
gálaaműsorral
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Lucskos káposzta

Az olajon fehéredésig sütjük a kockára 
vágott húst. Hozzáadjuk a felaprított vörös-
hagymát, megfonnyasztjuk. Sózzuk, kömény-
nyel meghintjük, és – kevés vizet ráöntve – a 
húst félpuhára pároljuk. Ekkor beletesszük az 
apróra vagdalt káposztát, felengedjük annyi 
vízzel, amennyi éppen ellepi, és fedő alatt pu-
hára főzzük. Végül a liszttel elkevert tejföllel 
besűrítjük, finomra vágott kaporral ízesítjük, 
és melegen tálaljuk.  

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 30 dkg sertés-
comb, 3 evőkanál olaj, 1 közepes 
vöröshagyma, 80 dkg káposzta, 
1 csokor kapor, 2,5 dl tejföl, 2 
evőkanál liszt, köménymag, só

A fűtési szezon beköszöntével gyakran házaló 
árusok sietnek „segítségünkre”, hogy tűzifaszükség-
letünket kielégítsék. Napilapokban, hirdetési újsá-
gokban is találkozhatunk a „kiváló” minőségű por-
tékájukat piaci ár alatt hirdető árusokkal, akik csak 
egy telefonszámot adnak meg. Sajnos sok esetben 
a fát engedély nélkül termelik ki az erdőkből, ami 
önmagában is jogsértő cselekmény. Emellett az 
értékesítés során gyakran kisebb mennyiséget, s az 
ígértnél silányabb minőséget adnak át az árusok, 
így károsítva meg a vevőket. 

A tűzifához kapcsolódó jogsértések között elő-
fordul, különösen egyedül élő időseknél, hogy a 
bepakolás során (amit általában 2-3 ember végez) 
lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére is, 
ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző ér-
téktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el. Sokszor 
eleve pénzváltás ürügyén (nagyobb címletű bank-
jegyből vissza kell adni) kifigyelik, hogy hol tartja a 
gyanútlan házigazda a pénzét, majd figyelmét elte-
relve (vizet kérnek, mosdóba mennek stb.) ellopják 
az értékeket a biztosnak vélt rejtekhelyekről.

Bűnmegelőzési tanácsaink:

•  Fontolják meg a kiválónak tűnő – a piaci árnál 
jóval kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg egész-
séges bizalmatlanságukat az árusokkal szemben!

•  Lehetőség szerint a régi, megszokott, illetve ható-
ságilag ellenőrzött telephelyekről vásárolják meg 
téli tüzelőjüket!  

•  Ne elégedjenek meg olyan árajánlattal, hogy 50 
ezer forint/kocsi! Beszéljék meg a köbméteren-
kénti egységárat, hogy össze tudják hasonlítani 
más ajánlatokkal. Tisztázzák a mértékegységeket, 
hogy ki milyen köbméterben számol (1,75 normál 
köbméter = 1 erdei köbméter), s az sem mindegy, 
hogy az 1 köbmétert ömlesztve vagy rakottan érti. 
Már előre állapodjanak meg, vannak-e egyéb költ-
ségek (fűrészelés, szállítás díja)!

•  Ne engedjenek be idegen személyeket lakásuk-
ba, udvarukba! A tűzifa vásárlása előtt minden 
esetben győződjenek meg annak eredetéről, 
mennyiségéről, ha szükséges, kérjenek az áruról 
származási igazolást, mérlegelési jegyet!

•  2016. július 1-jétől a szállítójegyhez vásárlói 
tájékoztatót szükséges mellékelni, amely segít a 
minőség és a mennyiség megítélésében is!

•  Amennyiben családjukban él idős személy, a tűzi-
fa vásárlásakor, szállításakor legyenek segítségére, 
ne hagyják őt egyedül!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek – Ne fázzon rá!
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Furkó Kálmán Keszthelyen
A 8 danos mester, nyug-
állományú ezredes tartott 
karateedzést Keszthe-
lyen a helyi Kyokushin 
Karate Klubnak. A shihan 
nemzetközileg ismert 
és elismert képviselője 
a kyokushin karaténak, 
aminek hazai meg-
alakításában is részt 
vett. A mester az 1970-
es években kezdte a 
keszthelyiek oktatását, 
azóta is minden évben 
legalább egyszer elláto-
gat az edzésekre, hogy 
tanácsaival segítse a 
munkát. A legutóbbi tré-
ningen hangsúlyozta a gimnasztika és a bemelegítés fontosságát, mely az esetleges sérüléseket akadályozza meg. 
Emellett különböző ütéseket is gyakoroltak a karatésok. Furkó Kálmán jelenléte a csoport tagjai szerint megtisz-
teltetés. A karatésok szerint a mester nagy tapasztalatot ad át nekik, mely által technikai tudásuk bővülhet, ezért 
mindig várják ezeket az alkalmakat. Furkó Kálmán hazánkban is egy igazi élő legenda. 1978-ban szerezte meg az 
első dan fokozatot, majd 70. születésnapján kapta meg a nyolcadikat. Ezzel Kenji Midori, Brian Fitkin és Howard 
Collins mellett ő a negyedik ember a világon, aki megszerezte a 8. dant. 

