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B+R parkoló épül 
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850 méter hosszan 

újítják fel 
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A koronavírus-járvány mindannyi-
unk, így az önkormányzat terveit 

is felülírta. A veszélyhelyzet miatt 
prioritást élveznek a keszthelyi 
emberek egészségének megőr-

zésével kapcsolatos teendők,  
a segítésükkel kapcsolatos intézke-
dések – hangsúlyozza Nagy Bálint, 

Keszthely polgármestere, hoz-
zátéve: folyamatosan dolgoznak, 

gazdaságvédelmi, gazdaságsegítő 
intézkedési terveket dolgoznak ki, 
hogy a járvány okozta nehézsége-

ket minden téren – jelenleg  
és a jövőben is – enyhítsék.

– Komoly, nagyszabású tervekkel 
indultunk neki az önkormányzati cik-
lusnak, ezek előkészítése év végén meg 
is kezdődött, ám a vírus ezt is felülírta – 
fogalmazott. – A napok jelentős részét  
az elmúlt hetekben az határozta meg, 
hogy olyan intézkedéseket, szabályozáso-
kat hozzunk, melyek a keszthelyi embe-
rek egészségét megóvják, a napi életüket 
segítik. Azt gondolom – s számos pozitív 
visszajelzés érkezett –, hogy gyorsan 
reagáltunk a kialakult helyzetre. Meg-
szerveztük a szociális és nem szociális 
teendőket, megerősítettük és a lehető leg-
hatékonyabbá tettük a szociális rendsze-
rünket annak érdekében, hogy mindenki 
megkapja az ellátást. Koordináljuk az 
ezzel kapcsolatos tevékenységet is, így 
például összegyűjtöttük és közzétettük az 
ételkiszállításokkal foglalkozó szolgálta-
tók listáját, segítve ezzel az embereknek  
és a vállalkozásoknak egyaránt. Összefog-
lalva: a veszélyhelyzetből fakadó intéz-
kedések kapták a prioritást. Ezek mellett 
azonban készítjük elő a fejlesztésekkel 
kapcsolatos terveket is, hiszen a város 
jövője szempontjából ezek fontosak.  
Az élet nem áll meg, lényeges, hogy 
ne csak a következő napokra tekint-
sünk, hanem az elkövetkezendő évekre, 
évtizedekre is. Építsünk olyan alapokat, 
melyekre később építkezhetnek.  
Az elképzeléseim között szerepel a szer-
vezeti struktúrák átalakítása is, normál 

körülmények között az ezzel kapcsolatos 
munka idén tavasszal elkezdődött volna. 
Fontos, hogy ezt megvalósítsuk, hiszen 
a város ezáltal hatékonyabban, gazdasá-
gosabban működhet. Hozzá kell tennem, 
hogy e tekintetben ősszel nem a legegy-
szerűbb helyzetben vettem át a várost. 
A struktúra változtatásainak szükséges-
ségét már láttam az elmúlt öt évben, de 
alpolgármesterként nem volt lehetőségem 
ezen módosítani. Most a polgármesteri 
jogkörrel ezt meg lehet tenni. Viszont  
az ezzel kapcsolatos feladatok is tolódnak, 
a jelenlegi helyzetben ugyanis erről nem 
lehet felelősségteljesen dönteni. S ha már 
a felelősségteljes döntésekről beszéltem, 
akkor el kell mondanom, hogy a veszély-
helyzetben a képviselő-testület jogköreit 
a polgármester gyakorolja, azonban a de-
mokrácia jegyében a munkát nyilvánosan 
végezzük, a képviselők pedig – pártállás-
tól függetlenül – megkapják a szükséges 
anyagokat, s kikérem a véleményüket  
a kardinális kérdésekről. Ettől függetlenül 
egy személyben enyém a döntés és egy 
személyben enyém a felelősség is.

Nagy Bálint hangsúlyozta: szeretne 
mindenkinek köszönetet mondani, aki 
ebben a nehéz időszakban részt vesz  
a munkában, segítséget nyújt, támogat, 
közösséget szolgál, türelmet, megértést 
tanúsít.

– Arra kérek mindenkit, hogy csak 
hiteles forrásokból tájékozódjanak, ne 

dőljenek be az álhíreknek, s azokra ne 
reagáljanak. Vigyázzanak magukra, s 
még ha ez egyre nehezebb is, maradjanak 
otthon, ez mindannyiunk érdeke.

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, Bercsényi
Miklós utca 35.

■ www.hirsat.hu
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 100/10 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első

és a második hónap
csak 5000 Ft! 

8.485,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 300/30 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első

és a második hónap
csak 5000 Ft! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. április 24-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

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN

A Balatoni Múzeum  
határozatlan időre bezár
  
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koro-
navírus miatti járványügyi helyzetre való tekintettel  
a Balatoni Múzeum határozatlan időre bezárja  
összes kiállítását, látogatókat nem fogad.
Tervezett rendezvényeinket és programjainkat  
későbbi időpontra halasztjuk.
Könyvtárunk és kutatószolgálatunk határozatlan 
ideig külsős kutatókat személyesen nem fogad. 
Kollégáinkkal elektronikus elérhetőségeiken  
vehetik fel a kapcsolatot.
Az építkezésekhez kötött régészeti feladatellátást 
folyamatosan biztosítjuk. Ilyen irányú megkeresés 
esetén vegyék fel a kapcsolatot közvetlenül  
Havasi Bálint régész-múzeumigazgatóval.
Habár a múzeum kapuit bezártuk, de online  
elérhető digitális gyűjteményeink továbbra is  
várják a Balaton szerelmeseit.
Kövessenek minket közösségi oldalunkon  
és honlapunkon! Folyamatosan új tartalmakkal  
és hírekkel jelentkezünk.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Gazdaságsegítő 
intézkedések  
A koronavírus terjedésének 
megakadályozása miatt elrendelt 
veszélyhelyzet új feladatok elé 
állította az önkormányzatot.  
A rendezvények felfüggesztése,  
a közművelődési intézmények és 
az óvodák bezárása után az első 
és legfontosabb feladat a város 
szociális ellátásának a megszer-
vezése volt. Az ellátás a vissza-
jelzések alapján jól működik, az 
idős emberek és karanténban élők 
megkapják a szükséges segítséget 
az önkormányzattól és a civilektől 
egyaránt. 
Ezt követően a város gazdasá-
gának megsegítése és az ennek 
érdekében hozott intézkedések 
kaptak prioritást. 
– Döntöttem arról, hogy minden 
olyan fejlesztést és beszerzést 
későbbre halasztunk, amelyeket 
nem kötnek pályázati határidők, 

Folytatás a 4. oldalon



Tartsuk be a kor-
mány előírásait 
és kéréseit egy-
más egészségé-
nek a megőrzése 
érdekében – kéri 
videóüzenetében 
Manninger Jenő. 

