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KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. június 19-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.

• AUTÓKOZMETIKA

• INNOVATÍV TECHNOLÓGIA

• PRÉMIUM MINŐSÉG

Házhoz megyünk,  
vagy hozzuk autóját  
és vissza is visszük 
önnek a tiszta  
autóját igény  
szerint! 

Minden külső,  
belső tisztítás  

árából

-15%
• hozzá járó ózonos  
belsőtér-fertőtlenítés

• ajtókilincs, gumisző-
nyeg, műanyag felületek 

fertőtlenítése  
(június hónapban) 

+ INGYENES

Facebook: 
GreenLine Clean
www.greenlineclean.com

2020. május 4. (hétfőtől) 
megnyitottam állatorvosi rendelőmet 

Keszthely, Tapolcai út 55. sz. alatt  
(régi Colors Disco)

MEGNYITOTTUNK!
Dr. Virág Zsolt  

kisállatgyógyász-szakállatorvos

Tel.: 06 30 520-0467

Rendelőnkben az állatgyógyászati készítmények 
és kellékek széles választéka megvásárolható!

Nyitva: H, SZ, P: 15.00-18.00 K, CS: 9.00-11.00 óráig.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 teljes körű belgyógyászati,  
sebészeti, geriátriai ellátás
digitális röntgen
Doppler ultrahang
saját labor  
és hormon vizsgáló

 

Vigyázzunk továbbra is

A Balatoni Krónika lapzártájának időpontjában az adatok szerint a korábban COVID-19 
hatósági határozattal rendelkező 5 keszthelyi személy feloldást kapott, tehát jelenleg nincs 
senki a városban, aki igazoltan beteg volna. Hatósági házi karanténban van 85 fő, gyanú 
miatti elkülönítésben 20 fő. A szociális ellátórendszer a héten is változatlanul műkö-
dött, a veszélyhelyzet óta összesen 243 fő részesült ellátásban. A rászorulók továbbra is a 
polgármesteri hivatalban tudnak jelentkezni az ellatas@keszthely.hu e-mail-címen vagy 
a 83/505-518-as telefonszámon. A Keszthely Ifjúsági Kerekasztal, valamint a Keszthely 
Összefog segítőcsoport folytatja a szájmaszkok osztását a keszthelyiek körében. Akinek 
még nincs mosható textilmaszkja és szüksége van rá, hívja az Ifjúsági Kerekasztal tagjait 
a 06-20/26-26-796-os telefonszámon, vagy keresse a Keszthely Összefog segítőcsoportot 
a Facebookon vagy a 06-20/34-88-750-es telefonszámon. Valamennyi keszthelyi strand, a 
Helikon, a Libás és a Városi strand is a hétvégétől sétányként használható. Kérik minden-
kitől, hogy a szociális távolságot a biztonság érdekében, tartsák be. A keszthelyi buszmeg-
állókat mindennap fertőtlenítették a GESZ munkatársai.

Trianon 100 – Emlékezzünk közösen!

Hangsúlyozta: „Trianon 
100. évfordulóján em-
lékezünk a veszteségre, 
mely nemzetünket érte, és 
egyben kifejezzük nem-
zeti összetartozásunkat a 
határokon túlra szakadt 
magyar testvéreinkkel. 
Az évforduló megünnep-
lésére év eleje óta készü-
lünk, terveinket azonban 
keresztülhúzta a koronavírus-járvány. 
Ugyanakkor úgy érezzük, hogy ez nem 
az a megemlékezés, amelyet el lehet 
halasztani, tehát a terveinktől eltérően, 
rendhagyó módon, de a város teljes 
lakosságát szeretnénk bevonni az em-
lékezésbe úgy, hogy közben betartjuk 
a hatósági egészségügyi ajánlásokat.” 
A részletekről szólva elmondta: 
„Június 4-én reggelre gyászba öltözik 
a Fő tér, mely látványos hangulatot 
teremt a város központjában. Erre a 
napra elkészül a Goldmark Károly 
Művelődési Központ közreműködésé-
vel egy 15 méter széles, Nagy-Magyar-

ország határvonalait 
jelző installáció a Fő 
térre, melyet az em-
lékezés mécseseivel 
szeretnénk megtölteni 
a nap folyamán. 
Kérjük Keszthely vá-
ros polgárait, egyhá-
zait, civil szervezeteit, 
mindenkit, aki sze-
retne megemlékezni a 