Jó évet zártak a Kiscápák
Hévíz és Keszthely város képviselői, vala-
mint szülők, barátok részvételével tartotta 
meg évértékelő rendezvényét a Keszthelyi 
Kiscápák Sportegyesület Hévízen a Fontana 
Filmszínházban. 

Visszatekintő kisfilmek vetítésével mutatták be a vendégeknek, 
csapattársaknak a szingapúri és Los An-
geles-i versenyek pillanatait és a hazai 
felkészüléseket. Szántó Kata egyesületi 
elnök, az úszók edzője mondott köszön-
tőt, felidézve az egyesület megalakulását, 
az úszássportban elért eredményeket. A 
2020-as tervek között elsőként szerepel 
az országos bajnokságokra való felkészü-
lés és az egyesület kiválóságának, Hetyei 
Nórának a további felkészítése a junior 
Európa-bajnokságra. Az eredmények-
ben sikeres sportolókat magáénak tud-
ható egyesület díszvendége Risztov Éva 
háromszoros világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bajnok volt. A 
kiváló magyar úszónő spotpályafutásáról tartott előadást, moti-
válva az úszókat a további sportolásra. Risztov Éva hangsúlyoz-

ta: elhatározás, kitartás szüksé-
ges az eredményekhez, és olyan 
családi háttér, ahol a kudarcot is 
segítik átélni. Az egyesület kü-
lönböző korosztályos csoportja-

iban úszók munkáját, eredményeit Hévíz és Keszthely városa is 
elismerte. Az edzőknek Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymú-
zeum igazgatója mondott köszönetet.
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Változott a parkolás 
a keszthelyi piacon

Programajánló
Keszthely városi programok

Mesedélután Benedek Elekkel címmel 
Bereczky Szilárd tart előadást a Balaton 
Színházban január 31-én 16 órakor.

január 31. 
Mesedélután

Csendes apaforradalom címmel Léder 
László pszichológus tart előadást a Bala-
ton Színházban február 6-án 17 órakor.

február 6.
Csendes apaforradalom

Ocean’s Seven: Az északi pokol címmel 
Mányoki Attila hosszútávúszó tart film-
vetítéssel egybekötött élménybeszámolót 
a 2019-ben sikeresen teljesített hetedik 
csatorna átúszásáról a Balaton Színház-
ban február 14-én 17 órakor.

február 14.
Az északi pokol

Játék és tudomány – Furfangos csuda-
világ címmel ötven interaktív játékkal  
nyílik kiállítás a Balaton Színházban 
február 17-án.

február 17.
Játék és tudomány

Isten bolondja címmel Berecz And-
rás mesemondó tart előadást a Balaton 
Színházban február 13-án 17 órakor.

február 13.
Mesemondó

Miklósa Erika és Horváth István közös 
estjére várják az érdeklődőket a Balaton 
Színházba február 7-én 19 órakor.

február 7.
Koncert

Nőtt tavaly  
a házasságkötések száma

A 2018-as ada-
tokhoz képest 
tavaly csökkent a 
halálesetek szá-
ma. Míg két évvel 
ezelőtt 597-et 
regisztráltak, addig 
2019-ben 558-at. 
Fontos kiemelni, 
hogy az anyakönyv-
vezető statisztikái 
nemcsak a keszthelyiekre, hanem a környékbeliekre is 
vonatkoznak, akik ebben a városban haláloztak el. 
A születésszám is minimálisan csökkent, a 2018-as 
582 babához képest tavaly 555 kisgyermek született a 
városban. 
A házasságkötések száma azonban növekedett, hiszen 
két évvel ezelőtt 120 pár mondta ki a boldogító igent, 
míg 2019-ben 143 pár esküdött. A legtöbben a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermét választották, de népszerű 
volt a Festetics-kastély és a Halászcsárda előtti közterü-
let is a ceremónia lebonyolítására.
Keszthely város jegyzője elmondta, ettől az évtől új hely-
színek is a rendelkezésre állhatnak majd, többek között 
a kikötő is, amire eddig is többször lett volna igény.
2015-től kezdve Keszthely lakossága húszezer fő alá 
csökkent, azonban több törekvés is van arra, hogy ennek 
számát növeljék. A fiatalok letelepedését segíti a Keszt-
hely hazavár program, de több pályázat is támogatja a 
munkahelyteremtést is a városban, amivel ugyancsak az 
ideköltözést szeretnék ösztönözni.  

