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A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos – az emberek egész-
ségének megőrzését, az ellátások működtetését célzó 

– napi intézkedések mellett Nagy Bálint, Keszthely pol-
gármestere a veszélyhelyzet utáni feladatokra, a gazdaság 

újbóli fellendítésére is koncentrál.

– Több mint egy hónapja áll fenn a ve-
szélyhelyzet, ami mindannyiunk terveit 
felülírta, így van ez az önkormányzattal 
is – fogalmazott Nagy Bálint. – Az első és 
legfontosabb intézkedés az emberek ellá-
tásának megszervezése, biztosítása volt, a 
szociális és nem szociális alapú ellátások 
beindításával. Felkészülve közben arra, 
hogy a helyzet romlása esetén is mű-
ködjön, el tudja látni a feladatokat a tel-
jes rendszer. A szociális ellátások esetén 
megszülettek a szükséges önkormányzati 
döntések, a lényeg az volt, hogy minél 
több embert tudjunk támogatni. A nem 
szociális alapú ellátások tekintetében cé-
lul tűztük ki, hogy – a járványveszéllyel 
kapcsolatos szakmai ajánlásokon alapul-
va, azokat figyelembe véve – megszervez-
zünk egy olyan hálózatot, mely a helyi 
embereket szolgálja. Azaz az emberek-
nek szociális jogosultságtól függetlenül 
is el tudjuk juttatni az alapvető élelmisze-
reket, háztartási cikkeket. Mind-
emellett segítettük az embereket 
a védekezésben is, kezdettől 
szereztük be s osztottuk a masz-
kokat. Összefoglalva: Keszthely 
városa gyorsan lépett, az elsők 
között hoztuk meg a szükséges 
döntéseket, melyeket – mivel a 
helyzet gyorsan változik – időről 
időre felülvizsgálunk, s ha szük-
séges, módosítunk. Az eddigi 
visszajelzések pozitívak a lakos-
ság és a szolgáltatásokat igénybe 
vevők részéről egyaránt. Köszö-
netet mondok a civil, önkéntes 
segítőknek.

Ahhoz, hogy a járványhelyzet 
ne rosszabbodjon, szigorú intéz-
kedésekre is szükség volt.

– A veszélyhelyzetben a jog-
szabály a polgármesterekhez 
rendelte a döntési jogköröket, 
kompetenciákat, s természe-
tesen a felelősséget is. Ennek 

tükrében hoztam meg – a szükséges, 
szakmai egyeztetések után – az indo-
kolt szigorító intézkedéseket. Így a 
piac újra, de korlátozott nyitvatartással 
működik. Fontos, hogy működjön, 
ezzel segítjük nemcsak a termelőket, 
hanem a lakosságot is. Jelenleg csak 
élelmiszer és idény jellegű palánták 
értékesítése lehetséges, s szigorúak a 
szabályok. Maszk, kesztyű viselése, tá-
volságtartás szerepel az előírások között, 
s – bár közösségi térről van szó – kérünk 
mindenkit, hogy csakis a vásárlás idejé-
ig tartózkodjon a piacon. A legnagyobb 
szabályozás a Balaton-part teljes lezárása 
volt, ami először húsvétkor lépett életbe, 
s az elsők között hoztam meg ezt a szi-
gorú döntést. Keszthely egyik legnép-
szerűbb helye a Balaton-part, ahová a 
lakókon kívül mindig sok-sok vendég ér-
kezik. Ez most nem lehetséges. Keszthely 
mindig szívesen, szeretettel látja, fogadja 

a turistákat, kivéve a mostani időszakot, 
mindannyiunk egészségének védelme 
érdekében. A lezárással elejét vettük an-
nak, hogy tömegek legyenek a parton. 
A Balaton-part péntek délutántól hét-
főn délelőttig – minden hétvégén „zárva 
tart”. Minden időszakban tilos azonban 
Keszthely területén a játszóterek és külté-
ri sport- és fitneszeszközök használata. A 
szabályok – melyek a veszélyhelyzet vé-
géig állnak fenn a rendeletek értelmében 
– betartását a rendőrség, a közterület-fe-
lügyelők folyamatosan ellenőrzik.

