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Elmaradtak a március 15-i 
városi ünnepségek és azok 

kísérőprogramjai, de az álla-
mi fenntartású múzeumok, 

mint a Balatoni Múzeum 
és a Helikon Kastélymú-

zeum is zárva tartottak az 
ünnepen. A rendelkezések 
azt a célt szolgálták, hogy 

csökkentsék a koronavírus 
esetleges terjedését.

A koronavírus – bizonytalan időre 
– alapvetően, mondhatni teljesen 
megváltoztatta az életünket, min-
dennapjainkat. Így van ez a világon 
mindenütt. Egyszerűen végiggon-
dolni is nehéz, vagy talán egyelőre 
még nem is lehet, hogy mi minden-
re gyakorol kedvezőtlen, most még 
felmérhetetlen hatást a járvány. 
Igaz ez a jelenre, s a jövőre is. De 
legyünk optimisták: egyszer minden 
véget ér, a koronavírus biztosan 
visszavonulót fúj, eltűnik. A kérdés, 
hogy ez mikor következik be, s mi 
mindent kell átélnünk addig. Nincs 
ember jelen pillanatban, aki erre 
csak megközelítőleg is pontosan 
válaszolni tudna. Várnunk kell, de 
nem tétlenül. A teendőnk most 
nem más, mint hogy – korosztály-
tól függetlenül – alkalmazkodva a 
helyzethez, másképp éljünk: betart-
suk a szabályokat, megfogadjuk a 
tanácsokat, magunkra és másokra 
is vigyázzunk, s minden tekintetben 
figyeljünk oda egymásra. Ha ezt 
megtesszük, a vírus ugyan akkor 
is támad, fertőz, de talán kisebb 
erővel, jóval kevesebb lehetőséggel. 
Nagyon nehéz időszakot élünk, de 
biztosan túléljük. Aztán következhet 
az építkezés vagy inkább az újra-
építés. Kétségtelen, sok minden 
lesz, amit nem tudunk majd pótolni, 
de előbb-utóbb minden visszatér 
a régi kerékvágásba, az élet „visz-
szatér”, s minden újra működik. 
Úgy gondolják, hogy utópisztikus e 
gondolat? Nos, ha körbetekintünk, 
s hallgatjuk a hazai és külföldi híre-
ket, akkor lehet, hogy elbizonytala-
nodunk. De az élet már csak ilyen. 
A bölcsességeiről is ismert angol 
miniszterelnök, Winston Churchill 
azt mondta: „Az élet teljes egész, 
ezért a jót és a rosszat is el kell 
viselni.” Ezek szerint most a rossz 
van soron, utána azonban a jónak 
kell következnie...

Sámel József főszerkesztő

A járvány ellenére ünnepi díszbe 
öltözött a város, és sokan tűztek 
kokárdát a kabátjukra, jelezve ezzel, 
hogy a nehéz időkben sem felejtik 
azokat, akik a hazáért küzdöttek.
Hagyományosan a Balatoni Múzeum 
előtt emlékeznek meg Keszthely 
elöljárói és a város  
lakossága az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc hőseiről.  
A koronavírus terjedésének  lehetsé-
ges kockázata miatt azonban Nagy 
Bálint, Keszthely polgármestere 
március 9-én lemondta a városi 
ünnepséget és az ahhoz kapcsolódó 
kísérőprogramokat is. Az 1848/49-es 
városi ünnepségek az ország közel 
összes településén elmaradtak.
Keszthely város elöljárói néma főhaj-
tással tisztelegtek a szabadságharc 
hősei előtt. Az ünnepen a Bem utcai 
Petőfi Sándor-mellszobornál helyez-
tek el koszorút a képviselő-testület 
tagjai.

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.

Keszthely, Piac tér

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

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva Virág
Nőnapra és a tavaszi ünnepekre, alkal-

makra cserepes, illetve vágott virágokkal, 

valamint születésnapi dísztárgyakkal lepje 

meg szeretteit, barátait kínálatunkból!

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

– Az elmúlt napokban a megelőzés 
érdekében számos szabályt hoztunk, 
amelyekről tájékoztattam a keszt-
helyieket. Ez a jövőben is így lesz. 
Többen vannak hatósági házi karan-
ténban, és bízom benne, hogy sokkal 
többen önkéntes házi karanténban. 
Nyomatékosan kérem a külföldről 
hazaérkezőket és azok családtagjait, 
hogy felelősséggel tartsák be a tizen-
négy napos szükséges házi karantént, 
ne hagyják el a lakásukat.

A fiatalokat is szeretném megkér-
ni arra, hogy maradjanak otthon. 
Ugyan nem rájuk a legveszélyesebb 
a vírus, de a szüleikre, nagyszüle-
ikre igen. Nem tanítási szünet van, 
hanem digitális oktatás. Kérem őket, 
hogy vegyék ezt komolyan. A kis-
gyermekes szülőknek sem könnyű ez 
a helyzet, de kérem, hogy ne használ-
ják a játszótereket, és ne menjenek 
közösségekbe. Az idősebb korosz-
tályhoz tartozó keszthelyieket arra 
kérem, mivel a járvány szempont-
jából ők a leginkább veszélyeztetet-
tek, hogy legyenek elővigyázatosak. 

Ne hagyják el az otthonaikat, a 
bevásárláshoz, gyógyszerkivál-
táshoz kérjék a családtagjaik, isme-
rőseik segítségét. Vigyázzunk idős 
hozzátartozóinkra, mert ők a legve-
szélyeztetettebb korcsoport.