A Facebookon közzétett bejegyzésben  
a térség országgyűlési képviselője  
hangsúlyozza, a vírus terjedésének  
lassítása közös felelősségünk.

 

Kijárási  
korlátozások

Egymásra 
vigyázva 

A jelenben azonban nekünk, embe-
reknek kell mindent megtenni, hogy 
a most már legveszélyeztetettebb tér-
ségben, Európában minél előbb vége 
legyen ennek a korábban elképzelhe-
tetlen helyzetnek. Magyarországon 
nincs olyan település, ahol a kormány 
döntésén kívül ne hoznának az önkor-
mányzatok még óvintézkedéseket, a 
kórházakban pedig ne készülnének fel 
súlyos állapotokra. Mert mindenre fel 
kell készülni! 

Dr. Kvarda Attila, a Keszthelyi Kórház 
főigazgatója tájékoztatta a kórház ille-
tékességi területéhez tartozó betegeket 
a kórházi intézkedésekről, melyekről a 
kórház honlapján részletesen is olvashat 
a lakosság. Többek között a határozatlan 
ideig elrendelt látogatási tilalomról és 
arról, hogy 2020. március 16-tól a prog-
ramozott, nem sürgős, elektív esetek, 
beavatkozások, műtétek elvégzését hatá-
rozatlan ideig felfüggesztik. A járóbeteg-
szakrendelések átvizsgálják az előjegyzett 
betegek számát, megjelenésének rendjét, 
elkerülve ezzel azt, hogy a váróban túl-
zsúfoltság alakuljon ki. Természetesen 
sürgős és halaszthatatlan esetben felke-
reshetők a szakrendelések. A tájékoz-
tatásban szerepel továbbá, hogy 2020. 

március 16-tól a diabetológiai szakren-
delések működése határozatlan ideig 
felfüggesztésre került. A betegek sürgős 
esetben először a háziorvossal, ügyeleti 
időben pedig a háziorvosi ügyelettel ve-
gyék fel a kapcsolatot. Amennyiben 
lázzal járó, felső légúti hurutos panaszt 

észlelnek magukon, abban az esetben 
kérik, hogy a kapcsolatfelvétel először 
telefonon történjen meg (háziorvos, há-
ziorvosi ügyelet). 

Amit feltétlenül tudni kell!
A koronavírus hónapok, hetek alatt megváltoztatta a világot.  
De napok alatt az életünket is átalakította. A világjárvány bizony 
nem tréfadolog! Kutatók, orvosok dolgoznak a leküzdéséért,  
a jövőbeni előfordulás megakadályozásáért. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió adásában jelentette be március 27-én, hogy április 11-ig 

kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területén. A rendeletben meghatározott időszak-
ban csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát vagy tartózkodási 
helyét a lakosság. 

Ez leginkább a munkába járás lehet, de ugyanilyennek minősül a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mező-
gazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat árusító üzletben 
történő vásárlás. Kivételt képez még az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, az egyéni szabadidős 
sporttevékenység, a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, az élelmiszerüzletekben és drogériákban 
történő vásárlás is. Emellett a takarmányt forgalmazó üzleteket, a benzinkutakat, a dohányboltokat, a fodrász-  
és manikűrös szalonokat is fel lehet keresni. A miniszterelnök kiemelte, az intézkedés kiegészítő szakasza az, 
hogy az élelmiszerboltokban, a drogériákban és a gyógyszertárakban 9 és 12 óra között csak 65 év felettiek  
tartózkodhatnak az eladókon kívül. A rendeletet szükség szerint hosszabbíthatják.
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„Magyarország egész területére 
érvényes kijárási korlátozás lé-
pett életbe március 28-tól. Ez alól 
Keszthely és környéke sem kivétel. 
Tudom, hogy ez mindannyiunknak 
nehéz időszak, de egymás egészsé-
gének megőrzése érdekében arra 
kérek mindenkit, hogy tartsuk be  
a kormány előírásait, kéréseit.  
A vírus terjedésének lelassítása 
közös felelősségünk. Vigyázzunk 
egymásra! Ha bármilyen  
kérdése van, forduljon hozzám  
vagy munkatársaimhoz!”
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Nézzünk néhány tanácsot, amit meg kell fogadni és a következő 
időszakban alkalmazni a mindennapjainkban! Mivel az influenzajár-
ványnak sincs még vége, érdemes tudni azt is, hogy miért veszélye-
sebb a koronavírus! Mert jobban veszélyezteti az időseket, a krónikus 
betegségben szenvedőket! A fiatalabbaknál kevésbé lehet végzetes  
a fertőzés. A cseppfertőzéssel terjedő kórokozó legjellemzőbb tünetei: 
a hirtelen megjelenő magas láz, fejfájás és száraz köhögés! Ha ezek  
a tünetek jelentkeznek, azonnal hívni kell a háziorvost! Nagyon 
fontos a megelőzés, a higiéniás körülmények betartása, mind az 
emberek, mind pedig az állatok vonatkozásában. A vírus terjedési 
sebessége nagyon veszedelmes, ezért az emberek közötti érintkezést 
radikálisan csökkenteni kell! Csak indokolt esetben – munka, vásár-
lás, patika –, a megengedett időpontokban hagyjuk el otthonunkat! 
Lakásunk rendszeres szellőztetésével és fertőtlenítésével csökkent-
hető a vírus átadásának kockázata. Alaposan töröljük át a munkaesz-
közeinket, a kilincseket és villanykapcsolókat, kulcsokat. A ruhák 
vasalásával is csökkenthetjük a fertőzésveszélyt! Készpénzhasználat 
helyett válasszuk az elektronikus fizetőeszközöket! Gyakori alapos 
kézmosással, maszk és védőkesztyű viselésével jelentősen javíthat-
juk esélyeinket a vírusfertőzés ellen! Fogadjuk meg a szakemberek 
tanácsait és maradjunk egészségesek!