száz évvel ezelőtti nemzetcsonkításról, 
hogy 2020. június 4-én (csütörtökön) 
9 és 19 óra között jöjjön el a Fő térre, 
és helyezzen el egy mécsest a történel-
mi Magyarország térképén. Mécsest 
nem kell hozni, mert a Goldmark Ká-
roly Művelődési Központ munkatársai 
egész nap az installáció közelében lesz-
nek, és egyforma mécseseket osztanak 
a megemlékezőknek. A helyszíni ko-
ordinációt a szervezők végzik. Kérjük, 
hogy valamennyien tartsák majd be a 
másfél méteres szociális távolságot.
A Keszthelyi Televízió és a Polgár-
mesteri Kabinet közreműködésével 

„Keszthelyi üzenet” címmel készül 
egy kisfilm a város megemlékezésé-
ről, mely másnap 19:15 órakor kerül 
a Keszthelyi Televízió műsorára. 
Különlegessége, hogy nemcsak a 
mécsesekből álló Nagy-Magyarország 
installáció egész napos épülését követi 
nyomon, hanem a város valameny-
nyi alapfokú és középfokú oktatási 
intézményének egy-egy diákja Wass 
Albert Üzenet haza című versének 
egy részletét szavalja, mely a filmben 
áll majd össze egésszé. 16:30 órakor 
a trianoni békeszerződés aláírásának 
100. évfordulóján, csatlakozva az 
országos kezdeményezéshez, Keszt-
hely város valamennyi templomában 
megszólalnak a harangok száz másod-
percig. Kérjük a keszthelyieket, hogy a 
rendelkezésre álló tíz órában jöjje-
nek el minél többen, helyezzék el az 
emlékezés mécseseit, ugyanakkor arra 
is kérjük őket, hogy lehetőleg minél 
rövidebb ideig tartózkodjanak a Fő 
téren, hogy ne alakuljon ki nagyobb 
csoportosulás.”

Az elmúlt héten az alábbiak történtek Keszthelyen a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, 
minderről Nagy Bálint polgármester számolt be közleményében.

„Tisztelt Keszthelyiek! Örömteli 
tény, hogy jelenleg senki sem fer-
tőzött a városunkban. Egyértelmű, 
hogy időben hoztuk meg azokat 
a döntéseket, amelyek a járvány 
terjedését akadályozták. Köszönöm 
mindenkinek a felelősségteljes hoz-
záállását, a fegyelmezett viselkedé-
sét. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, 
hogy a járvány még nem vonult le, 
Zala megyében továbbra is jelen van 
a vírus. Ennek megfelelően továbbra 
is be kell tartani a biztonsági előírá-
sokat. Vigyázzunk egymásra!”

Keszthelyen méltóképpen emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. 
A részletekről Nagy Bálint, Keszthely polgármestere tartott sajtótájékoztatót.
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A trianoni határokat elsősorban az 
erő alapján szabták meg, és a pacifista 
politikát választó, hadseregét leszerelő 
Károlyi-kormányzat éppen ezzel ren-
delkezett legkevésbé. A békeszerződés 
a versailles-i békerendszer részeként 
született meg, melyet a világháború le-
zárását követően egy másfél éves kon-
ferencia készített elő. A győztes antant-
hatalmak 1919. január 18-án kezdték 
meg a tanácskozást a Párizs környéki 
kastélyokban, ahol a „négy nagy”, Cle-
menceau francia, Lloyd George brit, 
Orlando olasz miniszterelnökök és 
Wilson amerikai elnök szava dominált. 
A legyőzöttek képviselői is részt vettek 
a tárgyalásokon, de tényleges ráhatá-
suk nem volt az események menetére, 
csupán az 1919 júliusától születő szer-
ződéseket írták alá.