Magyarországon egyelőre csak 
egyedi esetek vannak, nincs ok tehát 
arra, hogy pánikkeltéssel félelmet 
hozzunk a városba. Mértéktartó, fe-
lelősségteljes magatartás és hiteles 
információforrásból történő tájéko-
zódás az, amely nyugodt felkészülést 
jelenthet Keszthely számára!

A civilek nem először mutatták 
meg segítő szándékukat a közössé-
günk érdekében.

– Nagyon köszönöm és hálás va-
gyok, hogy ismét összefognak Keszt-
helyért. A legnagyobb segítséget ak-
kor tudják nyújtani, ha a közvetlen 
környezetükből felkeresik az idős 
vagy karanténban élő ismerőseiket, 
és nekik ajánlják fel a segítségüket. 
Kérem, hogy a segítség is az elővi-
gyázatosság szabályainak betartásá-
val történjen, és az ismerős ember 

lakásába ne lépjenek be. Lehetőleg 
telefonon keressék fel őket.

Nagy Bálint azt mondja, a változá-
sokat figyelve folyamatos a felkészü-
lés.

– Keszthely önkormányzata min-
dent megtett, hogy felkészüljön arra, 
ha a napokban megnő a fertőzöttek 
száma. A szociális ellátás működni 
fog, azokra, akik karanténban élnek 
vagy idős koruk miatt önként vállalt 
karanténban vannak, és nincs segí-
tő családtagjuk, kiemelt figyelmet 
fogunk fordítani. Az önkormányzat 
által az elmúlt napokban meghirde-
tett elérhetőségeken tudunk ne-
kik segítséget nyújtani. Az elmúlt 
hónapokban a keszthelyi emberek 
már többször bizonyították, hogy ha 
fegyelmezetten összefognak, akkor 
nagy dolgokra képesek. Most egy új 
és nehéz helyzet előtt állunk, de biz-
tos vagyok benne, hogy összefogással 
ezt is meg fogjuk oldani. Vigyázzunk 
egymásra!

A koronavírus várható terjedése nehéz időszakot hoz 
számunkra, de úgy gondolom, hogy fegyelmezettséggel, a 
szabályok betartásával és egymás segítésével ezen is túl 
leszünk – fogalmazott Nagy Bálint, Keszthely polgármes-
tere, aki az elmúlt időszakban hozott intézkedésekről és 
teendőkről is beszélt.

Jellemző tünetek Előfordulhat

TÜNETEK

MIT TEGYEK?

HA ÉS

ÓVINTÉZKEDÉSEK

LÁZ

FONTOS TUDNI ■ A fertőzöttek 80%-a speciális kezelések nélkül is meggyógyul
■ 6 fertőzöttből 1-nél alakul ki súlyosabb tünet

■■

■

■
■

■

■

■

■

Fertőzött 
területre 
utazott vagy 
kapcsolatba 
lépett
fertőzött 
személlyel

KÉZMOSÁS
Rendszeresen és alaposan mosson kezet 
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg 
alkoholos kézfertőtlenítővel.

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légző-
szervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), 
ezzel védi a környezetében levőket.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz 
csak kézmosás után nyúljon! 
Kerülje a nagy tömeget, 
zárt légterű helyiségeket!

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja 
el száját és orrát a behajlított könyökével 
vagy egy zsebkendővel, majd 
azonnal dobja ki a zsebkendőt.

TÜNETET 
ÉSZLEL

Telefonáljon háziorvosának, 
NE menjen be rendelőbe, 
kórházba! Hívja a zöld számokat!

14 napos megfigyelés javasolt, 
és hívja a zöld számokat!

06 80 277 455
277 456

NEM 
észlel
tüneteket

SZÁRAZ KÖHÖGÉS

LÉGSZOMJ

IZOM-
FÁJDALOM

ORR-
DUGULÁS

ORR-
FOLYÁS

TOROK-
FÁJÁS

HAS-
MENÉS

FÁRADTSÁG

KORONAVÍRUS TUDNIVALÓK

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Változások a koronavírus miatt
A koronavírus miatt Keszthelyen is számos válto-
zás lépett életbe, s intézkedés történt. A városban 
elmaradtak, elmaradnak a programok, bezártak 
az intézmények, óvodák, iskolák, korlátozások, 
szigorítások léptek életbe egyebek mellett az 
egészségügyben is.

A járvány terjedése, lassítása érdekében a város vezetése – fo-
lyamatosan figyelve a történéseket, egyeztetve az érintettekkel, 
figyelembe véve a központi rendeleteket – intézkedéseket ho-
zott az elmúlt időszakban. 
A határozatok szerint bezárták a kulturális intézményeket, így a 
Balaton Színházat és a Goldmark Károly Művelődési Közpon-
tot. A Fejér György Város Könyvtár határozatlan ideig szüne-
telteti a könyvtári szolgáltatásait. A Balatoni Múzeum bezárta 
kiállításait, látogatót nem fogad. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az előre meghirdetett programokat sem tartják meg. 
A bölcsőde bezárt, egyetlen központi óvoda, a Vaszary Kolos 
utcai Életfa Óvoda működik, és fogadja kizárólag azon szülők 
gyermekeit, akiknek munkavégzésük a járvány elterjedésének 
megakadályozásában vagy a betegellátásban nélkülözhetetlen. 