Gazdaságsegítő 
        intézkedések  
nem a baleset és biztonság meg-
előzéséhez, illetve nem a vírus 
elleni védekezéshez szüksége-
sek – hangsúlyozta Nagy Bálint. 
– Így lettek felfüggesztve többek 
között számos infrastrukturá-
lis beruházás mellett az idénre 
tervezett utcafelújítások, a GESZ 
és a Keszthelyi Televízió esz-
közbeszerzései, a polgármesteri 
hivatal gépkocsibeszerzése,  
a képviselők munkáját segítő új 
laptopok beszerzése is. A kor-
mány intézkedéseivel összhang-
ban a múlt héten már hoztam 
olyan polgármesteri döntéseket, 
amelyek a helyi vállalkozáso-
kat érintő károkat enyhítik. 
A főszezonon kívüli, kiemelt 
belvárosi övezetben működő 
üzleteknek, vállalkozásoknak 
eddig is biztosítottunk bérletidíj-
kedvezményt. A kormány által 
meghatározott leginkább sújtott 
ágazatokban a kedvezményezet-
tek körét kiterjesztettük az egész 
városra.  Ezt a kedvezményt  
a válsághelyzet végéig bizto-
sítjuk a vállalkozások számára, 
továbbá egyedi igények esetén 

az üzemeltető fizetési haladékot 
és részletfizetési kedvezményt 
is tud biztosítani. A fent felsorolt 
döntések Keszthely gazdaságse-
gítő intézkedéseinek első ütemét 
képezik. Természetesen, figyelve 
a változásokat, Magyarország 
Kormányával összhangban, 
egyeztetve a helyi gazdasági élet 
szereplőivel városunk is megte-
szi a további szükséges lépése-
ket a veszélyhelyzet miatti károk 
enyhítése, és a gazdasági élet 
segítése érdekében.
A polgármester kifejtette, a 2020-
as költségvetése stabil Keszthely 
városának, de alternatív büdzsét 
is el kell készíteni. 
– Alternatív költségvetés kiala-
kítására egész biztosan szükség 
lesz. Ezt akkor tudjuk megalkot-
ni, amikor már látjuk a konkrét 
számokat. Várhatóan a tavasz 
végén, június első felében már 
láthatóak lesznek a költségve-
téshez szükséges számok.  
Az egyeztetéseket megkezdtük, 
illetve több esetben már le is 
folytattuk az érintett városi cé-
gek és intézmények vezetőivel. 
A gazdaságsegítő intézkedések 
újabb ütemén is dolgozunk.

Folytatás a 3. oldalról

Gadácsi Tamás, a Gadácsi Csoport ügyvezető  
igazgatója Keszthely Város Önkormányzatának 

jótékony céllal száz darab mosható maszkot  
adományozott, melyet Vozár Péterné  

alpolgármester vett át.

VÉRADÁSOK  
ÁPRILISBAN

A Magyar Vöröskereszt Keszthelyi  
Szervezete és a Keszthelyi Kórház Vérellátója 

áprilisban is várja a véradókat.  
16-án, 20-án, 23-án, 27-én és 30-án  

a Vérellátóba várják a segíteni akarókat,  
minden alkalommal 13–16 óráig.
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Az igazgató felhívja egyben a figyelmet és kéri a lakos-
ságot, hogy mivel a COVID-19 vírus lappangási ideje 
hosszú, az orvos-beteg találkozások kockázatokat jelen-
tenek kórházi dolgozókra és betegekre egyaránt, aki tehe-
ti és az egészségi állapota sürgősen nem indokolja, ne 
menjen közösségbe, mosson kezet! A Keszthelyi Kórház-
ban már két hete megkezdődött az „egykapus” bejárás. 
Csak az Ady Endre utca felől lehet bemenni a kórházba a 
triázs nővér által szigorúan „ellenőrzött” betegeknek.
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Tantermen kívüli  
     digitális munkarend

Március 13-án jelentette be Orbán Viktor minisz-
terelnök, hogy hétfőtől új oktatási rend lép életbe, 
a diákok digitális eszközökkel folytathatják  
a tanulást, olyan tanítási módokkal, amelyek  
a személyes találkozást nem igényelnek.

A diákokra, de még inkább a szülőkre nagy feladat hárult 
ezzel, hiszen a munkavégzés vagy a háztartás vezetése mellett 
szinte tanárként is helyt kell állniuk. Igaz ez főleg az alsós 
diákok családjára. Így van ez Ságiéknál is. Eszter második 
osztályos a Ranolder-iskolában. A család számára az a nagy 
kihívás, hogy Eszter figyelmét ne vonja el semmi, hiszen kar-
nyújtásnyira vannak a játékai, a televízió, a táblagép. Sági And-
rás édesapa elmondta, hogy egy rendszert próbáltak felépíteni; 
reggel időben kell kelni, és a délelőtt a tanulásé egészen délig. 
Az általunk megkeresett hatodik osztályosok már nem 
elsősorban a szülő, hanem az online tér és az okoseszközök 
segítségét veszik igénybe. A KRÉTA rendszeren keresz-
tül vagy e-mailen kapják a napi vagy heti feladatokat. 
Videókonferenciákoz használatos, vagy épp feladatlapkitöltő 

alkalmazások segítségével adnak órát, kérnek számon tőlük  
a tanárok. 
A technika az óvodások esetében is segítséget nyújt. Az óvó-
nők a közösségi oldalakon továbbítják a szülőknek az óvodai 
tananyagot. Koroncz Katalin cserszegtomaji óvodapedagó-
gus például rendszeresen mond mesét a gyerekeknek, így 
videóüzenetben tartja a kapcsolatot óvodásaival. 

Ingyenes, mosható  
    szájmaszkokat készítenek

A Krokker házaspár is az elsők között 
volt, akik úgy döntöttek, hogy valameny-
nyi alkalmas ruhaanyagukat felajánlják, 
és mosható szájmaszkokat készítenek 
belőlük elsősorban az egészségügyi szak-
embereknek. A házaspár többek között  
a kórház különböző osztályai, az Alap-
ellátási Intézet és az Egyesített Szociális 
Intézmény dolgozói számára is készített 
maszkokat. A lakosságnak is számtalan 
darabot varrtak meg. Több mint kétezer 
védőeszközt készítettek el április elejéig, 
de továbbra is segítenek azokon, akiknek 
szükségük van ezekre. 

Példájukat többen követték.  
Az Asbóth-szakgimnázium tanulói és 
oktatói is csatlakoztak a szájmaszkok 

készítéséhez. Ők a fenntartó 
Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrumtól mintegy félmil-
lió forint értékben kaptak 
nyersanyagot, melyből ezer 
védőeszközt tudnak elkészí-
teni. Ezeket 
elsősorban 
azok a civil 
önkéntesek 
kapják meg, 
akik a város 
idősebb és 
rászoruló 
lakosainak 
segítenek a koronavírus-járvány idején 
ügyeik elintézésében. Őket követően 

a keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal 
segítségével azokhoz juttatják el 
a maszkokat, akik ezeket igény-
lik – tájékoztatott Nagy Bálint 
polgármester. A védőeszközök 
igényléséhez az Ifjúsági Kerekasz-

talt a 06-20-26-26-796-os telefonszámon 
lehet elérni.

Segítség a koronavírus-járvány idején
Számtalan felajánlás érkezik a Keszt-
helyi Mentőszolgálat munkatársai felé 
a környező településekről. A Balatoni 
Krónika információja szerint több 
cég is próbálja segíteni a mindennapi 
hősöket saját eszközeikkel. 

Egy kozmetikustól és egy autókozmetikától ózongenerá-
tort kaptak, melyekkel a mentőautót tudják fertőtleníte-
ni. Számos étterem ingyen ebédet kínál a mentők számá-
ra, többek között az Íz-labor napi tíz adag menüt készít 
el nekik, valamint egy helyi hamburgeres is ellátja őket 
étellel. Keszthelyi pékségek péksüteményeket csomagol-
nak a számukra, egy gyenesdiási kisbolttól pedig zöld-
ség- és gyümölcsfelajánlásokat is kapnak. Magánszemé-
lyek is felkeresik a mentőket, akik házi finomságokkal 
köszönik meg a munkát, melyet mindennap a lakosság 
megsegítéséért végeznek.
A Halászcsárda az otthonmaradóknak szeretné köny-
nyebbé tenni a mindennapokat. Előre elkészített, hosz-
szan szavatos, vákuumcsomagolt menüket kínálnak 2-4 
adagos kiszerelésekben. A veszélyhelyzet miatt ugyanis 
akadhatnak olyanok, akiknek gondot jelentene a főzés, 
főként számukra találták ki ezt a megoldást. A menüket 
a közösségi oldalukon teszik közzé, melyeket telefonos 
egyeztetés után kaphatnak kézhez az érdeklődők.

A koronavírus-járvány a mindennapi 
életet nagyban megváltoztatta. Így van ez 
a Keszthelyi Televízió szerkesztőségével 
is. Sámel József ügyvezető elmondta, 
hogy a többi településhez hasonlóan a 
városban és térségében is lemondták a 
rendezvényeket, programokat, és a hirde-
tési bevételek is minimálisra csökkentek. 

A főszerkesztő hozzátette, így is tájékoz-
tatni kell a nézőket, és mellette védekezni 
is kell a vírus ellen. Nagyon fontos, hogy 
az újságírói munkával járó személyes 
találkozásokat minimálisra csökkentsék, 
a televízió munkatársai ezért egyre több-
ször telefonbeszélgetés vagy videóhívás 
keretében kérnek interjút. Csak a leg- 

szükségesebb esetekben keresik fel 
személyesen az interjúalanyokat. Ekkor 
is maszkban, gumikesztyűben, lehetőség 
szerint kellő távolságtartással készítik el  
a felvételeket. 

Beosztástól függően a szerkesztők és 
operatőrök átálltak otthoni munkavég-
zésre. Így nemcsak az interjúalanyok, 
hanem a stábtagok esetében is csökken-
tek a személyes találkozások. 

Hegedüs Éva a televízió legrégebbi 
munkatársa. Szerinte kiemelten kell 
kezelni a lakosság igényeit a koronavírus 
idején: „amire elsősorban oda kell figyel-
nünk, az a lakosság igénye, hogy az ő 
kérdéseiket, kéréseiket ki tudjuk elégíteni 
és kellőképpen tudjunk tájékoztatni” – 
mondta.

A Keszthelyi Televízió a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság által 
támogatott híradót gyárt heti öt napon, 
ezt továbbra is este hét órától sugározza. 
Emellett továbbra is jelentkezik a szintén 
pályázati támogatott Szignatúra kulturá-
lis magazin is keddenként 18 órától.  
Jelenleg is egyeztetések zajlanak, hogy 
több vallási műsort, szentmisét láthassa-
nak a nézők. A további műsorok struktú-
rája a járványügyi helyzet függvényében 
változhat. 

Szinte a koronavírus környéken való megjelenésével egy 
időben kezdték el a karitatív munkát a keszthelyi varrodák. 

Tájékoztatni kell!
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Ideiglenesen szünetel 
a lakossági hulladékudvar szolgáltatása

Az üzemeltető a magánszemélyek türelmét kéri, hiszen a telep nemcsak lakossági hulladékudvari funkciót lát el, a város hulla-
dékgazdálkodása is ezen a területen zajlik. Az intézkedést a lakosság és a HUSZ Kft. dolgozói védelmében hozták meg.  
Az intézmény ügyvezetője, Kőrös László arról tájékoztatott, hogy a városban a hulladékszállítás azonban zavartalanul működik. 
A háromféle kukát a megszokott időpontokban szállítják el a dolgozók a házak elől.

Az ügyvezető arról is beszámolt, hogy az elmúlt másfél évben több szelektív szigetet kellett megszüntetni a városban. Ezek 
közül ugyanis többet egyesek nem rendeltetéssze-
rűen használtak, azok gyakorlatilag hulladéklerakó-
ként néztek ki. Eddig a Schwarz Dávid, a Fodor és a 
Gagarin utcákban, a temetői ABC mellett, valamint 
a gyermekek védelme miatt a Balogh Ferenc utcai 
óvoda és az Egry-iskola mellett is meg kellett szün-
tetni a korábbi szelektív szigeteket. A területeken 
érintett társasházak közös képviselőivel egyeztet 
folyamatosan a társaság.  
A lakóegységek az eddigieken túl is kaptak szelektív 
hulladékgyűjtésre alkalmas edényeket. Kőrös László 
hozzátette, ha valakinek az edényen túli igénye 
lenne a hulladékelszállításra, az egy átlátszó nejlon-
zsákba helyezze ki, a társaság pedig mindenképpen 
elszállítja azt.

A HUSZ Kft. tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány miatt a lakos-
ság előtt határozatlan ideig zárva tart a KETÉH telep. A vállalkozások 
azonban továbbra is szállíthatják oda a hulladékot.
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A kijárási korlátozásról szóló, a kor-
mányfő aláírásával nyilvánossá vált 
döntés az ország egész területére érvé-
nyes március 28. és április 11. között.  
A megjelölt idő alatt mindenki csak 
alapos indokkal hagyhatja el otthonát.  
A központi szabályozás ugyan nem tér 
ki a temetők rendjére a koronavírus 
miatt, de a veszélyhelyzet kihirdetése 
alapján csak indokolt esetben tartóz-
kodhatunk az otthonunktól távol. Arra 
nem utal a rendelet, hogy rokonaink, 
ismerőseink sírjához kimehetünk-e a 
temetőbe. Keszthely két köztemetőjében 
közel kilencezer sírhelyet gondoznak.  
A temetők nyitvatartásáról a megszo-

kottól eltérő rendelet nem született, így 
a temetők Keszthelyen továbbra is reg-
gel 7 órától este 20 óráig vannak nyitva 
– adott tájékoztatást a VÜZ 
Nonprofit Kft. temetkezési 
részlegvezetője, Kisantal 
Ferencné. Az üzemeltető 
azonban kéri, hogy a családi 
emlékhelyeknél ne csopor-
tosuljanak, ott lehetőleg egy 
ember tartózkodjon.  
Az iroda nyitva tart, azon-
ban kizárólag temetések 
ügyintézése, szervezése 
céljából. Az irodában is csak 
egy fő tartózkodhat. A teme-

tések továbbra is a megszokott módon 
működnek, azonban a szertartásokon 
kizárólag a szűk család vehet részt.