A gróf Apponyi Albert által vezetett 
magyar delegáció hosszas munka után, 
Teleki Pál „vörös térképével”, etnikai, 
néprajzi, történelmi munkák és érvek 
tucatjával érkezett meg 1920 januárjá-
ban Párizsba – mindhiába. A magyar 
küldöttséget a tárgyalások ideje alatt 
házi őrizetben tartották, szót pedig 
csak 1920. január 16-án, a béketerve-

zet véglegesítése után adtak Apponyi 
Albert vezérszónoknak. A konferen-
cián Magyarországnak nem volt lehe-
tősége érveket hozni a csehszlovák, ro-
mán és délszláv területi követelések, a 
hamisított etnikai adatok és kérdőívek 
ellenében, az antantnak lényegében 
semmi másra nem volt szüksége, mint 
két megbízottra, akik aláírják majd a 

kész szerződést. Erre végül 
1920. június 4-én, a Nagy-
Trianon palotában került 
sor, ahol Benárd Ágoston 
és Drasche-Lázár Alfréd 
írta alá a trianoni békedik-
tátumot, ezzel szentesítve a 
történelmi Magyarország 
szétszakítását.

A trianoni döntés követ-
keztében Magyarország 
elveszítette területének és 
lakosságának mintegy két-
harmadát, ennek megfele-
lően 320 ezer négyzetkilo-
méter területű, húszmilliós 
középhatalomból 90 ezer 
négyzetkilométeres, hét-
millió lakost számláló kis-
állammá vált. Románia 
megszerezte a Partiumot 
és Erdélyt, a délszláv állam 
a Délvidéket, Csehszlo-

vákia pedig a Felvidéket és Kárpátal-
ját. A béke minden más szempontból 
is gúzsba kötötte az országot, miután 
a háború egyik felelőseként tetemes 
jóvátételt szabott ki Magyarország-
ra, hadseregét 35.000 főben határozta 
meg, és számos egyéb gazdasági és ka-
tonai kérdés kapcsán sértette a vesztes 
állam szuverenitását.

Pontosan száz esztendeje, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában  
azt a békediktátumot, aminek következtében Magyarország területét megcsonkították,  
az kétharmadával – 320 ezerről 90 ezer négyzetkilométerre – csökkent.

Trianon, az erőszakos diktátum

A trianoni békéről elmondható, hogy erőszakos diktátum volt, me-
lyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra, és amely végül 
megtagadta mindazon elveket, melyek nevében megszületett. Annak 
ellenére, hogy a területüket gyarapító országok célja hivatalosan a 
nemzeti önrendelkezés megvalósítása, önálló nemzetállamok lét-
rehozása volt, a békekonferencián valójában az a cél vezérelte őket, 
hogy Magyarország területéből minél nagyobb részt szerezhessenek 
meg. Nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre, 
ahol a kisebbségbe szorult magyarság ugyanolyan diszkriminatív 
bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia alatt 
éppen az akkori többségi magyarságot vádolták, csupán a szerepek 
fordultak meg. A béke a térség stabilitása szempontjából is káros volt, 
hiszen a győztes-vesztes ellentét kiélezése kényszerpályákat szabott. 
Magyarország a revízió útjára lépett, a megalakuló kisantant pedig a 
megszerzett területek görcsös védelmére rendezkedett be, melyek 
mentén Közép-Európa később egy újabb világháborúba sodródott.



2020. JÚNIUS 5–30.

Az Agrárcenzus célja, hogy megbízható, pontos és naprakész képet  
kapjunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről.  
Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és európai uniós döntéshozókat  
a megfelelő támogatáspolitikák meghatározásában, a magyar  
gazdákat pedig a gazdálkodásukkal kapcsolatos tervezésben.

Az online felmérés ideje: 2020. június 5–30.

Amennyiben Ön erre felhívást kap, kérjük, látogasson el a maja.ksh.hu weboldalra, 

és töltse ki online – otthonában, biztonságosan!

MEZŐGAZDASÁGRÓL  
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
Teljes körű országos mezőgazdasági  
összeírást tart a Központi Statisztikai Hivatal. 

06 80 183 039
Ingyenesen hívható zöld szám

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Az online kitöltők  

között 10 darab  

tabletet sorsolunk ki.
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Egyre inkább az optimizmus  
jellemző a turizmus szereplőire

Boros-Szekeres Melinda már a tavasszal megtöltötte hat 
apartmanját, májustól folyamatosan érkeznek a foglalások: 
„Keszthelyen az apartmanjainkban az elmúlt két hétben bein-
dult a foglalási dömping a keresletet illetően. Szerintem az idei 
nyár nagyon jó lesz a Balatonon” – vélekedik.

Keszthely egyetlen nyitva tartó szállodájának tulajdonosa, 
egyben a Keszthelyi Turisztikai Egyesület elnöke, Domonkos 

Gábor is bizakodó a szezont illetően: „Keszthely nagyon jó 
cél a turisták számára, hiszen ezen a környéken egy olyan 
szerteágazó szolgáltatáskosarat tudunk nekik nyújtani, amivel 
teljesen ki tudjuk elégíteni a vendégek igényeit. Én úgy gon-
dolom, hogy elég jó szezont fogunk tudni zárni.”

A piac április elején nyitott meg újra, akkor 
csak élelmiszert és palántákat árulhattak, szi-
gorú szabályok és időkorlátozások mellett. 
Május 6. óta az iparcikkrészleg is működhet, 
május 23-tól pedig eltörölték az életkor szerin-
ti vásárlási idősávot. A vásárlók és az eladók 
is örömmel fogadták ezt a döntést. Az általunk megkérdezett árusok, kofák szerint a 
forgalomnak és a hangulatnak is jót tett ez a lépés. Az iparcikkeket árusítók nem szá-
mítanak jó szezonra, mivel a jól fizető, külföldi vásárlók nincsenek jelen. 
A piacon több biztonsági intézkedés még érvényben van. Az üzemeltető VÜZ Kft. kéri 
a területre érkezőket, hogy viseljenek maszkot és tartsák meg a 1,5 méteres távolságot. 
Felhívják a figyelmet, hogy a kihelyezett árut ne tapogassák, válogassák, kérjék az áru-
sok segítségét. Kézfertőtlenítőt is kihelyeztek a piacon, és egy munkatárs figyeli a sza-
bályok betartását. Ha szabálytalanságot tapasztal, udvariasan figyelmezteti az illetőt.  

A vírus miatti veszélyhelyzet szinte minden piaci szereplőt olyan helyzetbe hozott, amit innovatív 
megoldásokkal próbálnak leküzdeni. A turisztikai ágazat is túlélni próbál – ám úgy tűnik, az erőre 
kapó kereslet nem hagyja cserben azokat a dolgozókat, akik ebből a szegmensből élnek.  
Minden a vírus távozásán és a turisták hozzáállásán múlik.

Engedély kell 
a tűzcsap 
használatához
Komoly büntetés is járhat  
annak, aki illegálisan 
használja a tűzcsa-
pokat – áll a Dunán-
túli Regionális Vízmű 
Zrt. közleményében. 
A társaság szerint 
több tevékenységhez 
is megnövekedett a 
vízigény. Ilyen esetben 
a vízmű engedélyével 
vehetőek igénybe a 
tűzcsapok. A szabály-
talan vagy illetéktelen 
használat következté-
ben tűzvédelmi sza-
bálytalanság vétsége 
miatt 30.000 forinttól 
akár 1.000.000 forin-
tig terjedő bírságot 
is kiszabhatnak a 
vétkesek ellen.

Keszthelyi piac 
– nincs időkorlátozás
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Zajlik a munka  
a Goldmark Károly Művelődési Központban

A művelődési központ igazgatónője, Csengei Ágota 
elmondta, a kötelező szabadságokat is kivették ez idő 
alatt. Május negyedikétől álltak vissza a dolgozók csök-
kentett óraszámban a munkába. A kisgyermekesek és a 
veszélyeztetettek továbbra is otthonról végzik el mun-
kájukat. A közösségi oldalakon is megnőtt a posztok 
száma, így NépmesePont-foglalkozások és kulturális 
programajánlók is szerepelnek ezeken. Jelenleg a húsz 
éve megszokott táborok megtartását is szervezik, de 
felkerült a Simándy terem falaira egy festménykiállí-
tás anyaga is. Bár egyelőre ezt nem láthatja a közönség 
személyesen, de a képek szeptember közepéig lesznek 
a színházban, így később várhatóan ezt bepótolhatják.

Többek között a színházterem üléseinek kárpittisztítására is van most ideje a Goldmark Károly Mű-
velődési Központ munkatársainak. Ezek mellett a színházi lámpák karbantartását is el lehet intézni, 
ahogy a vezetékek javítására is több a lehetőség. A belső udvar rendberakását is el tudják most végez-
ni a munkatársak. 
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Kalákázhatnak az iskolások  
a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen

2020.05.23 – 24.

Újra nyitva a Helikon Kastélymúzeum madárparkja!