Az iskolákban működik a távoktatás, a tanuszoda bezárt.
A koronavírus-járvány miatt kialakult egészségügyi 
és járványügyi helyzetre való tekintettel, az országos 
és helyi intézkedésekkel összhangban, az Újkori Kö-
zépiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kurató-
riumának döntése alapján az április végére tervezett 
háromnapos Helikoni Ünnepségek elmarad. A két-
évente sorra kerülő kulturális seregszemlére egyéb-
ként közel négyezer diákot vártak volna április végén 
a Dunántúlról.
A kuratórium tervei alapján az esetleges későbbi pót-
lásról várhatóan 2020 szeptemberében születhet dön-
tés, de a rendezvényt az idei évben már biztosan nem 
rendezik meg.
A Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban szünetel az 
ügyfélfogadás, a dolgozók otthonról látják el a felada-
taikat.
Az egyházak szintén szigorításokat léptettek életbe, 
szüneteltetik a nyilvános szentmiséket.
Az üzletek, éttermek, gyógyszertárak nyitvatartása, 
működése tekintetében az országos előírások vannak 
érvényben Keszthelyen is.

A Keszthelyi Kórházban is változások léptek életbe. A kórházakban, a fekvőbeteg-ellátó intézményekben  
és a bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben is látogatási tilalmat vezetett be a koronavírus 
miatt az országos tisztifőorvos. Csak a sürgős, életveszélyes műtéteket lehet elvégezni. Módosították  
a járóbeteg-ellátás struktúráját is. Már vannak olyan járóbeteg-szakrendelések, amelyek szünetelnek.  
A szakrendelések az előjegyzett betegekkel egyeztetnek. A betegség súlyossága indokolja a szakrendelése-
ken való részvételt. Több olyan rendelkezés megjelent, amely az orvos-beteg találkozást tudja csökkenteni. 
Így például a gyógyszerfelíráshoz nem kell befáradni. Ha telefonon megkeresik az adott szakrendelést, 
akkor megkapják a megfelelő információt, s el tudnak menni a patikába kiváltani a szokásos gyógyszert. 
Változtak a kórházon belüli betegutak. Az intézménybe csak az Ady utcai bejáraton lehet bejutni. A többi 
bejáratot lezárták. Az Ady utcai bejáratnál úgynevezett előtriázst alakítottak ki, ahol a kórházba tartó bete-
geket, hozzátartozókat, látogatókat nővérek, triázs nővérek fogadják, és az országosan kiadott módszertani 
protokoll alapján a járványügyi előzményekről kérdezik őket. Ezután engedik tovább őket arra a helyre, 
osztályra, szakrendelésre, ahol kezelni tudják a problémáikat.
A fogászati alapellátásban és a magánrendeléseken is csak sürgősségi beavatkozásokat végeznek el a ko-
ronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. A rendelkezés a keszthelyieket és a térségben lakókat 
is érinti. A fogszakorvosok kérik a betegeket, hogy csak valóban indokolt esetben keressék fel a rendelőket, 
előtte tájékozódjanak.

a koronavírus ellen
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A Magyar Művészeti Akadémia 
levelező tagjává választották 
Bereczky Csabát

A Magyar Művészeti Akadémia decemberben 
döntött arról, hogy levelező tagjává fogadja a 
keszthelyi fafaragót. Bereczky Csaba februárban 
vette át oklevelét és március 2-án tartotta szék-
foglalóját a Pesti Vigadóban.

Itt összegezte 45 év szakmai tevékenységét, és ezt az eseményt 
tekinti pályája csúcspontjának. A Népművészet Mestere cím-
mel is bíró népművész 1972 óta foglalkozik fafaragással, veze-
tője a keszthelyi fafaragó szakkörnek, de aktív részese volt több 
országos alkotóműhely megvalósításának. Bereczky Csaba fo-
lyamatosan részt vesz az országos kiállításokon, pályázatokon. 
Készít pásztorfaragásokat, csont, szaru használati tárgyakat, 

bútorokat, fejfákat, emlékoszlopokat. Készített tananyagokat, 
kiadványokat, de felkérésre összegezte az országos fafaragó te-
vékenységet is.
Bereczky Csaba azt mondja, hogy a Művészeti Akadémia nem 
nagyon vár el más tevékenységet, mint amit eddig folytatott. A 
cél az, hogy az akadémisták neveljenek utódokat, ismertessék  
meg környezetükben művészeti tevékenységü-
ket. Azt vallja, hogy a megszerzett tudást azonnal 
tovább kell adni. Úgy véli, hogy ezt eddig sikerrel 
tette meg, hiszen a fafaragó szakkörben öt népi 
iparművész tevékenykedik és hárman Népművé-
szet Mestere díjasok. 
Az akadémia Népművészeti Tagozatával egy 
nagyszabású munkába kezdett most Bereczky 
Csaba. A Parlament elé készülő Kárpát-meden-
cei betlehem haranglábja Keszthelyen fog ké-
szülni. Ennek a makettjét állítja most össze, vár-
hatóan a nyár folyamán pedig a fafaragó tábor 
keretében készíti el társaival a haranglábat.

A megye újságíróit köszöntötték

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntő-
jében kiemelte, a sajtónak nagy felelőssége van abban, hogy 
mérséklődjön a pánikhangulat, emellett pedig fontos az is, 
hogy a lakosság a lehető leggyorsabb és pontos tájékoztatást 
kapjon a kormány döntéseiről és a percről percre változó 
helyzetről. 

Dr. Sipos Gyula, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője elmondta, a sajtónak fontos szerepe van abban, hogy 

megkönnyítse a 
rendvédelmi szer-
vek munkáját. A 
rendőrfőkapitány 
hozzátette, köszö-
net illeti a médiu-
mok munkatársait az 
elvégzett munkáért, 
ugyanakkor kéri 
őket, hogy a továb-
biakban is helyezzék 
előtérbe a pontos és 
hiteles tájékoztatást.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja rövid 
köszöntőjében elmondta, a sajtó kiemelt segítséget nyújt a köz-
igazgatási szerveknek az információk megosztásában. 

A sajtó képviseletében a Zalai Hírlap főszerkesztője mondott 
köszönetet. Horváth Attila kiemelte, törekedni kell arra, hogy 
az állampolgárok a közösségi média helyett hiteles sajtóorgá-
numokból tájékozódjanak.

Kodolányi István és rajztanítványai mutatkoznak be a Vadászati Múzeumban. A kiállítás témáját a múzeum anyaga, az ott lát-
ható állatok portréja adja. Érdekessége, hogy a tanulók több alkalommal rajzoltak, festettek a múzeumban, és szinte mindannyian 
művészeti iskolában képzelték el továbbtanulásukat. A tapasztalt alkotó a megnyitón a kettős kiállítás témáit bontotta ki a résztve-
vőknek, saját alkotói munkáját is bemutatva, festészetének sokszínűségét, eredetiségét felvillantva a tanítványaival együtt rende-
zett tárlaton. Kodolányi István festői munkássága alatt mindig fontosnak tartotta, hogy tudását átadja másoknak. Rajzkurzusokat, 
szakköröket szervezett, ahová a művészeti iskolába készülő diákokat hívta, tanítva nekik a művészet megfogalmazható és kifejez-
hető szépségét. Az elmúlt tíz év alatt sokan megfordultak a keze alatt, akiket elsősorban a látott dolgok megfestésére tanított. A 
Vadászati Múzeumban állatportrékat rajzoltak, festettek, amiből egy tárlatra valót válogattak. Kodolányi István és tanítványai ké-
peit a Helikon Kastélymúzeum újranyitását követően a közönség a Vadászati Múzeum Széchenyi-Kittenberger termében láthatja.

Visszatérő tanítványok

Válsághelyzetben még fontosabb a pontos és hiteles tájékoztatás – ez volt a legfontosabb üzenet a Zala 
megyei sajtónapon. A zalaegerszegi megyeházán tartott ünnepségen a kormányhivatal, Zala megye köz-
gyűlése, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tankerület és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
köszöntötte a sajtó munkatársait.
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Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága pályázatot 
hirdet kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek részére, valamint rendezvények 
önkormányzati pénzügyi támogatásának elnyerésére.

A pályázatok támogatása céljára 2020. évben 1.000.000,- Ft keret áll rendelkezésre.
A pályázat keretében támogatandó kiemelt célok:
•  kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítása 

(felszerelésvásárlás), működési, fenntartási költségekhez hozzájárulás,
•  kulturális rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása (versenydíjak, oklevél-, 

anyag-, eszköz-, felszerelésvásárlás, előadók díjai és utazási költségei, művészeti alkotótábo-
rok támogatása).

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a Keszthelyi Polgármes-
teri Hivatal portáján (Keszthely, Fő tér 1.), illetve letölthetőek a www.keszthely.hu oldalról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.
A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 9.

A hozott döntésről a pályázók tájékoztatása írásban történik.
A támogatás odaítélésére, a nyertes pályázókkal történő megállapodás megkötésére és a 
támogatás elszámolására az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet alkalmazandó.

Csótár András
az Emberi Erőforrások  

Bizottság elnöke

Pályázati felhívás
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Felfénylő szavak  

Házigazda intézményként az iskola színes műsorral 
köszöntötte a Felfénylő szavak szavalóverseny résztve-
vőt. Krasznai Tamásné igazgató a megnyitón gondola-
taiban kiemelte, hogy a rendezvényre több mint húsz 
éve érkeznek tanulók gyógypedagógiai intézmények-
ből. Pár éve már az integrált oktatásban részt vevő di-
ákok is szép számmal érkeznek az irodalmi délelőttre. 
Ezzel is az esélyegyenlőséget támogatják, illetve ezáltal 
a tehetséggondozás területén nagyon nagy lehetőséget 
tudnak nyújtani a gyerekeknek.

A korábbi évekhez hasonlóan a rendezvényen jelen 
volt Manninger Jenő országgyűlési képviselő is. A kép-
viselő gondolataiban kiemelte a több megyét, iskolát 
összekapcsoló program fontosságát, a gyógypedagógiai 
munka élményközpontú rendezvényeinek jelentőségét.

Míg az előző években meg volt határozva a téma, 
az idei szavalóversenyre nem csak a tavaszhoz és az 
1848-as eseményekhez, a hazaszeretethez kapcsolódó 
verseket hozhattak a gyerekek. Kedvenc meséjüket is 
előadhatták. 

Somogy, Vas és Zala megye tizenegy gyógypedagó-
giai intézményéből ötven diák vett részt a keszthelyi 
versenyen tanulásban, illetve értelmileg akadályozott 
tanulók kategóriájában, alsó, felső tagozatosok és szak-
iskolás korosztályban.

Három megye részvételével rendezték meg Keszthelyen a Felfénylő szavak elnevezésű irodalmi 
találkozót. A sajátos nevelést igénylő gyermekek versenyének ezúttal is a Zöldmező Utcai Általá-
nos Iskola adott otthont.
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A tavalyi évben, novemberben jelentette be a Nemzetközi Matematikai Unió 
és az UNESCO, hogy 2020-tól hivatalosan is március 14. a matematika világ-
napja. Azért erre a napra esett a választás, mert az ún. pí kerekített értéke 
3,14, ami kör kerületének és átmérőjének a hányadosa. A matematika az 
oktatás és tudomány egyik legfontosabb alapja, és jelen van a mindennapja-
inkban is. Ünnepléséhez egy játékos matematikaversennyel kapcsolódott a 
keszthelyi Premontrei Szakgimnázium.
A több állomásból álló versenyen a különböző feladatok megoldásában nem 
azonos osztályok tanulói, hanem vegyes csoportok dolgoztak, így a kilence-
dikes diákok is jobban megismerhet-
ték felsős társaikat. Az iskola tanulói 
nagyon örültek a különös, logikát 
követelő és használó versenynek.