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

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

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

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

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. május 8-án 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!

Miközben az emberek egészségének megőrzése értelmében zajlik a napi munka, a polgár-
mester a veszélyhelyzet utáni időszak intézkedéseivel, a gazdasági szereplők segítésével,  
a gazdasági élénkítéssel kapcsolatos terveken dolgozik.
– Az első és legfontosabb intézkedés volt, hogy még március elején átnéztük az önkor-
mányzati kiadásokat, s felfüggesztettük azokat, melyek nem létfontosságúak. Tény, hogy  
a jelenlegi állapot mindenkit hátrányosan érint, megviseli az élet minden területén tevé-
kenykedőket. A gazdaság szereplőinek segítésével kapcsolatos eszközök többsége ugyan  
a kormány kezében van, de természetesen az önkormányzat a lehetőségeihez képest segíti 
őket. Keszthely 71 millió forintnyi gépjárműadóval járul hozzá a kormány gazdaságélénkí-
tő csomagjához. A helyi intézkedések között szerepel, hogy az önkormányzati ingatlanok 
bérleti díjára vonatkozó kedvezmény a város egész területén, a szezonon kívül is érvényes 
lesz. A kiadások jelentősen megterhelik a költségvetést, előre nem is tervezhetők a számok, 
csak nagyságrendileg. A költségvetést módosítani kell, az ezzel kapcsolatos munka folyik. 
Ennek eredményeként május elsejétől újabb gazdasági segítő intézkedések indulnak el 
Keszthelyen. Fontos, és azon vagyok, hogy az emberek ne veszítsék el a munkahelyeiket, 
érvényes ez az önkormányzati intézménystruktúrára is.

Nagy Bálint azt mondja, az elmúlt hónapban a keszthelyiek többsége fegyelmezetten 
viselkedett, s betartotta a szabályokat.
– Úgy gondolom, a legtöbben átérzik a helyzet súlyát, s ennek megfelelően élik a nem 
könnyű mindennapokat. Ezúton is arra kérek mindenkit, hogy vigyázzon magára, vigyáz-
zon másokra.



 

Segít az Ifjúsági Kerekasztal

2019 őszén, az önkormányzati válasz-
tásokat követően megalakult a Keszt-
helyi Ifjúsági Kerekasztal. A szervezet 
célja, hogy a fiatalok számára vonzóvá 
tegyék a vidéki életet, szívesen költöz-
zenek haza szülővárosukba, vagy oda, 
ahol gyermekkorukat töltötték. 
– A fiatal családoknak programokat, 
a szülőknek minőségi szórakozást 
kívánunk nyújtani – mondta lapunk-
nak Horváth Tamás, Keszthely Város 
Önkormányzatának képviselője, a 
Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal alelnö-
ke, hozzátéve: a járvány kezdete óta 
egy nagy csapat dolgozik azért, hogy  
a rászoruló lakosoknak segítsenek.  
– A Keszthelyi Feltámadás Cserkész-
csapat Alapítvány cserkészei,  
a Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület 
tagjai, a keszthelyi Önkéntes Központ 
munkatársai együttes munkájával 
valósulnak meg ezek a feladatok. 
Arról is említést tett, hogy Nagy 
Bálint, Keszthely polgármestere, az If-

júsági Kerekasztal elnöke több száz 
szájmaszk szétosztását szorgalmaz-
ta, melyben nagy segítségére vol-
tak. Ezeket eljuttatták idős rászoru-
lóknak, egyedülálló embereknek, 
betegeknek, bárkinek, aki ezt az 
önkormányzatnak jelezte. A város-
ban több ezer maszkot szállítottak ki, 
a piac újranyitásának első napján a 
helyszínen is mindenkinek adtak, aki 
vásárolni vagy kereskedni ment.  
A város üzemeltetésében lévő munka-
helyeken is minden dolgozónak meg-
felelő védőfelszerelést biztosítottak. 
– Az Ifjúsági Kerekasztal szorosan 
együttműködik a Nyugat-Balatoni If-
júsági Egyesülettel, ezáltal akár Keszt-
hely járásban is eléri a számára fontos 
célközönséget. A maszkok készítéséért 
külön köszönet illeti a „Keszthely 
összefog” csapat minden tagját, külön 
kiemelném Fábiánné Figder Niko-
lettet, aki koordinálta a varrást, és a 
befolyt adományokból a keszthelyi 