A korlátozások csak a létszámra  
vonatkoznak a temetőkben

A rendelkezés kapcsán sokakban felmerül 
a kérdés, hogy kimenni a sírkertekbe hitéleti 
tevékenységnek vagy egyéni szabadidős célú 
gyalogos közlekedésnek számít-e, ugyanis 
ezeket engedélyezi a rendelet. Nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk mi, emberek. A hirtelen 
jött veszély, a tömeges megbetegedések 
elkerülése miatt hozott intézkedések betartá-
sa nagy fegyelmet kíván. Érdemes átgondolni, 
hogy ne válasszuk-e inkább a temető helyett
az otthoni csendes megemlékezést.

2002. március 27-én áldotta meg a Kézfogás-harangot az azóta már szentté avatott II. János Pál pápa. A Kézfogás Ha-
rangjáért Alapítvány régóta fáradozik azon, hogy végleges helyet kapjon a Gombos Miklós műhelyében készült 325 kilo-

grammos harang. Vértesaljai András titkár úgy gondolja, hogy a harangot látni 
és hallani is kell, ezért most azon dolgozik, hogy a Kis Szent Teréz karmelita 

bazilikában kaphasson helyet, a templom belsejében. Kifejtette: bízik benne, 
hogy megoldódik ez a probléma. Most már Rómában van a kérésük. 

Magyarországon nem sikerült, a karmelita rend főnöke nem engedélyezte 
az elhelyezést. Jelenleg a Vatikánban szolgáló Vértesaljai László jezsuita 

szerzetes fordul a karmelita rend főnökéhez, hogy engedélyezze ezt a 
lehetőséget – fogalmazott az alapítvány titkára. 

Vértesaljai András bízik benne, hogy egy éven belül megoldódik 
a helyzet. Véleménye szerint ez nem pénz, hanem elszántság és hit 

kérdése.

Tizennyolc éve kapott pápai áldást  
a Kézfogás-harang

A Kézfogás harangjának 
készítését Vértesaljai 

András akkori keszthelyi 
önkormányzati képvise-
lő kezdeményezte. 2002 
februárjában Keszthely, 
Hévíz, Cserszegtomaj és 
Gyenesdiás településve-

zetőivel és a keszthelyi 
Magyarok Nagyasszonya 
római katolikus egyház-

község plébánosával 
alapítványt hoztak létre. 
Céljuk volt egy olyan ha-
rang elkészítése és felál-

lítása, amely összefogja a 
térség településeit.

Hazánkban nincs élelmiszerhiány
Az agráriumot is érinti a járványhelyzet, ahol most van az ideje a tavaszi munkáknak. Az agráriumban 
számos olyan ágazat van, ahol a munka nem állhat meg, ilyen például az állattenyésztés, de a megfelelő 
élelmiszerellátáshoz a szántóföldeket is művelni kell. 

Zsittnyán Tamás, a Georgikon Tanüzem igazgatója arról tájékoztatott, a mezőgazdaságban nagyon sok 
munka nem gépiesíthető, ezért a feladatokat csak kétkezi munkával lehet elvégezni. Ugyanúgy a gépek, 
berendezések működtetése sem valósítható meg otthoni munkavégzés keretein belül.
A szakemberek úgy vélik, a mezőgazdaság tekintetében a humánerőforrás esetén lehet probléma akkor, 
ha többen is kiesnek a munkából az esetleges vírusfertőzés miatt. Emellett az import akadozása is 
jelentős, ez több ágazat életét is megnehezíti. Ugyanakkor vannak olyan ágazatok, ahol az éves bevétel 
nagyobb részét az export jelenti, itt előfordulhatnak nagyobb problémák. Az agráriumban dolgozók azt 
mondják, jelenleg nincs hiány sem vetőmagból, sem a korokozók ellen bevethető szerekből, sem pedig
 takarmányból. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kijelentette, hazánkban nem kell 
tartani élelmiszerhiánytól. Sabján Krisztián, a NAK Zala Megyei 

Szervezetének elnöke úgy fogalmazott, hazánk ellátottsága 
mintegy 120%-os, az üzletekben ideiglenesen tapasztalható 
hiányok a pánikvásárlásból adódnak. 
A szakemberek azt mondják, a korlátozó intézkedések 
bevezetésével egy időben speciális jogokat kell biztosíta-
ni az agráriumnak a zavartalan működéshez. Ugyanakkor 
fontos a már bevezetett hiteltörlesztési moratórium, emel-

lett viszont szükség van az adó- és járulékfizetés ideiglenes 
felfüggesztésére és az uniós pénzek kifizetésének meggyorsí-

tására is – vélekedik az agrárkamara. 
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850 méter hosszan újítják fel a Csapás utat

A Zsidi és a Rezi úti csomópontok között kap 
új burkolatot és szegélyezést a Csapás út – 

tájékoztatott Mórocz József, a Magyar Közút 
Zala Megyei Igazgatóság igazgatója.  

Ezt a munkát az úgynevezett százmilliárdos 
útfelújítási program keretében végzik el. 

A kivitelező a pályaburkolat visszamarását elvégezte már, a be-
ruházó szerint bizonyos helyeken a teherbírás-elégtelenséget is 
javítani kell. Ezt követően két réteg aszfalt-megerősítést kap a 
meglévő burkolat. A munkálatok során javítják a szegélyeket és 
felülvizsgálják a vízelvezető rendszert is.
A Közút statisztikái szerint ez egy rendkívül terhelt útszakasz, 
annak ellenére, hogy 2013-ban elkészült a 71-es főút Keszthelyt 
elkerülő nyomvonala. A szakemberek szerint a Csapás út ezen 
része egyfajta belső elkerülő útként funkcionál. 1995-ben volt 
teljes felújítás utoljára ezen a szakaszon, és részleges felújítások 
is körülbelül húsz évvel ezelőtt történtek.
Keszthely polgármestere, Nagy Bálint a beruházás kapcsán azt 
mondta, nagyon fontos, hogy az élet nem áll meg. Ha más is 
került most prioritásba, de fontosnak tartja, hogy folytatódja-
nak azok a fejlesztések, amik a város szempontjából fontosak és 
hosszú távon is meghatározóak.

A kivitelezés bruttó 135 millió forintba kerül. A generálkivi-
telező a Duna Aszfalt Kft., alvállalkozóként a munkák javát a 
Horváth-Ép Kft. végzi. A befejezési határidő június 15., ez a 
járványügyi helyzet miatt változhat.
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B+R parkoló épül Keszthelyen
Hatvan kerékpár és ugyanennyi gépkocsi tárolására alkalmas parkoló épül Keszthelyen a 
Georgikon és Pál utca sarkánál található egykori tiszti lakások mögötti területen. Március végén 
adták át a kivitelezőnek a helyszínt, ahol megkezdődött a szükséges infrastruktúra kialakítása. 

Az úgynevezett B+R, azaz „kerékpározz és utazz” rövidítésű parkolót ingyenesen használhatják majd a la-
kosok és a turisták is. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának keretén 
belül valósul meg 130 millió forintból, mely 100 százalékban európai uniós finanszírozású. Ennek célja, 
hogy segítsék azokat, akik a belvárosba tartanak. Nagy Bálint polgármester arról tájékoztatott, bíznak 
abban, hogy ezzel a beruházással a városrész fellendítéséhez járulhatnak hozzá, mivel a sétálóutcától 
nagyjából háromszáz méterre található a 
parkolóhely. Ezzel ösztönöznék a lakoso-
kat és a turistákat is a gépkocsihasználat 
csökkentésére, mivel gyalog is könnyebben 
elérhető lesz a belváros. A területen kame-
rarendszert is kiépítenek majd, melynek a 
biztonság mellett az állapotmegőrzésben is 
szerepe lesz. 

A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően 
zajlik, az előzetes tervek szerint május végére 
készülhet el a parkoló abban az esetben, ha a 

koronavírus-járvány miatt hozott biztonsági 
intézkedések ezt nem írják felül.



12 Balatoni KRÓNIKA   2020. április 10. 132020. április 10.   Balatoni KRÓNIKA

Húsvét, a remény és a feltámadás ünnepe

„Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz 
számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak  
a tizedikén vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban 
kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfe-
lelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. 
Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé 
vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára 
azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst: tűzön megsütve, kovász-
talan kenyérrel; keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és 
a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reg-
gelre, azt égessétek el. Így egyétek: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, 
és sietve egyétek: az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden 
elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött – én,  
az Úr. De az a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket,  
és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét.
Legyen ez emléknap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelke-
zés az, hogy megünnepeljétek.”
A kovásztalan kenyér elrendelése
„Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házaitokból. Ki kell 
irtani Izráelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a hetedik napig. Az első napon tartsatok szent 
összejövetelt, és a hetedik napon is tartsatok szent összejövetelt. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon; 
mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges. Tartsátok meg a kovász-
talan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt 
a napot nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezés szerint. Az első hónap tizennegyedik napjának estéjétől 
kezdve egyetek kovásztalan kenyeret a hónap huszonegyedik napjának estéjéig. Hét napon át ne lehessen 
kovászt találni a házaitokban; ki kell irtani Izráel közösségéből mindenkit, aki kovászosat eszik, akár jövevény, 
akár az ország szülötte. Semmiféle kovászosat ne egyetek. Kovásztalan kenyeret egyetek mindenütt, ahol 
laktok.”

Akkor ott az egész család együtt volt, fontos volt az asztalközösség, Isten nagy tetteire való emlékezés. Az idei 
esztendő mást hoz számunkra, mint amit eddig megéltünk. Amikor e cikket írom, már elrendelte az egyház  
a nyilvános szentmisék, liturgiák beszüntetését. A templom nyitva van mindig az egyéni imádság számára, de 
a közösségi, szakrális ünnep most más formát ölt. Szomorúan látjuk: a pandémia, világjárvány most elszakítja 
egymástól a korosztályokat. Féltünk mindenkit, különösen idős testvéreinket. Így ki fog ülni az ünnepi asztal 
körül? Mint ahogy a Szentírásban olvassuk, a család legyen együtt. A vírus most elválaszt egymástól bennün-
ket, nem lehet megölelni, megcsókolni, kezet fogni családtaggal, baráttal, ismerőssel. Aggódva figyeljük  
a megbetegedések növekvő számát, ugyanakkor eszembe jut Szent Pál apostol szava: „Most megmarad a hit,  
a remény, a szeretet – ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet”, amit megvalósít sok-sok jóakaratú em-
ber szerte az országban. Az idei felkészülésünk, nagyböjti szent időnk sajátságos tartalmat nyert, az emberek 
jobban, erősebb hittel imádkoznak, a böjtöt éljük, mert sok mindenről le kell mondanunk, a lakás falai közé 
szorultunk, és azt látjuk, az egymás iránt érzett felelősség is megnőtt, a nagylelkűség számos módját mutat-
ják az emberek. Az egészségügyi dolgozók pedig önfeláldozó, megfeszített munkával adják hivatásból fakadó 
szolgálatukat a felebarátaik javára. Köszönök minden jóakaratú szolgálatot, munkát, egymásra való figyelést. 
Most 2020 húsvétja más lesz, mint amit eddig megéltünk, kilépünk komfortzónánkból, megszokott életünk 
kereteiből. Legyen ott a húsvéti sonka és kalács, a piros tojás és a bor az ünnepi asztalon, amit megterítünk, 
és körülötte ott leszünk, mert ez is feltámadás. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennünk! Bizánci 
rítusú testvéreink húsvéti köszöntése: Krisztus feltámadt! A válasz: valóban feltámadt! Áldott, békés húsvéti 
ünnepeket kívánok mindenkinek.

Tál Zoltán plébános 

A zsidó nép az Egyiptomból való kivonulásra emlékezve megtartotta az Úr parancsát, és minden évben 
megülte a Pészach – Pászka ünnepét, emlékeztek arra, amikor az Úr erős karral kihozta Izrael fiait 
Egyiptomból.

HIRDETMÉNY
a 2020/2021. nevelési évre  

történő óvodai beiratkozásról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Emberi Erőforrások Bizottsága 16/2020. (II. 25.) számú 

döntésében 2020. április 20. és 21. napjára meghirdetett 
óvodai beiratkozásának módja a veszélyhelyzetre való 

tekintettel, az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) 
számú határozata alapján MEGVÁLTOZOTT!
A módosítás pontos részletei megtalálhatók 

az Oktatási Hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_

esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020
Annak a szülőnek, aki a Keszthelyi Életfa Óvodába szándé-

kozik gyermekét beíratni, a pontos létszám és óvodai 
csoportok kialakítása céljából 2020. április 20. (hétfő) 

napjáig az alábbi szándéknyilatkozatot kitöltenie 
és azt a keszthelyiovikbeiratkozas@gmail.com 

címre megküldenie szükséges.
Annak a szülőnek, aki nem a Keszthelyi Életfa Óvodába 

szeretné gyermekét beíratni, ezt a szándékát – a körzetes 
óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus 

úton, telefonon jeleznie szükséges az általa választott 
óvoda vezetőjének 2020. április 17. (péntek) napjáig.

Az óvodai beiratkozás (szándéknyilatkozat) 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

Nagy Bálint Keszthely város polgármestere

Változott a háziorvosi 
ellátás Keszthelyen 
a koronavírus miatt
Március 20-án rendelkezett úgy az Alapellátási 
Intézet vezetése, hogy a koronavírus-fertőzés to-
vábbi terjedésének megakadályozása érdekében 
változik a betegek ellátási rendje. A minisztériu-
mi előírásnak megfelelően a 65 év feletti orvosok 
nem vehetnek részt a közvetlen betegellátásban. 
Az Alapellátási Intézet öt gyermekorvosa közül 
ketten, míg a tizenegy háziorvosi körzetből hat 
fő végezhet közvetlen betegellátást. A gyermek-
orvossal előbb telefonon kell egyeztetni, ha az 
orvos indokoltnak látja, akkor szabad csak belép-
ni a rendelőbe, az előtérben pedig védőnő végzi 
a betegirányítást. Hétköznaponként 8 és 12 óra 
között minden gyermekorvos elérhető telefonon. 
Ha indokolt a személyes találkozás, akkor a két 
65 évnél fiatalabb gyermekorvos valamelyike 
látja el a betegeket.
A felnőttellátásban is telefonos konzultáció előzi 
meg a rendelőbe lépést. Itt a tizenegy keszthelyi 
háziorvosi körzetből hatban dolgozik olyan orvos, 
aki 65 év alatti. 
Az ügyeleti rendet ez a változás nem érinti, tehát 
19 órától másnap reggel 8-ig, illetve hétvége-
ken az ügyeleten keresztül lehet a betegellátást 
igényelni. Keszte Gábor intézetvezető azt kéri 
minden betegtől, hogy tájékozódjanak az aktuális 
információkról, és minden esetben telefonhívás 
előzze meg a háziorvossal való találkozást. 

Fontos információk a gyermekeknél jelentkező  
betegségek ellátásával kapcsolatban

Amennyiben gyermekénél olyan beteg-
ség alakul ki, amely kapcsán egész-
ségügyi szakember segítségére van 
szükség, az orvosaink természetesen 
továbbra is rendelkezésre állnak. 
A leírtak alapján a jelenlegi járványügyi 
helyzetben különösen figyelmesnek 
kell lenni, hogy a koronavírus-fertőzés 
további terjedését megakadályozzuk. 
Ennek érdekében kérem, hogy az aláb-
biakban leírtakat kövessék! 

1. Amennyiben úgy érzi, segítségre van 
szüksége beteg gyermeke ellátására:
a. hétköznapokon 8:00-tól 12:00-ig 
közvetlenül HÍVJA TELEFONON gyer-
mekorvosát az ismert, illetve az alábbi 
honlapon található számokon. 
https://www.keszthely.hu/
intezmenyek/egeszsegugyi-

intezmenyek/alapellatasi-intezet/
hazi-gyermekorvosok
b. hétköznap 12:00-től 16:00-ig ké-
szenléti szolgálat működik, mely a 06 
30 464 3153 telefonszámon érhető el. 
c. az ügyelet:
I. hétköznap 16 órától 19 óráig,
II. munkaszüneti napokon 9 órától  
12 óráig szintén a 06 30 464 3153  
telefonszámon érhető el. 
III. 19:00-tól másnap 08:00-ig  
a 06 92 321-000 szám hívható.

2. CSAK AKKOR INDULJON EL  
A RENDELÉSRE, ÜGYELETRE gyer-
mekével, amennyiben vagy az ügyeleti 
személyzettel – orvossal, diszpécserrel 
–, vagy a saját gyermekorvosával való 
egyeztetés alapján a vizsgálatot ők is 
indokoltnak tartják!

3. CSAK AZZAL A GYERMEKKEL IN-
DULJON EL ebben az esetben a rende-
lőbe, akivel kapcsolatban  a telefonos 
egyeztetés alapján az orvosi vizsgálatot 
a szakember indokoltnak tekintette!

4. Amennyiben az orvosi ügyelettel 
vagy a saját gyermekorvosával való 
egyeztetés alapján indokolt a vizsgá-
lat, egy gyermeket CSAK EGY SZÜLŐ 
KÍSÉRJEN a rendelőbe.

5. KIFEJEZETTEN HANGSÚLYOZANDÓ, 
hogy a gyermeket NE A NAGYSZÜLŐ 
VAGY EGY IDŐS ROKON KÍSÉRJE  
a rendelőbe – ez az ő védelmükben 
különösen fontos!

Keszte Gábor intézetvezető 
Alapellátási Intézet
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Alkotások a Művészeti Műhelyből
Festmények, grafikák, animációk, fotográfiák, 
digitális művészeti alkotások és dizájntervezé-
sek láthatók a Helikon Kastély Kortárs Művé-
szeti Műhely 2020-as tárlatán.
Bankó Zsolt múzeumpedagógiai vezető és 
művésztanár elmondta: a TIOP-1.2.2-11/1-2012-
0005 „Keszthelyi Kastélymúzeum múzeumpe-
dagógiai fejlesztése” elnevezésű pályázatuk 
keretében a múzeumpedagógiai szolgáltatások 
oktatási infrastruktúrájának fejlesztése történt 
meg 2015-ben. Három múzeumpedagógiai he-
lyiséget sikerült kialakítani (film- és animációs 
szoba, előadóterem, művészeti terem), vala-
mint egy korábbi pályázatból hat időszaki kiál-
lítótér is nyílt. Korszerű technikai eszközökkel 
lettek felszerelve a termek: számítógépekkel, 
projektorral, dokumentumkamerával, speciális 
rajzasztalokkal, festőállványokkal, fénytech-
nikával és a művészeti oktatáshoz szükséges 
professzionális anyagokkal, kellékekkel. 
– A Helikon Kastély Kortárs Művészeti Műhely 
hatodik éve működik, fő célja a tehetségek 
felkarolása és kreatív készségeik professzio-
nális fejlesztése több területen is – tette hozzá. 

– A műhely eredményességét és sikerességét 
tükrözi az is, hogy a fiatalok a legkülönfélébb 
szakirányokban tanultak tovább, és az elsők 
között kerültek be művészeti iskolákba. Az ed-
digi évek alatt összesen 15 tanítványunk jutott 
be az említett helyekre, csak az elmúlt esz-
tendőben nyolc diákunkat vették fel közép- és 
felsőfokú művészeti oktatási intézményekbe. 
Ezen szakok között találjuk a digitális képalko-
tást/dizájnt, tervezőgrafikát, animációt, festést, 
divattervezést, fotográfiát és mozgóképet. 
A Helikon Kastély Kortárs Művészeti Műhely 
2020-as kiállításán festmények, grafikák, ani-
mációk, fotográfiák, digitális művészeti alkotá-
sok és dizájntervezések láthatók. A tárlat érde-
kessége, hogy 8–19 éves korosztályban alkotó 
fiatalok műveit mutatja be. A jövőben nagy 
hangsúlyt kap a digitális művészet és tervezés, 
ezt tükrözi az idei tárlaton bemutatott alkotá-
sok minősége is. Reméljük, hogy hamarosan 
láthatják az érdeklődők élőben is ezt a fantasz-
tikus kiállítást. Addig is a kastély hivatalos 
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján 
tekinthetik meg digitális formában.

Mindannyiunk élete alaposan megváltozott az utób-
bi időben. A világban jelenleg zajló egészségügyi 
válsághelyzetre való reagálás a rendőrség munkáját 
is jelentősen befolyásolja. Tisztában vagyunk vele, 
hogy a kockázatos helyzetekben óriási szerepe van  
a lelkiismeretes tájékoztatásnak. Az állandóság 
jegyében továbbra is informáljuk Önöket a bizton-
ságunkat befolyásoló eseményekről, melyek között 
már-már megszokott problémák és újfajta jelensé-
gek, változások is egyaránt megtalálhatók.
Ami biztos az az, hogy továbbra is végezzük a 
munkánkat, a közrend és közbiztonság fenntartását! 
Szolgálunk és védünk! A kialakult helyzetre reagálva 
némileg változott a bűncselekmények bejelentésé-
nek, a feljelentések megtételének a módja.  
Az állampolgárok és a rendőrség személyi állomá-
nyának egészségvédelme érdekében a személyes 
bejelentések helyett szorgalmazzuk a telefonon (112) 
és e-mailben, elektronikus úton történő ügyintézést.
A közelmúlt adatai alapján megállapíthatjuk, hogy 
a szabálysértési, bűncselekményi struktúra viszont 
változik. A kijárási korlátozás következtében többen 
tartózkodnak otthon, ezért olyan „klasszikus” bűn-
cselekmények tűntek el átmenetileg, mint a telefon- 
és kerékpárlopások. Helyettük a kényszerű össze-
zártság következtében világszerte emelkedik  
a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények 
miatti bejelentések és a szomszédi viták száma. 
Nyomatékosan kérnénk mindenkit az önmérséklet-

re és az emberi jogok, a mások iránti tisztelet és a 
törvények megtartására!
Az Europol március végi jelentése szerint a helyzetet 
kihasználva telefonon, interneten, újfajta módszerek-
kel is próbálnak adatainkhoz, pénzünkhez hozzáférni 
a csalók. A bűnözők fertőtlenítést vállalnak, maszko-
kat, vírusszűrő teszteket és vírusirtó csodaszereket 
kínálnak személyesen és minden elérhető interne-
tes fórumon is. Kérjük, ne dőljenek be a csalóknak! 
Hasznos tudással vértezhetik fel magukat ellenük 
a YouTube-on látható, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács által készített „Csalóakadémia” kisfilmekből, 
a rendőrség és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet rend-
szeres figyelmeztetéseiből! Az internetes rendelések 
növekedésével a hozzájuk kapcsolódó jogsértések 
száma is emelkedik. Legyenek elővigyázatosak! 
Vigyázzanak személyes adataikra! Csak megbízható 
személyektől, webáruházaktól rendeljenek! Óva-
kodjanak a közösségi oldalakon, bizonytalan hátterű 
híroldalakon terjedő álhirdetésektől, „fake news”-
októl, álhírektől!
Sajnálatos módon nem csökken a közlekedési 
balesetek száma! A forgalom csökkenése ellenére 
rengeteg a ráfutásos, koccanásos, a megengedett 
sebesség túllépése miatt bekövetkező balesetek szá-
ma. Az anyagi káron túl a balesetek sérültjeinek ellá-
tása jelentős erőforrásokat köt le az egészségügyben 
is, amit most másra kellene felhasználni! Közlekedje-
nek óvatosan!   Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi hírek: Változások – állandóságok

Orvos neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Elérhetőség
Dr. Boldizsár Erzsébet 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 83/515-064
Dr. Gárdos László
Dr. Sthál Patrícia 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 83/515-069

Dr. Józsi Mária 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 83/515-053
Dr. Kiss Györgyi 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 83/515-054
Dr. Mencz Zsuzsanna 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 83/515-055
Készenlét:
Dr. Gárdos László
Dr. Sthál Patrícia

- 12:00-16:00 - - - 06 30 464 
3153

Készenlét:
Dr. Boldizsár Erzsébet 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 06 30 464 

3153

19:00-tól másnap 08:00-ig, illetve hétvégén 12:00-tól a 06 92 321-000 szám hívható

GYERMEKORVOSI RENDELÉSI IDŐPONTOK  
ÉS ELÉRHETŐSÉGEK 2020. március 23-tól:

CSAK AKKOR INDULJON EL A RENDELÉSRE, ÜGYELETRE gyermekével,  
amennyiben vagy az ügyeleti személyzettel – orvossal, diszpécserrel –, vagy a saját  
gyermekorvosával való egyeztetés alapján a vizsgálatot ők is indokoltnak tartják!
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VÁRUNK A KESZTHELYI TOBORZÓ PONTON! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. – zala.toborzó@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ! 

Szerződéses szolgálat  
 

Egészségügyi, fizikai,  
pszichikai alkalmassági vizsgálat 

Illetmények: 
Nyolc általános iskolai végzettséggel: 

nettó 170.769Ft/hó-tól 
Érettségi bizonyítvánnyal: 

203.279Ft/hó-tól-tól 
Számos egyéb, béren kívüli juttattás! 

Főállású szolgálati forma! 
 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Fizikai felmérés a jelentkezéskor NINCS! 

A felkészítés alapvetően a járásban, esetleg a megyén 
belül összesen 20 nap, rugalmas időbeosztással 

havonta 2 vagy 4 nap. 
 

A tartalékosok alkalmazása a megyén belüli valósul 
meg rugalmasan, évente minimum 15 napban. 

Illetmény a behívás napjára, egyszeri szerződéskötési 
díj, éves rendelkezésre állási díj. 

 

Főállás mellett vállalható szolgálati forma! 
 

 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár. A katonai 
szolgálat lehetősége nyitva áll 18-tól 65 éves korig. 

 

 