Részletes információ: www.helikonkastely.hu, www.facebook.com/festeticskastelyhivatalos

OPENING HOURS

Monday- Sunday

from 10 am to 5 pm

NYITVATARTÁS

Hétfő - Vasárnap 

10-től 17 óráig 

Nagy érdeklődés mellett nyitott  
a Helikon Kastélymúzeum madárparkja

Az újranyitáskor több újdonsággal is várták az érdeklő-
dőket. A látogatók körében az emucsibék örvendtek talán 
a legnagyobb népszerűségnek. Az Ausztráliában honos 
futómadarak szelídek, akár kézből is esznek, várhatóan  
a szezon végéig csodálhatják meg őket a vendégek.  
Az akváriumnak is vannak új lakói, a park 
tavából áthozták ide a nagyméretű koi 
pontyokat. Itt jobban lehet látni a színes 
pikkelyeseket, és etetni is lehet őket.  

A Helikon Kastélymúzeum vezetése 
már nagyon várta a nyitás lehetőségét. 
Pálinkás Róbert igazgató elmondta, 
hogy a kényszerpihenő alatt a park mellett 
az állandó kiállításokat is felkészítették az 
újranyitásra. A vezetőség szándéka az, hogy 
amint lehetőség van rá, nyitnak az állandó 
kiállítások. 

A parknyitás nagy érdeklődés mellett zajlott; 459-en 
váltottak jegyet a madárparkba szombaton és vasárnap.  
A madarak mellett parki sétákkal és nordic walking túrá-
val is színesítették a szervezők a hétvégi programot. 

A kormányzati döntésnek köszönhetően szabadtéri kiállítóhelyként május 20-án megnyitott 
a Helikon Kastélymúzeum madárparkja. A világ minden tájáról származó récék, hattyúk, ka-
csák mellett pávák és fácánok is színesítik a 2016-ban megnyílt parkot, ahol több mint ötven 
madárfajt lehet megcsodálni.

Szent György napján hagyomá-
nyos, kikapcsolódást ígérő prog-
rammal várták a látogatókat  
a Georgikon Majortörténeti Kiállí-
tóhelyen a korábbi években. 
A hosszú tél után sokan vágy-
tak egy kellemes szabadidős 
programra. A múzeum állandó 
kiállításai, a gyermekek kedven-
ce, a háziállatokat bemutató kis 
kiállítótér hamar megtelt, amint 
kinyitotta kapuit az 1797-ben 
létrehozott egykori tangazdasági 
majorközpont. 
Az idén elmaradt ugyan az ápri-
lisi nyitás, és elmaradnak a nagy 

rendezvények, így a Múzeumok 
éjszakája és a hagyományos 
géptalálkozó is, de a vendégek 
fogadására készültek a múzeum-
ban. Elvégezték a kiállítóterek, 
gyűjtemények rendszerezését, 
és előkészítették a nyári tábor 
programjait. Ugyanis a Majorbéli 
Kaláka, az általános iskolások 
kedvelt tábora nem marad el. 
Június 15-től régi mesterségek-
kel ismerkedhetnek, látványos, 
élményt nyújtó foglalkozásokon, 
hangszerbemutatókon vehetnek 
részt a gyerekek. A táborban nem-
csak a már-már elfeledett hagyo-

mányokat ismerhetik meg a kis 
táborlakók, hanem azokat a nép-
művészeket, hagyományőrzőket 
is, akik nagy hangsúlyt fektetnek 
a hagyományápolásra, elődeink 
életének megismertetésére.  
A gyerekeknek lehetőségük van az 
élménygazdaság lakóival és a népi 
játékokkal is megismerkedni. 

A táborozók két hét múlva, több 
csoport részvételével egészen 
július közepéig megtöltik élettel 
a múzeumot. Az ötnapos hagyo-
mányőrző foglalkozáson 7–12 éves 
korú gyermekek vesznek részt.
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Vizsgaidőszak  
online

A virtuális térben bonyolítja a vizsgákat  
a Georgikon Kar. A hallgatók írásban és szó-
ban egyaránt számot adhatnak a tudásukról. 

A felsőoktatási intézmény március közepén állt át a távol-
léti oktatásra, ezt úgy oldották meg, hogy minden olyan 
kurzuson, ahol ez lehetséges volt, a tananyagot elérhetővé 
tették online. Emellett konzultációkat is szerveztek, de sok 
esetben órát is tartottak a különböző digitális eszközök se-
gítségével.
A személyes találkozás mellett számos nagy múltú prog-
ram is elmaradt az egyetemen. Az idei végzős gazdáknak 
nem volt lehetőségük részt venni a sárguláson, hintóval vonulni 
végig a városon, és a hagyományos palotás tánc is elmaradt a 
Festetics-kastély kertjében. Ugyanígy elmarad idén az ünne-
pélyes diplomaosztó. A végzős hallgatók online időpontkérést 

követően az egyetem aulájában vehetik át okleveleiket. Az idén 
nemcsak a végzősök jutnak diplomához, hanem azok is, akik  
a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatták meg az okleveleiket. 
A záróvizsgákat pedig szintén online bonyolítja az egyetem.

Míg a szőlészetekben a munka folyamatos, addig az értéke-
sítés visszaesett, így új piacokat kellett keresniük a terme-
lőknek. Többen próbálkoztak az 
online tér adta lehetőségekkel, ez 
azonban inkább az értékesítést 
segítette. A járványhelyzetben a 
borászokat és szőlősgazdákat szá-
mos intézkedéssel segíti a Magyar 
Kormány és a szakmai szerve-
zetek. A Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa létrehozott egy kampányt 
Palackposta 2020 címmel, amely 
az online termelői borértékesítést 
népszerűsíti. Emellett a kormány 
intézkedéseinek köszönhetően 
járulékmentességet kaptak a borá-
szatok is, valamint kedvezményes 

hitelfelvételre is jogosultak az ágazat szereplői. A szakem-
berek úgy vélik, a járványnak pozitív hozadéka is volt az 
ágazatban. A borászoknak ugyanis az online értékesítéssel 
párhuzamosan lehetőségük volt felépíteni egy fogyasztói 
adatbázist, mindemellett pedig létrehoztak egy marketing-
stratégiát is, amellyel el tudták érni a piacot.

 

VÁRUNK A KESZTHELYI TOBORZÓ PONTON! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. – zala.toborzo@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 
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. 

 

 

Idén már harmadik éve kell megbir-
kózniuk a gazdáknak az aszályos ta-
vasszal. A szárazság leginkább az őszi 
vetéseket veszélyezteti, a növények 
fejlődése lelassult, magasságuk nem 
éri el az ilyenkor szokásosat.  
Ez természetesen a termésátlagokon 
is megmutatkozik, egy-egy földterüle-
ten akár több tonnával is visszaeshet 
a betakarított mennyiség. Zsittnyán 
Tamás, a Georgikon Tanüzem igaz-
gatója elmondta, az elmúlt fél év 
rendkívüli volt a mezőgazdaság szem-

pontjából. Egyrészt nagyon enyhe volt 
a tél, ami jelentős többletmunkát rótt 
a gazdákra a kártevőkkel szembeni 
védekezés kapcsán. Tavasz elején 
megérkeztek a fagyok, ezek leginkább 
a gyümölcsösökben okoztak károkat. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
aszályfigyelő rendszere már április 
elején figyelmeztette a gazdákat, hogy 
a legfelső talajréteg nedvességtartal-
ma kritikus szint alá süllyedt. Ugyan  
a föld mélyebb rétegeiben még meg-
felelő mennyiségű víz van, a tavaszi 

vetést azonban nagyban hátráltatta  
a szárazság. Ugyan az elmúlt hetek-
ben hullott némi csapadék, ez azon-
ban a mezőgazdaság szempontjából 
elenyésző.
Zsittnyán Tamás kiemelte, Zala 
megyében és ezen belül Keszthely 
környékén nincs akkora baj, mint az 
ország más területein. Jelenleg kö-
zepes termésátlaggal számolnak az 
őszi vetések esetében, a tavaszi veté-
sű kultúráknál azonban még egyelőre 
nem mernek jóslásba bocsátkozni.

A borászoknak 
          sem tett jót a járvány

A rendezvények elmaradása és az éttermek, 
szállodák bezárása nehéz helyzetbe hozta  
a borászokat. 

Aszály sújtja a mezőgazdákat
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A szabadban edzhetnek a Keszthelyi Kötélugrók

Két hónapon át nem tarthattak edzést, és az országos diákolimpiáról is le kellett mondaniuk 
a Keszthelyi Kötélugróknak. 

Jelenleg szabadtéren, a Ze-
nepavilon színpadán tudnak 
gyakorolni. A biztonsági 
ajánlásoknak megfelelően 
két méter távolságra állnak 
egymástól a fiatalok, a gyakor-
latokat így végzik el. Ezeknek 
megfelelve 8-9 fő vehet részt a 
gyakorláson, akik a versenyfel-
adatokra is hangsúlyt fektetnek. 
A hosszú kihagyás miatt az első 
edzésen könnyített erőnléti fel-
adatokat végeztek a kötélugrók. 
Még márciusban vettek részt a 
megyei diákolimpián, sikeres 
eredményeiknek köszönhetően 
lett volna lehetőségük az orszá-
gos megmérettetésen is részt 
venni. Ezt a versenyt a későb-
biekben szeretné a szövetség 
megvalósítani, bíznak abban, 
hogy ősszel megrendezhetik.

Ismét zajlik a vitorlásoktatás
Újra elkezdődött vitorlásoktatás a Keszthe-

lyi Yacht Clubban. A koronavírus-járvány 
miatt az elmúlt időszakban egyszerre csak 

egy gyerek vitorlázhatott, most azonban újra 
csapatban tanulhatnak a fiatalok.

Az oktatók elmondták, ez rendkívül fontos, hiszen a vitor-
lázás egy csapatsport, és egy-egy versenyen nagyon sok mú-
lik azon, hogy a sportolók hogyan tudnak együttműködni. 
Ugyanakkor a járványhelyzetre tekintettel több szabályt is 
betartanak, a gyerekek külön öltözőben öltöznek és a meg-
beszéléseken is tartják a másfél méteres távolságot.
Buzás Attila vitorlásoktató elmondta, a járvány nehéz hely-
zetet teremt, hiszen arra kell utasítaniuk a gyerekeket, hogy 

ne segítsék egymást. Ugyanakkor 
pozitívum, hogy újra együtt le-
hetnek a csapattársakkal és ismét 
vízre szállhatnak a kezdők és a ha-
ladók egyaránt.
A vitorlásiskolában jelenleg egy 
kezdő és egy haladó csapat van, 
mindkettőben hét fő tanul. Tom-
pos Kálmán, a klub vezetője el-
mondta, nagyon rosszak voltak 
a kilátások az idei szezonra, de 
az enyhítések bizakodásra adnak 
okot. Ugyanakkor hozzátette, az 
országos versenyek többsége to-
vábbra is elmarad, így a fiatalok 
nem tudják megmérettetni ma-
gukat éles helyzetben.

Várják a teniszezőket Keszthelyen
Április 15-én nyitották meg a Helikon Tenisz Club pályáit. A biztonsági előírásoknak megfelelően  
az első hetekben két pálya volt látogatható, májustól azonban már mind a négy játéktér használható. 

Itt nem kell maszkot vagy kesztyűt húzniuk a játé-
kosoknak, hiszen a pályán belül akár nyolcméternyi 
távolság is lehet köztük. A biztonsági előírásoknak 
megfelelően azonban elmarad a játék elején és végén 
a kézfogás, és a mérkőzések utáni baráti beszélgeté-
sekről is egyelőre le kell mondaniuk a játékosoknak. 
Horváth Imre klubelnök vallja, a vírus ellen a legjob-
ban erős immunrendszerrel lehet védekezni, melyet 
a rendszeres, aktív testmozgással lehet támogatni. 
A klubelnök szerint erre kifejezetten jó választás a 
tenisz, amit bárki kipróbálhat, hiszen egy edzőcipő, 
kényelmes ruházat és egy teniszütő szükséges csak 
hozzá, a klubnál pedig kedvezőek a bérletárak is. 

HIRDETMÉNY
Keszthely Város Önkormányzata 
ezúton tájékoztatja a lakosságot, 

hogy az önkormányzat fenntartásában
működő Szivárvány Bölcsőde, 

valamint a Keszthelyi Életfa Óvoda 
és tagintézményei nyári 

zárva tartásra vonatkozó rendelkezései 
az intézményvezetők javaslatára 

és kérésére visszavonásra kerültek.

Erre tekintettel mind a Szivárvány 
Bölcsőde, mind a Keszthelyi Életfa 

Óvoda és tagintézményei 
a nyári időszakban 

folyamatosan nyitva tartanak.

Nagy Bálint
polgármester
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Vaníliás-epres palacsintatorta

Szokásos módon megsütjük a palacsintákat.  
A töltelékhez külön-külön elkészítjük a leírás szerint  
a vaníliás és epres pudingokat. A palacsintákat fel-
váltva megkenjük a kétféle pudinggal, apróra vágott 
eperrel rétegenként megszórjuk, és egymás tetejére 
rétegezzük őket. A tetejére egy palacsintát borítunk, 
és ha kihűlt (a puding megdermedt), mint a tortát, 
felszeleteljük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 dl tej,  
1,5 dl szódavíz, 1 evőkanál cukor, 2 evőka-
nál olaj, csipetnyi só. A töltelékhez:  
1 vaníliás pudingpor, 1 eperízű pudingpor, 
1 liter tej, 10 dkg cukor, 30 dkg eper

Nem kapkodtuk el a gumicserét
A gépjárművek abroncsainak cseréjét végző szak-

emberek úgy tapasztalják: a járvány miatti korláto-
zások miatt csökkent az ügyfelek száma tavasszal.

A szervizekben még májusban is zajlottak a cserék. A járvány a 
megszokott rendet felülírta: mivel sokan alig használták az autó-

jukat, nem érezték annyira sürgetőnek a műhelyek felkeresését, 
így a korábbi években jellemző csereszezon későbbre tolódott. 
„Azt tapasztaljuk, hogy tolódott a szezonunk. Ennek két oka is 

van: elég hosszan elnyúlt a tél, ezután következett a vírushelyzet, 
ami eltolta a tavaszi szezonunkat, és ez még most, jelen pillanat-

ban is tart” – nyilatkozta egy gumiszerviz tulajdonosa, Cserép 
Ferenc. Az árak jellemzően ebben az évben is emelkedtek.

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 javasla-
tokat részletes indokolással 2020. július 15. napjá-
ig lehet elektronikusan megküldeni Keszthely Vá-
ros Polgármestere e-mail címére (polgarmester@
keszthely.hu.).  

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezde-
ményezés Keszthely Város Önkormányzata Kép-
viselő-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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FELHÍVÁS 

közterület-használat szándékának bejelentésére

Keszthely Város Önkormányzata várja a jelentkezõket a nyári szezonban

• utcazenész (ének és élõzene),
• portrérajzolás,
• kézmûves-tevékenység kategóriában

Keszthely belvárosában a Fõ tér, a sétálóutca, a Kastély utca, 
valamint a Balaton-part területére.

A helyszínek biztosítására a jelentkezések beérkezési sorrendjében kerül sor.  
A jelentkezések függvényében a helyszínek igény esetén a szerzõdés idõtartama alatt, 
a szerzõdésben elõre meghatározottak szerint változtathatóak. 
Valamely fenti tevékenység a 47/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet alapján,  
közterület-használati szerzõdés megkötését követõen végezhetõ.  
Az ajánlatokat a tevékenység megkezdése elõtt legalább 15 nappal kell benyújtani, 
az ajánlatok mellé kérünk csatolni a korábbi tevékenységekrõl fotódokumentációval 
alátámasztott írásos tájékoztatást. 

Kérjük, hogy a közterület-használati felhívásra jelentkezõk esetleges technikai igényüket 
elõre jelezzék.
Az ajánlatokat folyamatosan várjuk a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére (8360 
Keszthely, Fõ tér 1.) vagy akár elektronikus úton a titkarsag@keszthely.hu e-mail-címre. 
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán 
(83/505-524, 83/505-541) vagy a vagyoncsoport@keszthely.hu e-mail címen kérhetõ. 

Nagy Bálint polgármester
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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

(A terápiás részleg szolgáltatásai közvetlenül az Ady utca felől
fürdőbelépőjegy megvásárlása nélkül is igénybe vehetőek.)

www.spaheviz.hu

A Hévízi Tófürdő 
szabadtéri fürdőrésze 

és terápiás részlege 
nyitva!

 A feltöltődés 
és a biztonság 

garantált!

A Hévízi Tófürdő 
szabadtéri fürdőrésze 

és terápiás részlege 
nyitva!

már 5.140.000 Ft-tól