mentőszolgálatot támogatta. Ezen-
kívül hálásan köszönjük a keszthelyi 
Asbóth Sándor Szakgimnázium női 
szabó csoportja szakoktatójának, 
Gosztonyi Klárának, hogy tanulóival, 
az iskola munkatársaival, valamint 
önkéntes segítőkkel több száz maszkot 
készítettek. Úgy gondolom, hogy 
jelen helyzetben kijelenthetem, hogy 
nem tétlenkedtünk, minden napunk 
tevékenyen telt. Örömmel tölt el, hogy 
a városban ennyi lelkes aktivista él, 
akikkel gördülékenyen megy a mun-
ka. A cserkészek, önkéntesek, segítők 
munkája által tudjuk megmutatni, 
hogy a fiatalok is fontos szereplői  
a közösségi életnek. Hálásan köszön-
jük a város lakóinak felajánlásait is.
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Újra megnyitott a piac
A húsvéti hétvége előtt újra 

megnyitotta kapuit a városi piac 
Keszthelyen. Az újranyitást 
 a vásárlók és a termelők is 

üdvözölték, akik nagyon nehéz 
helyzetbe kerültek a piac  

bezárását követően.

A járványhelyzetre tekintettel azonban 
szigorú szabályokat kell betartaniuk a 
látogatóknak és a kofáknak is. Fontos 
szabály, hogy a piacon csak élelmiszert, virágot és palántákat lehet árulni, emellett pedig itt is életbe lépett a boltokban ta-
pasztalható idősáv. Így reggel 9 és 12 között csak a 65 éven felüliek látogathatják a piacot, amely a járvány idején reggel héttől 
délután 2-ig tart nyitva. Az idősávok betartását a rendőrség is ellenőrzi.
Az önkormányzat arra kéri a piacon vásárlókat és az el-
adókat is, hogy minden esetben tartsák meg a kétméteres 
távolságot egymástól. Emellett javasolják kesztyű és maszk 
viselését, ez utóbbi esetében az is jó megoldás, ha sállal, 
kendővel takarják el az arcukat a piacra látogatók.
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A keszthelyi piac továbbra is szerdai és szombati 
napokon tart nyitva, megközelíteni a nagyparkoló 
és a Bem József utca felől lehetséges.

Fontos a folyamatos kézápolás

Az intenzívebb fertőtlenítéshez nincs hozzászokva bőrünk, így az kiszáradhat, 
de a hideg-meleg idő váltakozása, a szél vagy többek között a mosogatás is befo-
lyásolhatja a folyamatot – mondta el dr. Pál Marianna Maja bőrgyógyász adjunk-
tus. Hozzátette, ha a bőrünkön található láthatatlan lipidréteg akár ezeknek a tényezőknek a hatására is megsérül, akkor 
bepirosodik, hámlani kezd és megvastagszik a bőrünk, súlyosabb esetben be is repedezhet vagy gyulladhat. Hogy ezeket 
elkerüljük, fontos a megelőzés. A szakember szerint olyan kézápolószereket érdemes használni, melyek bőrazonos lipidet 
tartalmaznak, esetleg a vízvesztést akadályozzák meg. Ebben az esetben karbamid- vagy ureatartalmú készítményeket 
érdemes keresni. A szappan is száríthatja a bőrt, így a bőrbarát termékeket ajánlja. A bőrápolás azért is fontos, mert a szá-
raz, gyulladt bőr nem rendelkezik megfelelő védekezőképességgel, így számos kórokozó megtelepedését is megkönnyíti.

Egyre többen tapasztalhatnak kézszárazságot ebben  
az időszakban. Ehhez nagyban hozzájárul a folyamatos  

kézmosás és a kézfertőtlenítők használata. 

A koronavírus-járvány miatt nagyon sok család  
került nehéz helyzetbe. Ebben az időszakban is nagy erő-

feszítésekkel tevékenykedett a Keszthelyi Ifjúsági  
Kerekasztal. Egyebek mellett szájmaszkot osztottak, be-

vásároltak, gyógyszereket váltottak ki, online  
korrepetálást, mentális segítségnyújtást végeztek. 

Támogatás 
tiszteletdíjakkal
A koronavírus járvány miatt 
szociálisan nehéz helyzetbe 
került keszthelyi lakók meg-
segítésére egy havi képviselői 
tiszteletdíjukat ajánlották fel 
a Fidesz-KDNP keszthelyi 
képviselői, Nagy Bálint polgár-
mester, valamint Vozár Péterné 
alpolgármester – írta szerkesz-
tőségünknek küldött közlemé-
nyében Csótár András, a Fidesz 
helyi elnöke, önkormányzati 
képviselő, úgy fogalmazva: 
„látjuk, érzékeljük, hogy sok 
család került nehéz anyagi 
helyzetbe az elmúlt hetekben 
és mi, városi vezetők, a segít-
ségnyújtásban is elöl szeret-
nénk járni, s egyben bíztatást 
adni mindenkinek, hogy együtt, 
összefogással – és természe-
tesen a Jóisten segítségével 
– ezen a nehéz helyzeten is túl 
fogunk jutni.
Ezután a Kisvárosunkért  
Érdekvédelmi Egyesület is 
jelezte közösségi oldalán, hogy 
az önkormányzati képviselőik 
fejenként 100 ezer forintot 
ajánlottak fel tiszteletdíjukból 
keszthelyi jótékonysági szerve-
zeteknek.

A koronavírus-járványt megelőző 
időszakban a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Keszthelyi Csoportjá-
nak feladatai közé tartozott az élel-
miszerbank működtetése, azonban 
a csoportosulás és az esetleges to-
vábbfertőzés megakadályozása ér-
dekében ezt bezárták. A tevékenység 
folytatását az általuk működtetett 
Gondviselés Háza dolgozói vették 
át. Átlagosan napi hetven csomagot 
szállítanak ki. Többek között hu-
szonöt jut a Szent Erzsébet Alapít-
vány nappali melegedőjébe, tíz 
csomaggal pedig a keszthelyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot se-
gítik naponta pékáruval, zöldséggel 

és gyümölccsel. A saját, fogyatékkal 
élő ellátottjaikra is oda tudnak köz-
ben figyelni, kapcsolatban vannak 
velük. Dr. Máté Szilvia intézményve-
zető elmondta, a Gondviselés Háza 
munkatársai védőfelszerelésben, gu-
mikesztyűben és maszkban szállítják 
ki a csomagokat. A tevékenységgel 
mindannyian folytathatták munká-
jukat, így nem kellett számukra be-
vezetni a leállási időt. 

A dolgozók közül egyesek csekk-
befizetésekkel is segítenek a város 
idősebb lakóinak, ezzel is kisebbít-
ve annak esélyét, hogy esetlegesen 
megfertőződjenek a koronavírussal.

Élelmiszerosztással is segít 
a Gondviselés Háza
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Online tartják a kapcsolatot  
    a hívőkkel

A koronavírus-járvány továbbterjedésének meg-
akadályozása miatt már márciustól nem lehet 
részt venni személyesen az istentiszteleteken, 
szentmiséken. Ezeket televízión keresztül és 
online közvetítik. 

A hívőkkel az interneten 
keresztül tartják a kapcsolatot 
az egyházi személyiségek. 
Többek között a Kis Szent 
Teréz karmelita bazilika 
Facebook-oldalán is több jó 
és hasznos tanáccsal próbál-
ják ellátni követőiket.  
Az olvasás mellett személyes 
beszélgetésre is van lehe-
tőség Fodor János atyával, 
aki telefonon és Skype-on is 
elérhető. Mint fogalmazott, 

ebben az időszakban sokak 
tapasztalhatnak különbö-
ző nehézségeket, amikkel 
elképzelhető, hogy egyedül 
nem tudnak megbirkózni, és 
úgy érzik, beszélni szeretné-
nek róla. János atya szerint a 
kommunikációs problémák, 
a gyermekneveléssel kapcso-
latos gondok, a generációs 
kapcsolattartási nehézségek 
mind előtérbe kerülnek 
ebben az időszakban. Rajtuk 

kívül olyanok keresik meg, 
akik magányosnak érzik 
magukat és beszélgetni sze-
retnének valakivel. Számukra 
mind azonos üzenet közvetít; 
mindenkinek van feladata. 
Javasolja, hogy készítsenek 
egy saját napirendet, amit ha 

visszanéznek, megtapasztal-
ják, hogy nincsenek egyedül. 

Az atya hozzátette, fontos a 
pozitív gondolkodás is, az, 
hogy el kell hinnünk, hogy 
képesek vagyunk túl lenni 
ezen az időszakon is. 

Több mint 200 milliós 
strandi fejlesztés

Annak ellenére, hogy most a koronavírus elleni 
védekezés az elsődleges feladatunk, a város 

fejlesztése folyamatosan napirenden van – fogal-
mazott Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, ki-

emelve a strandokkal kapcsolatos beruházásokat. 

TOVÁBBRA IS SZÜKSÉG VAN A VÉRADÓKRA
A biztonságos vérkészlet fenntartásához naponta 1800 véradóra lenne szükség a statisztikák szerint. 
A koronavírus-járvány miatti helyszínbezárások is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az önkéntesek száma 
csökkent, nagyjából 1100 egységnyi vért tudnak levenni országszerte. Az Országos Vérellátó Szolgálat 
tájékoztatása szerint április elején egyensúlyban volt a vérkészlet, felhalmozni nem érdemes azt, hiszen 
ezeknek öt nap a lejárati idejük. A véradásra jelentkezőket előválogatják, nem adhat vért az, aki 30 napon 
belül külföldön járt, beteg volt, illetve valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírussal fertőzött személy-

lyel került szoros kapcsolatba. A véradások alkalmával koronaví-
rus-szűrés nem történik, mivel az cseppfertőzéssel terjed, tehát 
a fertőzés vérátömlesztéssel nem adható tovább. A szakembe-
rek tájékoztatása szerint jelenleg a még hatályban lévő kijárási 
korlátozás alatt véradás céljából lehetséges a lakhelyelhagyás, 
mivel az alapos indokok közé tartozik a tevékenység. A véradások 
megszervezésében a Magyar Vöröskeresztnek is nagy szerepe 
van, honlapjukon is lehet tájékozódni az időpontokról. Áprilisban 
Keszthelyen hétfőnként és csütörtökönként délután 1 és 4 óra 
között a Keszthelyi Kórházba várják az önkénteseket.

– Az idén pályázati forrásból több mint 200 millió forintos 
beruházást hajtunk végre mindhárom strandunkon – fogal-
mazott. 

A sokak által kedvelt Helikon strandon a bejárati épület 
tetőszerkezetének teljes cseréje, az épület belső tereinek 
átalakítása és felújítása, családbarát kültéri öltözők, zöldterü-
leti fejlesztések valósulnak meg. 

A Városi strandon az épületek külső és belső felújítása, a 
vizesblokkok megújítása mellett a zöldterületeket fejlesztik, 
valamint kültéri öltözőkabinok fognak készülni. A keszthelyi 
Városi strand csúszdájának felújítása külön támogatásban 
részesül, melynek keretében a „kamikaze” és „anaconda” 
csúszda teljesen megújul, új gépészeti rendszer, tartószerke-
zeti rendszer és teljesen új pályarendszer készül el.

A Libás strandon a bejárati épületben lévő vizesblokkok 
átalakítása, gyerekvécé és baba-mama szoba kialakítása, 
vizesblokkok felújítása fog elkészülni. Emellett folyamatban 
van a Libás strand keleti oldalán egy vízisporteszköz-tároló 
kiépítése, amely kajakok, kenuk és sárkányhajók bérlésére ad 
lehetőséget.

A Balaton-part – készülve a jövőre – a járvány ideje alatt is 
szépül.

– Munkatársaink lefestették a Balaton-parton található 
padokat és a térbe állított óriás KESZTHELY betűket. Remé-
lem, mielőbb túl leszünk a veszélyhelyzeten, és újra öröm-
mel fogadhatjuk a vendégeinket a szép partunkon – tette 
hozzá a polgármester. Fertőtlenít a GESZ

Folyamatosan fertőtlenítik  
a buszmegállókat és a forgal-

masabb közterületeket a GESZ 
munkatársai Keszthelyen. 

A kirendelt dolgozók reggel fél 8-tól járják 
a várost és végzik a fertőtlenítést. A sor-
rendet az határozza meg, hogy egy adott 
buszmegálló vagy közterület mekkora for-
galmat bonyolít. A munka mintegy négy 
órát vesz igénybe naponta, ezért az önkor-
mányzat kéri a lakosság türelmét és megér-
tését. A fertőtlenítés a járványhelyzet fenn-
állása alatt folyamatosan zajlik a városban. 
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok

Házi kedvenc 
nem terjeszti aktívan 
a koronavírust

 

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. 

 

 

A Magyar Állatorvosi Kamara is megerősítette 
közleményében, hogy a mai ismeretek szerint 
a háziállatok, azon belül is a kutyák és macskák 
nem terjesztik aktívan és nem betegednek meg 
a COVID-19 vírussal. 
Továbbra is hangsúlyozni kell, hogy a koronavírus 
cseppfertőzéssel terjed emberről emberre. 
Az állatok csak passzív módon adhatják át azt 
olyan esetekben, ha fertőzött személy simogatja 
meg őket, a szőrzetükön ugyanis ebben az eset-
ben hordozhatják a vírust. Dr. Koósz Attila klini-
kus szakállatorvos is a higiénia fontosságát hang-
súlyozza. Mint elmondta, a kézmosás továbbra 

is elengedhetetlen, ha megsimogatjuk kedven-
ceinket. A kisállatok mancsait is lehet tisztítani, 
azonban fontos, hogy ne emberi kézfertőtlenítőt 
használjunk erre a célra, ugyanis ezek kisebesít-
hetik az állatok mancsait. Szappanos vízzel vagy 
törlőkendővel ajánlott ezt megtenni. 

Továbbá fontos az is, hogy sétáltatás esetén  
is tartsák meg a gazdák a 1,5 méteres  
távolságot egymástól, és ne engedjék össze  
a kutyákat, idegenek pedig ne simogassák  
meg az állatokat.
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Most Basilides Sándorra esett a választás. 
A festő és tanár személyét unokaöccse, 
Basildes Bálint ajánlotta a MŰSZAK alapító-
inak. Az 1901-ben született művész a gobe-
lin mestere is volt. Munkásságában meg-
határozó helyszín volt Balatonalmádi, több 
munkáját ihlette a magyar tenger. Lánya, 
Aliz örömmel fogadta a megkeresést, és 
amennyiben a helyzet is engedi, örömmel 
kölcsönzi édesapja alkotásait a művésztelep 
kiállításaihoz. 

A Művészek Szabad Alkotóközössége nem 
szeretné elhalasztani tizedik művészeti 

piknikjét a járványügyi helyzet miatt. A kö-
zösségi oldalakon és videóhívások keretében 

kívánják megvalósítani a művésztelepet. 

Takács Ferdinánd alapító elképzelése szerint a Facebookon hoz-
nának létre egy oldalt, ahol a művészek az elkészült festmények, szobrok és versek mellett az alkotás folyamatát is bemutathatnák 
fotókon és videókon. A Művészek Szabad Alkotóközössége 2011-ben indult el, akkor a barlang témája köré fonták a művészte-
lepet. A következő évtől kezdve egy-egy neves – de méltatlanul elfeledett – zalai, balatoni kötődésű művész jegyében alkotnak a 
kulturális piknik résztvevői.

A koronavírus miatt az elsők között 
zártak be a kulturális intézmények 

országszerte, így Keszthelyen is.  
A Helikon Kastélymúzeum, a Balatoni 

Múzeum és a Balaton Színház azonban 
vállalták, hogy a járványhelyzetben 

sem hagyják magukra vendégeiket. 
A Festetics-kastély közösségi olda-

lán a látogatók megismerkedhetnek 
a könyvtár rejtett kincseivel, sorozat 

mutatja be a Festetics asszonyokat, de 
azon is elmélkedhetnek az érdeklődők, 

hogy mi történne a kastélyban egy 
hasonló járványhelyzetben.

Kultúra online

A Balaton Színház számos 
színházi darabot és koncertet 
sugároz az interneten felvételről, 
de a Goldmark Károly Művelő-
dési Központ klubjainak vezetői 
is jelentkeznek tartalmakkal, így 
például a filmklub vezetője egy 
válogatást készít. Emellett online 

működik a NépmesePont is.
A Balatoni Múzeum a több ezer 
tárgyat felvonultató digitális 
archívumait osztja meg a közön-
séggel, de a Néprajzi Látványtár-
ba is beleshetnek az érdeklődők. 
A szakemberek azt mondják, a 
lehetőségek tárháza végtelen, de 

igyekeznek olyan programokat 
válogatni, amelyek nagy érdeklő-
désre tarthatnak számot.
A kulturális intézmények online 
tartalmai a legnépszerűbb kö-
zösségi oldalon, az intézmények 
honlapjain és YouTube-csatornáin 
érhetők el.

Keszthely Város Polgármestere
13/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

köztéri játszóterek, valamint az egyéb, közterületen elhelyezett 
kültéri sporteszközök, valamint bármely szabadidős tevékenység végzésére 

szolgáló eszközök, berendezések használatának tiltásáról

Keszthely Város Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, továbbá a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megha-
tározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1.§ A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) be-
kezdésétől eltérően a veszélyhelyzetre tekintettel Keszthely közigazgatási területén a köztéri játszótereken 
tartózkodni, továbbá az egyéb, közterületen elhelyezett kültéri sporteszközök, valamint bármely szabadidős 
tevékenység végzésére szolgáló eszközök, berendezések használata tilos. 

2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott szabályokat megsértő személlyel szemben magasabb rendű jogsza-
bály által nem szabályozott esetekben a közterület-felügyelő a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti mértékig és módon helyszíni bírságot szabhat ki.
(2) A magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban a pol-
gármester jár el.

3.§ Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2020. április 16. napján lép hatályba.

Virtuális MŰSZAK

Nagy Bálint polgármester Dr. Gábor Hajnalka jegyzõ
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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!

Országos tűzgyújtási tilalom van
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság április 10-től rendelt el tűzgyújtási tilalmat  
az egész ország területére. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlano-
kon, az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A rendelet azért lépett életbe, mert az elmúlt hetekben rendkívül kevés csapadék hullott hazánkban,  
és a száraz időjárás kedvez a szabadtéri tűzeseteknek. A veszélyt ilyenkor az erdei aljnövényzet, avartakaró 
jelenti, amely nagyon könnyen meggyulladhat. Veszélyes ugyanakkor a kerti zöldhulladék égetése is ilyenkor, 

amely megfelelő körültekintés vagy felügye-
let hiányában könnyen tüzet okozhat nemcsak 
a saját, hanem a szomszédos ingatlanokban 
is.
A belterületen való égetést minden esetben 
az önkormányzat szabályozza. A katasztró-
favédelem felhívja a figyelmet, a szabadtéri 
tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanság-
ra vezethető vissza, ám az időnként jelentős 
kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában 
vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival, 
megelőző intézkedésekkel. Amennyiben vala-
ki megszegi a tűzgyújtási tilalmat, úgy sza-
bályszegést követ el, és bírsággal sújtandó.

Áprilistól üzemel a viharjelzés  
     a Balatonon és más hazai nagy tavainkon

A Balaton körül harminchat stabil, a kiemelt strandokon még tizenöt mobil fényjelző  és három tóközepi 
viharjelző továbbítja a jelzéseket. A tavat három részre osztva adhatja ki a jelzéseket az Országos Meteo-

rológiai Szolgálat Siófoki Meteorológiai Obszervatóriuma. Horváth Ákos vezető elmondta, hogy a rend-
szer úgy van kialakítva, hogy a víz minden pontjáról legalább egy viharjelző berendezés látható legyen. 