A tantermekben körforgásban dolgoztak a csoportok. Könnyebb számtani totót töl-
töttek, társasjátékot rajzoltak és játszottak, de a gondolkodás sportja, a gyalogsakk is 
jelen volt.  
A számokkal való játék a gyakorlatban is okozott fejtörést. A gondolkodást fejlesztő 
feladatok mellett egy csapatépítő tréninggé fejlődött az iskolában a matematika meg-
ünneplése.
A Premontrei Szakgimnázium a jövő évben már szeretné a térség középiskoláit is 
bevonni a matematika világnapi rendezvényébe.
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Látványtár és közösségi tér 

A Balatoni Múzeum jelentős – több mint 11 ezer tárgyat számláló – néprajzi gyűjtemény-
nyel rendelkezik. 1898-tól folyamatosan kerültek be tárgyak. 18. század végéről származó 
kerámiák, széktámlák is gazdagítják a gyűjteményt, azonban ezek a tárgyak jelenleg nem 
láthatóak a nagyközönség számára, ezért új tárlókban helyezik el őket. Ezzel a lépéssel szélesedik a múzeum látnivalóinak pa-
lettája, és helyet szabadítanak fel a zsúfolt néprajzi raktárban. Gyanó Szilvia néprajzkutató elmondta, hogy a raktárból kikerülő 
tárgyakra még több állomás is vár, mire a vitrinbe kerülhetnek. Elsőként tisztításon és konzerváláson esnek át a pásztorbotok, 

székek és textíliák, majd le is fotózzák ezeket, hogy bekerüljenek a múzeum digitális gyűjte-
ményébe is. 
A látványtár az emeleten, a közösségi tér a földszinten lesz. Utóbbi helyen elsősorban mú-
zeumpedagógiai foglalkozások lesznek, de kisebb-nagyobb konferenciáknak, előadásoknak 
is helyet adhat a 
vetítési lehetőséggel, 
klímával és modern 
világítóberendezé-
sekkel felszerelt tér. 
A múzeum mun-
katársai várhatóan 
április végére fejezik 
be munkálatokat. 

Testvérkapcsolat, gálaműsor
A segesvári Kikerics Néptáncegyüttes és a Pusztinai Magyar Ház 
pártfogoltjai Nyisztor Ilona vezetésével együttesen adtak gálamű-
sort Keszthelyen, a Balaton Színházban még februárban.

A Kikerics Néptáncegyüttes idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A se-
gesváriak több anyaországi oktatási intézménnyel is szoros kapcsolatot ápolnak, 
egy budaörsi fellépést követően érkeztek Keszthelyre, ahol először mutatkoztak 
be. A tagok ugyan folyamatosan cserélődnek, ahogy a diákok leérettségiznek, az 
együttes fontos célja azonban a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A se-
gesvári diákok nem először jártak Keszthelyen, a Vajda János Gimnázium ugyanis a rendszerváltás óta testvérkapcsolatot ápol 

a Mircea Eliade Líceum magyar tagozatával. 
A Kikerics Néptáncegyüttes ezúttal a Puszti-
nai Magyar Ház megsegítésére adott gálamű-
sort, amelyen csángó gyerekek és felnőttek 
egyaránt felléptek. A programot a Cserszeg-
tomajért Hagyományőrző Egyesület szer-
vezte Varga Sz. Gábor, a Vajda-gimnázium 
igazgatójának kezdeményezésére. A Kikerics 
Néptáncegyüttes fellépése jótékonysági célt is 
szolgált. A belépőjegyekből befolyt összeget 
a Pusztinai Magyar Ház javára ajánlották fel, 
emellett pedig adományokat is szívesen fo-
gadtak. A keszthelyi gálaesten 660 ezer forint 
gyűlt össze.

Játékos versennyel ünnepelték a matematikát
Március közepén megkezdődött a Balatoni Múzeum látványtárának 
berendezése. Az intézmény tavaly kezdte meg északi belső udvarának 
beépítését. Ezt hatvanmillió forint pályázati támogatást és ötmillió forint 
önkormányzati hozzájárulás segítségével valósította meg a múzeum.  
A Balatoni kincsestár elnevezésű projekt célja, hogy népművészeti lát-
ványtárral és közösségi térrel is gazdagodjon az épület.  
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Száznyolcvan fő vett 
részt a tizedik 24 órás 
úszóversenyen a Csik 

Ferenc Tanuszodában. 
A jubileumi megmé-

rettetés március 8-án, 
szombaton pontosan 

délben kezdődött. Hat 
csapat regisztrálta 

magát a versenyre, akik 
legkevesebb tizenhat 
taggal úszták a hosz-

szokat.

587.600 métert úsztak 
            24 óra alatt

A legtöbben a gyorsúszást választották, de akadtak, akik a többit, így a pillan-
gó-, a mell- vagy a hátúszást részesítették előnyben. A szervezők szerint a 
verseny célja a mozgás fontosságára való figyelemfelhívás, illetve a barátkozás 
elősegítése. A versenyt vasárnap délben zárták le, amikor a csapatok öröm-
mámorban ugrottak be a medencébe. A pár perces összesítést követően derült 
ki, hogy a győztes „Igyunk rája” elnevezésű csapat 125.500 métert úszott az 
összesített 587.600-ból. A legkevesebb létszámú csapatoknak Nemes Klára 
önkormányzati képviselő jóvoltából különdíjakat is átadtak. A szervezők elmon-
dása alapján a következő megmérettetésre már most nagy az érdeklődés, így 
várhatóan tizenegyedik alkalommal is megszervezik az eseményt. 

444-en futották le  
a Spuri Öböl Félmaratont

Március 6-án a verseny-
zők a Helikon strand előtt 
gyülekeztek, onnan indult a 
megmérettetés, mely egészen 
Szigligetig tartott. A 444 
nevezőt a szelesebb időjárás 
sem tántorította vissza. Sokan 
első alkalommal jelentkeztek 
a versenyre, akik a korábbi 
tapasztalatok olvasása alapján 
döntöttek úgy, hogy lefutják a 
távot. A szervezők tizenhar-

madik alkalommal valósítot-
ták meg a megmérettetést, 
mely az évad első balatoni 
futóversenye. Ennek célja az 
egészséges életmódra való 
felhívás, illetve az is, hogy az 
ilyenkor nem túl népes ke-
rékpárúton megismertessék a 
futókkal a tó szépségét.
Keszthely város nevében 
köszöntőt mondott Csótár 
András, az Emberi Erőfor-

rások Bizottságának elnöke. 
Kifejtette, minden esetben 
nagy öröm, hogy Keszt-
helyt választják helyszínül a 
különböző sportversenyek 
rendezői. Csótár András úgy 
fogalmazott, ez egy kiváló 
lehetőség arra is a futóknak, 
hogy a várossal is megismer-
kedhessenek.  

A balatoni futóverseny a 
Spuri Balaton Szupermaraton 
rendezvényen belül zajlott. 
A március 5. és 8. között 
megrendezett Spuri Bala-
ton Szupermaratonon 296 
egyéni induló és 942 páros, a 
FélBalaton Szupermaratonon 
103 egyéni induló és 32 páros 
vett részt.

Meglepetéssikerek a keszthelyi tollaslabdázóknál 
Keszthely és környéke 
általános és középisko-
láiból tíz fő volt érdekelt 
a műanyag labdás tollas-
labda diákolimpiai területi 
döntőjén, melyen Baranya, 
Somogy és Zala megye 
legjobbjai mérkőzhettek 
meg Pécsett. A területi 
versenyről minden korcso-
port első négy helyezettje 
jutott be a márciusi bala-

tonboglári országos döntőbe. Ez a keszthelyiek részéről nyolc főnek sikerült, ketten pedig ötödik helyezettként első tartalé-
kok lesznek. A Keszthelyi Tollaslabda Egyesület elnöke, Pintér Ákos sem számított arra, hogy egy nagy, nemzetközi szintű 
csarnokban ilyen kimagasló eredmények születnek. Az országos döntőre nagy erőkkel készülnek a KETE sportolói.  
Az egyetemi csarnokon kívül egy-két pluszedzést is beiktatnak kültéri pályákon és a kondiparkban. Elsődleges cél a láb-
munka és az állóképesség javítása, hiszen Balatonbogláron kétnapos, intenzív verseny vár rájuk.
A Keszthelyi Tollaslabda Egyesület heti két alkalommal; csütörtökön és vasárnap tart edzéseket a Pethe Ferenc Kollégium 
tornacsarnokában. Körülbelül ötven aktív tagjuk van, akik közül általában harmincan vesznek részt egy-egy edzésen. Pintér 
Ákos elnök mellett Farkas Olivér és Dancsa Barbara tartja a tréningeket.

A pécsi tollaslabda diákolimpia területi döntőn elért keszthelyi eredmények:

Leány IV. korcsoport: Farkas Réka 1. hely, Kutasy Kamilla 2. hely
Leány VI. korcsoport: Fonnyadt Kitti 1. hely, Homály Mercédesz 3. hely, Bangó Violetta 5. hely
Fiú I. korcsoport: Fazekas Botond 1. hely
Fiú IV. korcsoport: Kovács-Markó Ákos 2. hely
Fiú V. korcsoport: Klumzer István 5. hely
Fiú VI. korcsoport: Kató Gergely 1. hely, Ménes Botond 3. hely
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Öreghegyi töltött hagyma

A fehérbort vízzel duplájára hígítjuk, sóval, babérlevéllel 
ízesítjük és felforraljuk. A hagymákat beletesszük, és fedő 
alatt puhára főzzük, majd lecsepegtetjük. A tetejéről egy lapot 
levágunk, a belsejét kiszedjük úgy, hogy 1 cm vastag fala 
maradjon. Az olajon megpirítjuk az apróra vágott gombát. 
Hozzáadjuk az egész tojást, a rizst, a finomra vágott petre-
zselymet, sóval, őrölt borssal ízesítjük és jól összedolgozzuk. 
A gombás masszát a kivájt hagymákba töltjük. Annyi hagy-
más levet öntünk rá, hogy ellepje, és 15-20 perc alatt puhára 
pároljuk. Ha a rizs a töltelékben megpuhult, a töltött hagy-
mákat kivesszük a léből. A visszamaradt levet liszttel elkevert 
kefirrel besűrítjük, majd még egyszer átforraljuk. A hagymás 
mártást a töltött hagymákra öntjük és tálaljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 4 nagy fej vöröshagyma,  
4 dl száraz fehérbor, 2 evőkanál olaj, 40 dkg 
csiperkegomba, 1 tojás, 8 dkg rizs, 1 csokor 
petrezselyem, 1-2 babérlevél, 2 evőkanál 
liszt, 2 dl kefir, őrölt bors, só.
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Beépíthetõ és szabadon álló konyhai 
készülékek széles választéka, 
folyamatosan változó akciókkal.

Tekintse meg 
honlapunk katalógusait, 

webáruházunk 
márkakínálatát.

További kedvezményes 
készülék ajánlatokért 
keressen bennünket 

személyesen keszthelyi 
üzletünkben. 

K E S Z T H E LY

BOSCH, AEG, Electrolux, sütők, gőzsütők, főzőlapok, 

mosogatógépek, mikrók. Kiváló minőségű BLANCO 

gránit és króm mosogatótálak, csaptelepek. 
Hűtő-fagyasztók, Hitachi side-by-side hűtőszekrények.

Legújabb CATA, Elica, Silverline páraelszívó modellek.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83/ 510 056

www.konyhastudio-tisza.hu

Ajándék szakácskönyv  
AEG gőzsütőkhöz.

Ajándék turmixgép  
Bosch szettjéhez

Február végén a KVDSE 
Triatlon Szakosztálya 

és Baráth Tamás triat-
lonedző felkészülési 
versenyt szervezett  

a keszthelyi uszodában. 
Mintegy ötven után-

pótláskorú és felnőtt 
triatlonversenyző vett 

részt az eseményen. 

Triatlonverseny

A rendezvény rangját emelte, hogy 
számos, a magyar élmezőnyhöz tartozó 
egyesület elfogadta meghívást, köztük 
a magyar triatlon fellegvárának számító 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub, az utánpót-
lásban erős debreceni csapat, a Bala-
tonboglári Nemzeti Triatlon Központ, az 
575 Triatlon Team és a Nagyatádi Triatlon 
Egyesület. Az indulók között számos 
korosztályos válogatott sportoló volt.  

A nívós mezőnyben a KVDSE Triatlon Szakosztály  
versenyzői a következő eredményeket érték el:
Gyermek korosztály: Kendeh Panna 3., Takács Barnabás 4., 
Kendeh Sára 5., Szabó Mátyás 6., Dencs Máté 7.

Serdülő korosztály:  
Kőszegi Kornél 1., Karikó Zalán 5., Kendeh Zsolt 6.
Junior korosztály: Péter Benedek 1.
Felnőtt korosztály: Arany Máté 1., Kendeh Zsolt 3.,  
Kőszegi László 6., Ferenczi Imre 7.
Edző: Péter Csaba, Baráth Tamás

Országos döntősök a Keszthelyi Kötélugrók
Pár évvel ezelőtt „szegre akasztották” versenyköteleiket a 
Keszthelyi Kötélugrók. Nem versenyeztek, csak bemutatókat 
tartottak. Edzőjük, művészeti vezetőjük, Hegedüs Éva arról 
adott tájékoztatást, hogy a kihagyott évek a kényszerpihenő 
évei voltak egy sérülés miatt.
2020 januárjától azonban újból teljes intenzitással tudnak 
készülni. Heti egy edzéssel ugyan, de bátran indultak az 
idei Diákolimpia megyei döntőjén. Nagyon kevés idő volt 
a kötelező 
gyakorlatok 
megtanulására, 
mivel a verseny 
kitűzött napja 
előtt három 
héttel kapták 

meg. Akkor derült ki, hogy a korábbi évek versenyéhez képest számos 
változással kell szembenézni mind a versenyzőknek, mind a bíróknak. 
Megoldást kerestek a felkészüléshez szükséges edzések számának nö-
velésére, melyben nagy segítségükre volt a Premontrei Szakgimnázium 
igazgatója, Balogh Csaba.
A Keszthelyi Kötélugrók csapatából öt fő, Csécs Hanna Hedvig, Szupper 
Lili, Németh Kitti, Kiss-Jakab Nóra és Pajor Arina Anna három hét alatt 
készült fel a március 4-én Nagykanizsán megrendezett megyei verseny-
re, ahol iskolájukat képviselve nagyon szépen szerepeltek a rendkívül 
erős korosztályi mezőnyben. Az országos döntőbe jutott két versenyző: 
Pajor Arina Anna és Kiss-Jakab Nóra.
A Magyar Diáksport Szövetség által rendezett Diákolimpia országos 
döntőjére Szentesre utaznak a keszthelyi sportolók várhatóan ősszel.
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HIRDETMÉNY
A KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA  

FELVÉTELI IDŐPONTJÁRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy  
a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan  
a Keszthely Város Önkormányzata által  

fenntartott óvodába történő beíratás időpontja:

2020. április 20. (hétfő) 7.00–13.00 óráig,
2020. április 21. (kedd) 13.00–17.00 óráig.

A beíratás helye: 
Keszthelyi Életfa Óvoda és tagóvodái.

Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az 
óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése 
vonatkozásában további részletek megtalálhatók 

az önkormányzat honlapján: 
https://www.keszthely.hu/intezmenyek/ 

oktatasi-intezmenyek/ovodak/ 
letoltheto-dokumentumok

JAVASLATKÉRÉS  
KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
te méltó módon kívánja elismerni azon személyek, 
illetve intézmények, civil szervezetek, közösségek, 
gazdasági társaságok munkáját, akik/amelyek ki-
emelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely 
város jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és 
kimagaslóan gazdagították a város értékeit. 
A képviselő-testület az elismerésekre a közvéle-
mény bevonásával a legszélesebb körből várja a 
javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város 
honlapján (http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) 
megtalálhatók.
A kitüntetések adományozására vonatkozó javasla-
tokat részletes indokolással 2020. március 31. (kedd) 
napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgár-
mestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, 
Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezde-
ményezés Keszthely Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete által alapított kitüntetés átadására) 
letölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.
keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/jogi-
es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester

A Keszthely és Gye-
nesdiás közötti terüle-
ten található Festetics 

Imre Állatpark 2012-
től várja a látogatókat. 

November 4-én  
a látogatóhely bezárta 

kapuit, de az újra-
nyitást követően sok 

apróság fogadja majd 
a betérőt.  A nyolcadik 

évét kezdi meg  
az állatpark tavasszal.

Nagy a szaporulat 
az állatparkban

Sármelléki divat ma  
– hagyományos motívumok, modern köntösben 
A hagyományos sármelléki népviselet elemeivel készített a mai kor divatjához 
illeszkedő ruhadarabokat Molnárné Riskó Erzsébet. A népviseleti babák készí-
tésével foglalkozó népi iparművész egy családi kollekciót varrt meg. A férfiing, 
a női szoknya, blúz, a hozzá tartozó ékszerek és a keresztelői ruha is hordozza a 
Kis-Balaton környékének jegyeit. A hímzéseket és varrásokat a Balatoni Múzeum 
gyűjteményében található eredeti ruhadarabok alapján készítette el a népművész, 
aki idestova negyven éve foglalkozik népviselettel, Zalán belül elsősorban Sár-
mellékkel. Amikor Keszthelyre került, először e település viseltével ismerkedett 
meg Petánovics Kartalin néprajzkutató segítségével. Molnárné Riskó Erzsébet 
motivációja az volt, hogy „jó volna saját identitásunk kifejezésére egy olyan öltö-
zéket készíteni, amit ha valaki fölvesz, akkor azt gondolhatja, hogy én most itt vagyok itthon, például Sármelléken”.
A mintául szolgáló ruhadarabokat a készítő igyekezett úgy alakítani, hogy azok ma is hordhatóak legyenek. Változtatott a 
szabáson, lecserélte a kendervászon anyagot, de például a női szoknyánál megtartotta az eredeti kékfestőt.
Molnárné Riskó Erzsébet bárkinek a rendelkezésére bocsátja a mintákat. Célja, hogy minél többen olyan ruhát viseljenek, 
mely lakóhelyük hagyományos jegyeit hordozza.
A kollekciót az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatának köszönhetően készíthette el Molnárné Riskó Erzsébet. 

A tiszta beszédért a nagyböjtben
40 nap a tiszta beszédért – Érted, 
Jézusom! Ehhez a felhíváshoz 
csatlakoztak a Ranolder János 
Római Katolikus Általános 
Iskola diákjai, pedagógusai s 
a szülők is, hogy a nagyböjti 
időszakban így hozzanak 
áldozatot Jézus Krisztusért. 
A legkisebbektől a legidő-
sebb diákokig minden osztályból 
szívesen csatlakoztak a gyermekek a 
kezdeményezéshez. Mindannyian kitűzőt kaptak emlé-
keztetőül a fogadalomtételhez, melyet büszkén viselnek 
a mindennapokban. Ezzel elköteleződésüket mutatják 
ki Jézus Krisztus felé, valamint társaikat is inspirálják, 
hogy legalább a nagyböjti időszakban tegyenek áldoza-
tot. Megtudtuk: a Ranolder-iskolában első alkalommal 
hirdették meg a programot, melyhez a diákokon kívül a 
szülők és a pedagógusok is csatlakoztak. Az intézmény-
ben nem tették kötelezővé a vállalást, erről mindenki 
önkéntes alapon dönthetett. A kezdeményezés célja, 
hogy a nagyböjti időszakban egyébként is jellemző bűn-
bánattal, elcsendesedéssel készülő hívek a számukra 
megszokott vagy fontos szokásokról is lemondjanak. 
Őry Gábor igazgató elmondta: a böjt mindenfajta ön-
megtartóztatásról, áldozatról szól, a sorba beletartozik 
a tiszta beszéd is. Ha valaki megszegi a fogadalmat, 
Isten kegyelmére bízza magát, azonban a törekvésnek 
folyamatosnak kell lennie. A „40 nap a tiszta beszé-
dért” program április 12-ig, azaz húsvétvasárnapig tart 
hivatalosan. A csatlakozók azonban vallják, a csaknem 
másfél hónapos önmegtartóztatással természetessé 
válhat, hogy a későbbiekben is hanyagolják a csúnya és 
felesleges beszédet.

A 4,2 hektár területen lévő bemutatóhelyen ritkaságnak számító őshonos magyar állatfa-
jok és vadfajok vannak. Már a bejáratnál szarvasmarha, kis póniló és különböző juhfajták 
csalogatják a látogatókat. Kicsit beljebb haladva őzek, szarvasok, dámvadak láthatók az 
elkerített részeken. Nem mindegyik megy közel a kerítéshez, nem szeretik az emberek 
közelségét, pedig szép számmal érkeznek látogatók az állatparkba minden évben. 2019-

ben meghaladta a látogatói létszám a húszezer főt.  
A legkedveltebb része a parknak az állatsimogató volt 
– adott tájékoztatást Trefeli Alexandra ökoturisztikai munkatárs.
Nagy volt a téli időszakban a szaporulat, szürkemarha- és bivalyborjú is született.  
A merinói juhoknál, fehér és fekete rackáknál pedig ikerbárányokkal bővült a bárány-
család. 
Az őshonos lófajtákat bemutató karám mögötti baromfiudvarban is van új lakó. 
Magyar tyúk- és pulykafélék, őshonos vízi szárnyasok laknak az állatpark déli részén, 
ahová törpekakasok érkeztek a napokban, és egy szelíd lúd. Az állatparkban úgy 
tervezték, hogy március 15-én megnyitják a kaput a látogatók előtt, azonban a talaj 
nedves, sáros és süllyed, így nem alkalmas közlekedésre. Ehhez járult a közösséget 
befogadó terek megnyitásának tiltása a koronavírus miatt. Remélhetőleg hamarosan 
megoldódik a probléma, és a hosszú téli szünet után már a látogatóktól is kaphatnak 
majd csemegét a park lakói.

Keszthely város jegyzője  
pályázatot hirdet  

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás 
teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. április 13.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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