A 2020. január 1-jétől hatályos önkormányzati 
rendelet értelmében a keszthelyi Városi Piac 
területén található parkolóhelyek (P1 Centrum-
parkoló) igénybevételének feltételei megváltoz-
tak. A VÜZ Nonprofit Kft. parkoló- és piacüze-
meltetési részlegének vezetője, Jantász Ferenc 
a változásokkal kapcsolatban elmondta: a 2011. 
óta működtetett sorompós parkolási rendszer 
jelentősen nehezítette a piacra történő ki- és 
bejutást, sokan tanácstalanul álltak a sorompó 
előtt, nem ismerve annak működést. Az üze-
meltetés során sok balesetveszélyes helyzetet 
is okozott a sorompók működése, ezért a kép-
viselő-testületi döntés alapján a beléptetőrend-
szer és annak elemei leszerelésre kerültek. 
A parkoló használatának feltételei jelentő-
sen nem változtak, az első megkezdett óra 
továbbra is díjmentes, továbbá a szerdai és 
szombati napokon (heti vásár) sem kell fizetni 
a piac üzemideje alatt, 8–13 óráig. Az ingyenes 
időszak lejárta után az I. díjövezet díjszabásai 
szerinti parkolási díjat, azaz május 14-ig 160 Ft-
ot, a május 15-én kezdődő szezonális időszaktól 
240 Ft-ot kell óránként fizetni.
Változás továbbá, hogy az ingyenes időszakra 
és hosszabb tartózkodás esetén is a parkolóje-
gyet a jegykiadó automatánál kell megváltani, 
hasonlóan a közterületi díjköteles parkolókhoz. 
A jegykiadó automatánál januárban csak ér-
mékkel lehet fizetni, de előreláthatólag február-
tól már bankkártyával és mobiltelefonnal is ki 
lehet egyenlíteni a parkolási díjat. 
A piac rekonstrukciós munkálatai előtti közle-
kedési rendet is visszaállították, így a parkoló 
és a piac területére történő behajtás az Arany 
János utca irányából ismét lehetséges, kihajta-
ni azonban csak az Unterberger utca irányába 
lehet.
Az üzemeltető felhívja a gépjárművezetők fi-
gyelmét, hogy a rendelet értelmében Keszthely 
város egyéb díjköteles parkolóira váltott parko-
lási bérletek a Centrumparkolóban nem érvé-
nyesek, így a bérlettel rendelkezők számára is 
minden esetben az automatához kell menni 
parkolójegyet váltani akár az ingyenes, akár a 
díjköteles időszak igénybevételéhez. Érvényes 
parkolójegy hiányában a parkolási ellenőrök 
pótdíjfizetési felszólítást állítanak ki.
A parkoló használatának további feltételeiről a 
bejáratoknál kihelyezett információs tábláknál, 
jegykiadó automatáknál illetve a Piac téri ügy-
félszolgálati irodában is tájékozódhatnak.

Keszthelyen a Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban egyedi  

villamos mérővel ellátott 16 m2-es  
garázsok (5 db) minimálisan 1 év  

időtartamra bérelhetők. 

A bérleti díj 16.000 Ft +ÁFA.

Érdeklődni a parkolás@khvuz.hu  

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ GARÁZS!

A Balaton Színházban február 8-án 10 
órától rendezik meg a 12. Esküvői kiál-
lítást, mely ruhabemutatóval s számos 
programmal várja az érdeklődőket.

február 8. 
Esküvői kiállítás

A Fiatal Balatoni Alkotók sorozat 2020. 
évi kiállításán Tóth Xénia festőművész 
mutatkozik be. A keszthelyi kötődésű 
alkotó a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem hallgatója, a nürnbergi Akademie 
der Bildende Künste ösztöndíjasa. Az 
elmúlt évek alkotásait felvonultató tárlat 
festményei és videómunkái belső félel-
meinkkel, szorongásainkkal szembesí-
tenek. 
A kiállítást február 22-én 16 órakor nyit-
ják meg a Balatoni Múzeumban.

február 22.
Általános félelmek

moziműsor
 tapolca

január 30 –
február 19.2020.

Dolittle  
január 30 – február 5. 
csütörtök – szerda 16:00 3D 1400,-Ft
Hivatali eltávozás  
január 30 – február 5. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft 
Úriemberek  
január 30 – február 5. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
MANCS ŐRJÁRAT: 
Vigyázz, kész, mancs!  
február 6 – 12. 
csütörtök – szerda 16:30 1200,-Ft
A feltaláló  
február 6 – 12. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Kisasszonyok    
február 6 – 12. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
A feltaláló  
február 13 – 19. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Közel a horizonthoz  
február 13 – 19. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft 

Ragadozó madarak  
február 13 – 19. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          

(X)
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Hello 2020! Zala, Vas, Somogy 
és Veszprém megyei 

állandó lakosok részére  
a 3 órás Tófürdő belépő 

3200 Ft helyett 

2020 Ft

Nyitvatartás
Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30 • Fürdési idő, wellness vége: 17.00 • Fürdő zárás: 17.30 
(Bejárat: Festetics Fürdőház)
(Személyazonosításra alkalmas igazolvány, valamint lakcímkártya együttes felmutatásával vehető igénybe. Érv.: 2020. február 29-ig.)

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. (+36) 83 501 700 
spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu


