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A koronavírus-járvány alaposan felülírta a terveket,  
elképzeléseket, nincs ez másként a rendezvényekkel sem.  
Keszthelyen másként, de a lehetőségekhez képest méltóképpen  
emlékeznek meg a Trianon 100. évfordulójáról, s természetesen 
Keszthely város napja sem „merül feledésbe”.

– A járvány miatti korlátozásokat betartva emlékezünk meg Trianon 100. 
évfordulójáról – fogalmazott Nagy Bálint polgármester. – Eredetileg nagyszabá-
sú eseményt terveztünk, de a járvány ezeket felülírta. A megemlékezés azonban 
méltó lesz. Trianon után szinte rögtön következik a város napja, ezt a programot 
szintén nem tudjuk úgy megrendezni, ahogy szerettük volna. Át kellett alakítani 
ezt is, az online lehetőségeket bevonva készülünk az ünnepségre. A korlátozások 

miatt igaz ez az elkövetkezendő hetekre, 
hónapokra is, a programokat előre átte-
kintve mindenből próbáljuk kihozni  
a legtöbbet, legjobbat, amit lehet.

Nagy Bálint elmondta: Keszthely város 
napján nem adják át a szokásos kitünteté-
seket sem.

– Idén nem tudjuk folytatni a hagyo-
mányt, a város napján nem lesz lehetőség 
az elismerések átadására. A terveink 
szerint augusztus 20-án adjuk át a kitünte-
téseket. Döntés született arról, hogy idén 
díjazzuk azokat, akik a legtöbbet tettek, 
segítettek a koronavírus-járvány idején  
a város, a lakók érdekében.

A polgármester hozzátette: a járvánnyal 
kapcsolatos helyzetet figyelve – döntéseket 
hozva – minden területen folyamatosan 
aktualizálják a teendőket. 

A virágos  
Keszthelyért 
Virágosítják a várost, a Fő téri munkálatokat 
Nagy Bálint polgármester is megtekintette.
Amint megtudtuk, kiemelt figyelmet fordítanak 
a közterületek rendezettségére, szépítésére,  
a munkálatokat a GESZ munkatársai végzik. 
Busa Veronika kertészmérnök, a virágosítás 
tervezője, irányítója elmondta: tizenkilenc 
ágyásban összesen 9270 – jórészt egynyári –  
virágot ültetnek el. Az alapkoncepció az volt, 
hogy a növények jól bírják a szárazságot, a vá-
rosi klímát, a napos helyeket, stabilak legyenek, 
s természetesen dekoratívak. A munkával ha-
marosan végeznek, a most elültetett virágokat 
majd ősszel váltják újak.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. június 5-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

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.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője a Zalagrár Kft. 
felajánlását (almát és almalevet) adta át Pál György ügyvezetővel a 
keszthelyi mentőállomás dolgozóinak. Ezenkívül magánfelajánlásként 
százezer forintot adományozott a Keszthelyi Mentők Alapítványnak.

Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Wellness kalandok a Kehida Termálban
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Nyitottak a strandok
Május 17-én megnyitott  
a Libás és a Helikon strand. 
Keszthely polgármestere úgy 
határozott, hogy egyelőre  
sétányként vehetik igénybe  
a keszthelyiek és az ide  
érkezők a két területet. 

A tapasztalatokat és a szakmai ajánláso-
kat figyelembe véve Keszthely polgár-
mestere úgy határozott, hogy a Városi 
strand még zárva tart, ennek nyitásáról 
a május 18-ával kezdődő héten hatá-
roznak. Az elmúlt hétvégén még tilos 
volt a fitneszparkok és játszótereknek 
használata, ezek fertőtlenítése szintén e 
héten várható. Nagy Bálint hozzátette, 
továbbra is fontos szempont a biztonság 
és a fokozatosság, hiszen Zala a legfertő-
zöttebb megyék közt van, és a Balaton-
part sok látogatót vonz más települé-
sekről is. A polgármester elmondta, az 
országos, illetve a megyei számokhoz 
képest Keszthelyen nincsen nagy számú 
megbetegedés. A kikapcsolódás helyett 

most a munka színtere a Városi strand. 
Május 8-án kezdődött meg egy sétány-
építés a terület déli részén. A VÜZ Kft. 
saját beruházásában épülő mintegy 300 
méter hosszú, 2,4 méter széles, „T” alakú 
sétány a jövőbeni fejlesztésekhez igazo-
dik. A sétánnyal határolt vízfelületen egy 
napozóstéget fognak építeni. Ez is része 
annak a fejlesztésnek, melyet európai 
uniós, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ségtől származó, illetve saját forrásból 

valósít meg az önkormányzat. A város 
három strandján megközelíti a beru-
házások értéke a félmilliárd forintot. 
Az infrastrukturális fejlesztések mellett 
attrakcióbővítés is lesz. A kiemelt Városi 
strandon például a napozóstég mellett 
megújul a nagycsúszda, felújítják a hátsó 
bejárat melletti fogadóépületet és vízi 
attrakciókat létesítenek. A városvezetés 
célja, hogy a fürdőhelyek versenyképes-
ségét növelje. 

17780 ember kapott értesítést Magyarországon (akik teljesen 
véletlenszerűen lettek kiválasztva a KHS adatbázisából) az 
országos COVID-19 szűrőprogramban való részvételre. A Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem koordinálásával és további 
három orvosi egyetem részvételével szervezett szűrőprogramon 
a Keszthelyi Kórházban 25 főt teszteltek. Az országos repre-
zentatív járványügyi kutatás és tudományos vizsgálat céljából 

végzett szűrésre meghatározott napokon és időben érkezhet-
tek az érintettek a kórházba, ahol elsőként testhőmérsékletet 
mértek, s járványügyi kérdőívet töltöttek ki. Azután kerülhetett 
sor a 10-15 percet igénybe vevő vér- és mintavételre. A behívott 
páciensektől két cső vért vettek, ezt követően történt a mintavé-
tel a garatból és az orrüregből, ami a direkt vírus kimutatására 
szolgál. A vérvétel eredménye rámutat arra, hogy a vérben 

termelődtek-e ellenanyagok egy észre nem vett 
vagy viszonylag tünetszegényen lezajló fertőzés 
következtében, illetve az illető védett-e az új 
típusú vírussal szemben.
Ilyen típusú vizsgálat még nem történt a vilá-
gon, ez az első, teljes országot lefedő szűrési 
program. A szűrés azt a célt szolgálta, hogy 
átfogó kép alakuljon ki arról, hány érintett 
beteg lehet, illetve hányan eshettek át – akár tü-
netmentesen is – a vírusfertőzésen. A kétnapos 
szűrőprogram segítségével vizsgáltak életkorra, 
nemre és regionális elhelyezkedésre nézve is 
reprezentálják a magyar társadalmat.
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Kérjünk időpontot a szakrendelésre!

Elmondta, hogy az Ady utcai bejárat felől lehet megközelíteni a kórház 
szakrendelőit. A bejáratnál triázsolás történik, adatfelvétellel, járványügyi 
kérdőív kitöltésével és testhőmérséklet-méréssel. A koronavírus miatt 
kialakult helyzetben a kórházba továbbra is csak nagyon indokolt eset-
ben lehetett bemenni. Május 4-től lassan visszaállt a rend az egészségügyi 
rendszerben. Bár a szakrendelések újranyitási lehetőségével a szigorítások 
nem szűnnek meg, de apró lépésekkel megkezdik a korábbi ellátási szint-
re való visszatérést. Az újranyitással kapcsolatban a főigazgató elmondta: 
„Az első és legfontosabb, 

hogy az elektív ellátásainkat fokozottabb mértékben tudjuk biztosítani. Eh-
hez azonban az kell, hogy a háziorvos, illetve maga a beteg egyeztessen 
az adott szakrendelés orvosával. A rendelésen való megjelenés időpontját, 
illetve szükségességét beteg és háziorvosa egymással is tisztázza. Erre azért 
van szükség, hogy a szakrendelés munkatársa, orvosa valóban azt tudja 
mondani a betegnek, hogy a személyes találkozásra szükség van, és ebben 
az esetben fog kapni egy időpontot. Mindez azért fontos, hogy szakren-
deléseken az előírásokat be tudják tartani, és betegek egymás közti talál-
kozása minél kisebb számban forduljon elő. A rendelők előtti várótérben 
sem tartózkodhat sok beteg. Így tud a betegellátás zavartalanul működni a 
biztonságunk érdekében.”

A kórházakban, szakellátó egészségügyi intézményekben – Keszthelyen 
is – a magas kockázatú vizsgálatok, beavatkozások elvégzése továbbra is 
csak szigorú ellenőrzés mellett történhet.

A járványügyi helyzet figyelembevételével, szigorú higiénés szabályok és a központilag előírt 
alapelvek betartása mellett május 4-től lehetőség nyílt bizonyos szakrendelések újraindítására. 
A Keszthelyi Kórházban az emberek egészségének védelme és a járvány megelőzése érdekében 
továbbra is csak egyeztetések után mehetnek a betegek a szakrendelésekre. Dr. Kvarda Attila, az 
intézmény főigazgatója adott tájékoztatást az új intézkedésről.

A koronavírus-járvány miatt világ-
szerte látogatási tilalmat rendeltek 
el a kórházak, ami érinti az apás 
szüléseket is. A járvány ideje alatt az 
egészségügyi törvény az apás szülé-
seket engedélyezi, a kórházak egyéni 
szabályai mellett. Ehhez nagyfokú 
megértésre is szükség van. Az apás 
szüléseket tekintve a központi intéz-
kedések előtt és azt követően sem volt 
probléma a Keszthelyi Kórházban.

Az országos program részeként  
      szűrtek Keszthelyen

 

Feloldották a Balaton-part lezárását
Keszthelyen – több más településhez hasonlóan –  
a húsvéti ünnepekre zárták le először a Balaton-par-
tot a járvány miatt. Azóta minden hétvégén kihúzták a 
kordonokat és kérték a lakosságot, hogy ne használják 
a parti szakaszt. Május 7-én azonban a kijárási korláto-
zások lazításának köszönhetően Keszthely polgármes-
tere feloldotta a Balaton-part lezárását. Nagy Bálint 
úgy fogalmazott, ahhoz, hogy a gazdaság újraindítását 
Keszthely is segítse, fontos lépés volt megnyitni a 
partot. A polgármester azonban felhívta a figyelmet 
arra, az újranyitás nem jelenti azt, hogy véget ért a 
járvány. Továbbra is fontos az egészségügyi szabályok 
és ajánlások betartása. Séta, horgászás vagy bármilyen 
más szabadidős tevékenység közben be kell tartani a 
másfél méteres távolságot, és ajánlott a száj és az orr 
eltakarása maszkkal vagy sállal, kendővel. 
Az újranyitást követő hétvégén megtelt a Balaton-part, 

a mólónál nemcsak keszthelyiek, hanem számos vendég is sétált. Nagy Bálint elmondta, szomorúan tapasz-
talták, hogy sokan nem tartották be a szakmai ajánlásokat, emellett pedig nagy problémát jelentett a szeme-
telés is. A partszakaszon és a pavilonsoron eldobált sörösdobozokat, borosüvegeket gyűjtöttek össze a GESZ 
munkatársai, akiknek mintegy fél napba került rendbe tenni a Balaton-partot.
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Balesetveszélyesek voltak a fák
Több beteg, túltartott és koronaszáraz 

fát is ki kellett vágni a Keszthely és Fe-
nékpuszta közötti kerékpárút mellett. 

A Magyar Közút Zrt. február végén mérte fel az utak 
mentén található fák állapotát, melynek következté-
ben március 6-án a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya rendelte 
el, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a terü-
let három tulajdonosa, a keszthelyi önkormányzat, a 
Pannon Egyetem és a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. végeztessék el a munkát, a fák ugyanis baleset-
veszélyesek – mondta el Sáringer-Kenyeres Marcell. Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta, április végéig kap-

tak határidőt. Hosszabbítást kértek, ezt változtatta meg a kor-
mányhivatal május végére. A határidő szabott volt, mérlegelési 
jogkört nem kaptak. Amennyiben nem valósították volna meg 
a munkát, úgy akár egymillió forintos pénzbírságot is kaphatott 
volna az önkormányzat. 
A folyamat azonban még nem zárult le. A három tulajdonos-
nak jeleznie kell a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé, 
hogy eleget tettek kötelezettségüknek, amit ellenőrizni fognak. 
Ezt követően az Erdészeti Hatóság javaslatot tehet az újratele-
pítésre, melyhez már jogkörrel rendelkeznek a tulajdonosok is, 
így a kerékpárútszakasz fejlesztése mellett a területen megkez-
dődhet a rehabilitáció is meghatározott cserjék telepítésével.

Turizmustól a munkahelyekig

– Ahhoz, hogy a rövid távú működést 
meg tudjuk tervezni, nagyon fontos, 
hogy közép- valamint hosszú távú célo-
kat egyaránt tűzzünk ki – fogalmazott 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, 
hozzátéve: a Városfejlesztő Kft. mun-
katársaival együtt közösen dolgoztak a 
gazdasági program részletein. – Fontos, 
hogy a mindenkori városvezetés rendel-
kezzen olyan tervekkel, melyek túlmutat-
nak az adott cikluson, azaz hosszú távra 
vonatkoznak. A gazdasági stratégiáról 
azt kell tudni, hogy 2030-ig fogalmaz-
tunk meg irányokat és célokat, és ezeket 
2025-ig bontottuk le gazdasági program-
ba, konkrét határidőket, feladatokat, cse-
lekvési tervet, intézkedési tervet megha-
tározva.

Nagy Bálint hangsúlyozta: a gazdasági 
program alapos helyzetelemzést is tartal-
maz, amelyben az elmúlt évek, illetve a 
jelenlegi időszak alapján feltárták, hogy 
hol tart most a város, és ennek mentén 
fogalmazták meg a jövőbeni stratégiát. 

– A többi tervünket is hozzá kellett 

igazítani a jelenlegi helyzethez, nem volt 
ez másként a gazdasági stratégiával sem. 
A program széleskörűen kiterjed a város 
teljes területére, de a határain is túllép, 
hiszen számos kapcsolódási pont van 
a környező településekkel. Keszthelyen 
elsődleges fontosságúak a turisztikai 
fejlesztések és a minőségi munkahelyek 
teremtése, ezekhez kapcsolódóan is fo-
galmaz meg célokat a gazdasági prog-
ram. Bizonyára mindenki egyetért azzal, 
hogy Keszthelynek adottságai – legyen az 
földrajzi, kulturális vagy építészeti – ré-
vén sokkal nagyobb lehetőségei vannak, 
mint amiket az elmúlt években, évtize-
dekben ki tudott használni. Az érintettek 
bevonásával ezért törekszünk a turiszti-
ka erősítésére, minden tekintetben. Az 
egyik lényeges teendő a Balaton-parti 
fejlesztések, köztük a minőségi szálláshe-
lyek létrehozásának elősegítése, a stran-
dok beruházásai. A belváros fejlesztése 
ugyancsak szerepel a tervek között. Je-

lenleg ennek jegyében ingyenes parko-
lót alakítunk ki. A gazdasági szereplők 
részvételével ugyancsak lényeges feladat 
a munkahelyek teremtése, megtartása. 
Ezzel kapcsolatosan az ipari parkunk fej-
lesztése szerepel kiemelten a tervben. Ott 
egyébként a munka már megkezdődött, 
a területen infrastrukturális beruházások 
zajlanak. 

A polgármester kiemelte: a fejlesztése-
ken túl lényeges, hogy a város rendezett 
legyen.

– Úgy gondolom, hogy első és legfon-
tosabb feladat, hogy a környezetünk, a 
város közterületei rendezettek, ápoltak, 
szépek legyenek. Ez az alapja minden-
nek. A stratégia ezért tartalmazza többek 
között a közterületek állapotát, rende-
zettségét és ezek fejlesztési lehetőségeit, a 
hulladékgazdálkodás helyzetét is. Fontos 
helyet kaptak a fenntartható fejlesztések 
és a környezetbarát szemlélet – tette hoz-
zá Nagy Bálint.

Kürtőskalácsok a kórháznak

– Napi szinten boltba járunk a lakóknak, emellett még maszkokat osztogatunk és 
minden segítséggel – bármiről is legyen szó – próbálunk segíteni a Keszthelyen és 
könyékén élőknek – mondta Horváth Tamás, az Ifjúsági Kerekasztal alelnöke.
A kürtőskalácsok kiszállításában több szervezet is közreműködött. Az Orbányosfán 
sült tésztát az Ifjúsági Kerekasztal, a Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület és a Feltámadás Cserkészcsapat tagjai vitték el a Keszthelyi 
Kórházba, ahol Lukácsné Turbéki Beáta ápolási igazgató vette át az ajándékot. Az intézmény vezetése és dolgozói nagy örömmel 
fogadták a kürtőskalácsot.

A Vadászati Múzeum bővítésével 
szinte egy időben kezdődött el a Helikon 
Kastélymúzeum külső parkjának helyre-
állítása. Hatalmas munkagépek dolgoz-
nak az egykori honvédségi területen.  
A Helikon Kastélymúzeum fejlesztési 
koncepciójának egyik jelentős állomá-
sán, a volt laktanya területén már két 
hónapja hatalmas munkagépek dolgoz-
nak. A tervek szerint a kastélypark ere-
deti állapotába történő visszaállításáért 
folyik a munka február óta. A 24 hektá-
ros területen, a park nyugati részén a II. 
világháború után laktanyát alakítottak ki 
52 épülettel, szilárd burkolatú úthálózat-
tal, gyakorlóterekkel, amikről mára már 
csak a nagy mennyiségű törmelék, beton 
árulkodik. A jelenlegi kastélypark bőví-
tésére jelentős forrás áll rendelkezésre. 
A Helikon Kastélymúzeum igazgatója, 
Pálinkás Róbert arról adott tájékoztatást, 
hogy az évtizedek óta használaton kívüli 

terület rommentesítése hosszú időt 
vesz igénybe, s nagy munkával jár. 
Több mint ötvenezer köbméter 
szemetet, sittet, betont kell ledarál-
ni, majd elszállíttatni. Amit lehet 
hasznosítani a darálékból, azt külön 
frakciózzák, és felhasználásra kerül 
a park úthálózatának kiépítésénél. 
A rommentesítés nagy odafigyelést 
igényel. Bár az eredeti növény-
állományból sok megsemmisült, 
de jelentős mennyiségű ősfa még 
található a területen, amit védeni kell. 

A gyomos, bokros, cserjés terület nö-
vényeit kivágták, ezekre nincsen szükség 
majd a parképítéshez. A munkálatok a 
nemzeti park munkatársával egyeztetve 
történtek. A vágási munkákkal március 
15-ig végeztek, figyelve a vegetációs idő-
szakra és a fészkelő madarak lakhelyére. 
A zöldterületi munkákat több ütemben 
végzik, hogy a már ott élő, odaszokott 

madarakat hosszabb idő alatt szorítsák 
ki a területről. A hosszú kivitelezés 
következő állomásaként, a rommentést 
követően a szintezést kell megtervezni, 
elvégezni.  
A közbeszerzési eljárások után elkez-
dődhet a park építése Henry Ernest 
Milner eredeti, 19. századi terveihez 
igazodva. A közel négymilliárdos beru-
házás befejezése 2021 végére várható.

Rommentesítéssel kezdődött el  
a kastélypark bővítése

Elfogadta a város vezetése
 azt a stratégiát, amely 

a következő öt évre fogalmaz 
meg konkrét célokat 

és határidőket, azonban a főbb 
irányokkal tíz esztendőre, 

2030-ig tervez. Egyebek között 
az ipari park fejlesztését, minő-

ségi munkahelyek teremtését, 
valamint turisztikai fejlesz-
téseket tartalmaz Keszthely 

gazdasági programja.

Kürtőskalácsot ajándékoztak a Keszthelyi Kórház 
dolgozóinak. A keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal 

kezdeményezéséhez több szervezet is csatlakozott. 
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Átalakul a könyvtári olvasóterem

Üres az olvasóterem, máshogyan rendszerezett iro-
dalmi, történelmi vagy éppen tudományos kötetetek ta-
lálhatók a polcokon. Szokatlan a látvány, de folyamatos 
munkáról árulkodik. A Fejér György Városi Könyvtár-
ban április közepén elkezdődtek a megújulási munkák. 
Az olvasóteremben több ezer kötet került átcsoportosí-
tásra az olvasói igényekhez igazodva. Az anyakönyvtár 
tagkönyvtáraiban is folyik a munka a zárt ajtók mögött. 
A régóta tervezett munkálatokra a koronavírus miatti 
bezárás alatt van idő. Az olvasói igényeknek megfelelő-
en változik az olvasóterem. Több száz könyv került ki az 
olvasótermi állományból, és átrakták azokat a kölcsön-
zős állományba, hogy hosszabb időre is hazavihessék az 

olvasók. Az olvasóteremből és a kiválasztóból is sok elavult, használaton kívüli könyv került elő. Azokat folyamatosan selejtezik, 
és új olvasnivalóval pótolják. Az olvasókat nemcsak könyvújdonságok, hanem megújult környezet is várja majd a kis könyvtári 
részben és a kiválasztóban, mire újranyithatja kapuit a Fejér György Városi Könyvtár.

Nagyon összetett feladatot tűztek ki célul a kényszerbezárás idejére a keszthelyi könyvtárban, és a tagkönyvtárak olvasói sem 
maradnak ki az újdonságokból. Negyvenegy kistelepülés tartozik a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött ellátási 
szerződés alapján a Fejér György Városi Könyvtárhoz. Az év első hónapjaiban több mint ezer darab új dokumentum került ki a 
kistelepülési könyvtárakba. Az ellátás most ezekben is szünetel, azonban folyamatos a dokumentumbeszerezés, így nem maradnak 
el az újdonságok a vidéki könyvtárakból sem. 

Számos program, rendezvény van évente a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban. 
Év elejétől az év végi ünnepekig minden hétre jut valami program. Vetélkedők, kiállítások, 
komolyzenei kamarakoncertek várják a látogatókat. Így kezdődött 2020 is, azonban pár hét 
után átalakult a jól megtervezett éves program. 
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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Keszthelyi Festetics György Zeneiskolába szeretettel várjuk 
és hívjuk a zenét tanulni vágyó 1., 2. osztályos általános iskolai tanulókat!
A 2020/2021-es tanévre való jelentkezés a zeneiskolába 
– a koronavírus-járvány miatt – online formában lehetséges, 
festetics.zeneiskola.beiratkozas@gmail.com e-mail-címről igényelt űrlap kitöltésével és visszaküldésével.
Az első év szolfézs előképző, ahol a csoportos órákon ismerkednek a gyerekek a zenei írás és olvasás 
alapjaival.
A következő tanévben választhatják ki, melyik hangszeren szeretnének tanulni.
Iskolánkban vonós, billentyűs, fafúvós, rézfúvós és ütőhangszerekkel ismerkedhetnek a klasszikus zene 
világával.
Tudásukat pár év tanulás után különböző kamaraegyüttesekben, vonós- és fúvószenekarunkban is 
kamatoztathatják.
Az oktatás intézményünkben térítési díj ellenében vehető igénybe, melyet két részletben az első, 
illetve a második félévben kell befizetni. Szociális kedvezmény igénybe vehető. 
Amennyiben kérdésük van, a festetics.zeneiskola.beiratkozas@gmail.com címre megírhatják,  
érdeklődhetnek telefonon vagy előre egyeztetett időpontban személyesen a zeneiskolában. 

Telefonszám: 40/444-8523 vagy 30/779-5619

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!          Bánhidai Tamás intézményvezető

Festetics György Zeneiskolába jelentkezés új tanulók 

  részére a 2020/2021-es tanévre (jelentkezési határidő: 2020. június 15.)
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Újra vannak nyilvános egyházi szertartások

Nyilvános szentmisét tartottak vasárnap a Szent Család templom kertjében. A koronavírus-járvány 
miatt közel két hónapja nem lehetett nyilvános liturgiákat tartani, most azonban a korlátozások 
enyhítésével szigorú szabályok mellett ugyan, de ismét közösségben imádkozhatnak a hívek.

Fontos, hogy itt is be kell tartani  
a másfél méteres távolságot, javasolt  
a szájmaszk használata, és a szentmisé-
ket a 65 év felettiek nem látogathatják. 
Szabály az is, hogy a szentmiséken nem 
lehet énekelni, és a kézfogást továbbra is 
mellőzni kell. A hívek számára nagyon 
sokat jelent, hogy ismét közösségben 
imádkozhatnak. Tál Zoltán, a Magya-
rok Nagyasszonya Plébánia plébánosa 
elmondta, a papok számára is fontos  
a nyilvános igehirdetés, hiszen a liturgia 
Isten népének közös, nyilvános istentisz-
telete.
Május 14-én nemzetközi imanapra hívta 
az egyházakat az Emberi Testvériségért 
Főbizottság. Az eseményhez Keszthely is 
csatlakozott. A katolikus és a református 
egyházi méltóságok közösen imádkoz-
tak Istenhez, hogy szüntesse meg  
a járványt, segítse a tudósokat a gyógy-

szer meglelésében és szabadítsa meg  
a világot a járvány egészségügyi, gazda-
sági és humanitárius következményeitől.
Zichy Emőke, a Keszthelyi Református 

Egyházközség lelkésze nagy örömmel 
jelentette be, hogy vasárnaptól a refor-
mátus templomban is tartanak istentisz-
teletet.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Tavaly minden nyugdíjasnak 9 ezer forint értékű rezsiutalványt  
juttattunk el. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek is részesüljenek a közös  

eredményekből, hiszen évtizedekig dolgoztak az országért, és felnevelték 
gyermekeiket. Az utalványokat földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás 

kifizetéséhez lehet felhasználni.

A kormány meghosszabbította a határidőt:

LEHET FELHASZNÁLNI 
A REZSIUTALVÁNYOKAT

MÁJUS 31-IG

További információkért, kérjük, keresse a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat!

MK_rezsiutalvany_180_3x267mm.indd   1 2020. 05. 15.   15:44:40

AZ ÉLET NEM ÁLLHAT MEG!
OTTHONSZÉPÍTÉS BELÜLRŐL!

Online rendelés: www.nifty.hu

Higiénikus elővigyázatosság! 

Bankkártyás fizetés

+36 83 310-761

NYITVA TARTÁS: 
H: szünnap
K–P: 10-15 óra

NIFTY
LAKBERENDEZÉS

Keszthely,  
Georgikon  

utca 
6. 

-30%
Fémkarnisok
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Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

AKCIÓ JÚNIUS 15-IG!
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Nagy károkat okoz  
    a vadgazdálkodásnak a járványhelyzet
Az elhúzódó koronavírus-járványnak várhatóan komoly negatív gazdasági hatása lesz 
a magyar vadgazdálkodási ágazatra is, rövid és hosszú távon egyaránt – fogalmazta 
meg április eleji elemzésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A külföldi vadászok 
hiánya és a vadhús árának csökkenése is jelentős bevételkiesést jelent a vadgazdálko-
dóknak. A szakemberek szerint ha az őszi szarvasbőgésről is elmaradnak a jól fizető 
külföldi vadászok, az több vadgazdálkodónak anyagi csődöt jelenthet majd.  
Nádor Lászlótól, a Magyar Országos Vadászkamara Zala Megyei Területi Szerveze-
tének elnökétől megtudtuk, hogy a vadgazdálkodóknak az őzbak vadásztatása az év 
első jelentős bevételi forrása. 

A társaságok május első feléig meg 
szokták lövetni az őzbakból származó 
árbevételük kétharmadát. Ezek szin-
te teljesen elmaradtak a járványügyi 
helyzet miatt. Zala jelenleg a legkevésbé 
veszélyeztetett megyék közé tartozik, 
a megye vadgazdálkodói szempontjá-
ból a fő kérdés, hogy mi lesz ősszel, a 
szarvasbőgés idején. Ha a szeptemberi 
szarvasbőgéssel kapcsolatos szarvasbi-
ka-vadászatra is ugyanaz lesz érvényes, 
mint most az őzbakra, az a zalai vad-
gazdálkodóknak is jórészt anyagi csődöt 
jelenthet majd – vélekedik a kamara 
zalai elnöke. 

A bérvadászat mellett a vadkárelhárítás is 
nehézségbe ütközött a kijárási korlátozások 
idején. Még nagyobb – és most is fennálló – 
probléma a vadhús ára, mely mintegy 40 száza-
lékkal csökkent – tudtuk meg Luzsi Józseftől, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökétől. 
Az itt elmaradt árbevétel szintén nehézségbe 
sodorta a vadgazdálkodókat. A helyzetet tetézi 
az afrikai sertéspestis, mely plusz terheket ró  
a társaságokra, az így megjelenő plusz költsé-
gek alig, vagy egyáltalán nem is fedezik a vad-
disznóhús értékesítéséből befolyt összegeket. 
A Kormány folyamatosan jelenti be az újabb és 
újabb enyhítéseket, melyek a vadgazdálkodók 
számára is bíztatóak lehetnek. 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete „Keszthely városban a 2020. évi veszély-
helyzet ideje alatt tanúsított áldozatos közösségi 
munkájáért” díjat adományoz azon személy, 
intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasá-
gi társaság számára, aki/amely Magyarország 
Kormánya által 2020. március 11. napján elrendelt 
veszélyhelyzet időtartama alatt a városban kima-
gasló és példaértékű munkát fejtett ki a járvány 
terjedésének megelőzése érdekében, a rászorulók 
támogatásával, segítésével kapcsolatban, tevé-
kenysége, helytállása különösképpen hozzájárult 
a lakosság ellátottságának minőségi fenntartásá-
hoz.
A kitüntetés adományozására vonatkozó ja-
vaslatokat részletes indokolással 2020. július 
15. napjáig lehet elektronikusan megküldeni 
Keszthely Város Polgármestere e-mail címére 

(polgarmester@keszthely.hu.). A javaslattételre vo-
natkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely 
Város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/…/
jogi-es-sze…/titkarsagi-feladatok).
Az elismerésre a közvélemény bevonásával  
a legszélesebb körből várom a javaslatokat.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
a polgármester, a képviselő-testület tagjai,  
a képviselő-testület bizottságai, az önkormányzat-
tal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői, 
állami költségvetési szervek és gazdasági társasá-
gok vezetői, legalább 250 állandó keszthelyi lakos.
A díjból legfeljebb öt adományozható.
A beérkezett javaslatokról a polgármester előter-
jesztése alapján a képviselő-testület zárt ülésen 
dönt.                             Nagy Bálint polgármester

JAVASLATKÉRÉS
Keszthely városban a 2020. évi veszélyhelyzet ideje alatt

tanúsított áldozatos közösségi munkájáért díjra
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Goldmark Károly Művelődési Központ 
(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.) 

igazgatói beosztásának 
ellátására.

További részletek és a pályázati kiírás 
teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. május 31.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete és a Pannon Egyetem Georgikon Kar együtte-
sen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy 
számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevé-
kenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely 
város érdekében egyaránt. 
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény 
bevonásával a legszélesebb körből várja a javasla-
tokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város hon-
lapján (http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) 
megtalálhatók.
A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslato-
kat részletes indokolással 2020. május 31. napjáig 
lehet elektronikusan megküldeni Keszthely város 
polgármestere e-mail-címére (polgarmester@
keszthely.hu). 
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

JAVASLATKÉRÉS 
BAKONYI KÁROLY-DÍJRA

Slambuc bográcsban

Az apró kockákra vágott szalonnának kiolvasztjuk a zsírját. 
Hozzáadjuk a felaprított hagymát és a felkarikázott kol-
bászt. Ha a hagyma megpirult, megpaprikázzuk, rátesszük a 
kockákra vágott burgonyát, a tésztát, a feldarabolt paprikát 
és paradicsomot. Megsózzuk és felöntjük vízzel. Lassú tűzön 
főzzük, a bográcsot néha megrázogatva, vigyázva, hogy le ne 
égjen, de mire megpuhul, a levét mind magába szívja.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 
25 dkg száraztészta, 30 dkg füstölt kolbász, 
3-4 nagy burgonya, 1 cseresznyepaprika, 
1-2 paradicsom, 1-2 zöldpaprika, 
1 dkg pirospaprika, só

Az év első hónapjait jellemző nyugalom után 
májusban hirtelen feltűnő aktivitást mutattak Zala 
megyében az „unokázós” csalók. Nagykanizsán és 
Zalaegerszegen is egymillió forint körüli összeget 
csaltak ki idősektől. A módszer ismerős. Telefonon 
hívják a gyanútlan áldozatot, az unokának adva ki 
magukat, valami rendkívüli helyzetre (kórházi ke-
zelés, közlekedési baleset stb.) hivatkozva azonnali 
anyagi segítséget kérnek, amiért ismerőst, barátot 
küldenek, hiszen az „unoka” bajban van, ő maga 
nem tud menni. Így nem kelt gyanút az idegen 
felbukkanása…
A Keszthelyi Rendőrkapitányság területén is tör-
téntek próbálkozások, de ezekben az esetekben a 
csalók felsültek, mert szerencsére a felhívottak nem 
hitték el a történetüket. Néhány alapvető szabály 
betartásával elkerülhető a telefonos csalók áldoza-
tává válás.

- Ha valakitől segítséget kérnek, azonnal ellenőrizze 
a hívást! A „bajban lévő” rokont az általunk ismert 
számán hívjuk vissza!

- Bármennyire is sürgeti a segítséget az „unoka”, 
tegyünk fel ellenőrző kérdéseket, amire csak a ro-
kon tudhatja a helyes választ! (pl. Melyik a kedvenc 
süteményed?)

- Akármennyire sürgetik, nincs az a helyzet, ahol a 
pénz ne várhatna egy-két órát vagy napot. Ma-

radjunk nyugodtak! Ne hozzunk elhamarkodott 
döntéseket!

Trükkös tolvajokról is újra érkeznek bejelentések, 
akik különféle történetekkel próbálnak bejutni a 
lakásokba, hogy aztán a sértett figyelmét elterelve 
készpénzt és értéktárgyakat szerezzenek meg.

- Csak ellenőrzés után nyisson ajtót idegeneknek!

- Hivatalos személyek, közüzemi szolgáltatók 
dolgozói nem kérnek és nem is visznek házhoz 
készpénzt!

- Ha valaki ilyenre hivatkozik, kérjenek igazolványt, 
és a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül is 
ellenőrizhetik az adatokat! 

- Gyanús személyek látogatásakor jegyezzék meg 
személyleírásukat és az autójuk rendszámát!

Nem elég, ha Önök nem dőlnek be a trükkösöknek! 
Ők addig próbálkoznak, míg áldozatot nem talál-
nak. Hívják fel erre a környezetükben élők, főként 
az idősek figyelmét! Ha ilyet tapasztalnak, kérjük, 
tegyenek bejelentést a 112-es általános segélyhívó 
telefonszámon!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek  
– Trükkös csalók, tolvajok

Újra nyitva 
a KETÉH-telep
A keszthelyi lakossági hulladékudvar látogatása 
azonban csak sürgős esetben ajánlott, akkor is 
a biztonsági szabályoknak megfelelően. Ennek 
értelmében hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között 
csak 65 év felettiek érkezhetnek a telepre. 
A nyitvatartási idő alatt egyszerre csak egy 
gépjármű és egy ügyfél tartózkodhat ott, akinek 
kötelező szájat és orrot eltakaró textilt viselnie.  
A kezelőszemélyzettől 1,5–2 méter távolságot 
kell tartani, az azonosító okmányokat pedig előre 
elő kell készíteni. Az üzemeltető felhívja a figyel-
met, hogy a hulladékudvarba történő belépés 
ideje meghosszabbodik, továbbra is türelmet 
kérnek a lakosságtól.

Helyismereti vetélkedőt 
hirdetett a könyvtár

A Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára már-
cius 12-én bezárt. A koronavírus miatt kialakult helyzet 

miatt az óvodások és általános iskolások részére szerve-
zett hagyományos programok is elmaradtak. A könyvtár 

együttműködve a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit 
Kft.-vel, valamint a Közösségi Értékekért Egyesülettel most 
egy hónapig tartó virtuális vetélkedőre hívta a kis olvasókat 
május 8-tól. Az online vetélkedőt eredetileg általános isko-
lásoknak dolgozták ki, ám a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel kiterjesztették az ifjúság és a felnőttek körében is, így 
bárki bekapcsolódhat. A helyi identitás és kohézió erősíté-
se pályázat keretében zajló versenyre az egész országból 
jelentkeztek már. Remek tájékozódási feladatok, helyis-
meretet igénylő kérdéscsoportok mellett helyet kapott a 
népművészet, kultúra, építészet is. A hasznos tananyagot 

is tartalmazó vetélkedő a tervek szerint szeptembertől már 
a könyvtár falain belül folytatódhat. A feladatok megoldása 
folyamatos. A vetélkedő június 6-án zárul. Az eredmény-

hirdetésre és díjazásra várhatóan ősszel kerül sor.
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már 5.140.000 Ft-tól

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

A Hévízi Tófürdő 
szabadtéri fürdőrésze 
újra nyitva!

Belépés a Deák téri bejárat és a Festetics Fürdőház felől lehetséges.

Nyitvatartás:
Nyitás: 9:00

Pénztárzárás: 17:30
Fürdési idő vége: 18:00

Fürdőzárás: 18:30

www.spaheviz.hu

A Hévízi Tófürdő 
szabadtéri fürdőrésze 
újra nyitva!