A Balaton időjárása szeszélyes, a szél nagyon gyorsan tud fordulni és felerősödni. A Siófoki Meteoroló-
giai Obszervatórium vezetője szerint nyáron különösen veszélyesek a zivatarok. Ezek 10-15 perc alatt fel 

tudnak épülni, és nagyon rövid idő alatt erős vagy viharos széllökést is ki tudnak magukból bocsátani. 

Horváth Ákos hozzátette, ilyenkor a szakem-
bereknek nagyon kell figyelni a zivatar kiala-

kulására utaló legkisebb jelet is, és ha minden 
feltétel megvan, akkor ki kell adniuk a jelzést. 
Ez az egyik legbizonytalanabb része a viharjel-
zésnek. Az obszervatórium vezetője elmondta, 

körülbelül 80-90 százalék a beválási érték 
a viharjelzésnél. Az Országos Meteorológiai 

Szolgálat október 31-ig üzemelteti hazai nagy 
tavainkon a viharjelző rendszereket. 

A Balatonnál ez a viharjelzések 86. éve.

30 százalékkal emelkedett meg  
az internetes adatforgalom a járványügyi helyzet miatt

A koronavírus-járvány miatt világ-
szerte megnövekedett az internetes 
adtaforgalom. A személyes találko-
zások korlátozása miatt az otthoni 
munka, a tantermen kívüli oktatás 

és a lecsökkent szabadidős lehető-
ségek miatt jóval többen és többet 

használják a világhálót.

Az ilyenkor megszokotthoz képest mint-
egy harmadával emelkedett meg az inter-
netes adatforgalom a HIR-SAT hálózatán, 
ez hasonló az országos adatokhoz. 
A keszthelyi cég teljes szolgáltatói száma 
közelít a húszezerhez – ez magába foglal-
ja az internet-, televízió- és telefonszolgáltatást is Zala 
mellett Vas és Győr-Moson-Sopron megyében.
Emelkedtek a módosítási igények is, sokan kérik a 
gyorsabb internetet és a bővebb televíziós csomagokat. 
A megnövekedett adatforgalmat bőven ki tudja szolgálni 
a kapacitás – tájékoztatott Koloszár Zoltán cégvezető.
Ahhoz, hogy az internethálózatot továbbra is jó minő-
ségben érjék el a felhasználók, érdemes átgondolni 

a nethasználati szokásokat, különösen csúcsidőben 
– tanácsolja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 
Bartolits István, az NMHH Technológiaelemző Főosztá-
lyának vezetője elmondta, célszerű elkerülnünk az olyan 
alkalmazásokat, ahol felesleges plusz terhet rakunk  
a hálózatra; Csatolmányok helyett felhőszolgáltatást, 
de legalábbis tömörítést, a videohívások helyett hanghí-
vást, a videóknál, streameknél pedig a kisebb felbontást 
érdemes választani.
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JAVASLATKÉRÉS 
BAKONYI KÁROLY-DÍJRA

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Pannon Egyetem Georgikon Kar 
együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy 
kulturális tevékenysége 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 javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján (http://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek) megtalálhatók.

A kitüntetés adomá-
nyozására vonatkozó 
javaslatokat részletes 

indokolással 
2020. május 31. napjáig 

lehet elektronikusan 
megküldeni Keszthely 

város polgármes-
tere e-mail-címére 

(polgarmester@
keszthely.hu). 

A javaslattételre 
vonatkozó nyomtatvány 
(Kezdeményezés Keszt-
hely Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete 
által alapított kitüntetés 

átadására) letölthető 
Keszthely város hon-
lapjáról (https://www.

keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/

jogi-es-szervezesi-
osztaly/titkarsagi-

feladatok).

Nagy Bálint
polgármester

Pulykamellcsíkok mediterrán módra

A pulykamellfilét vékony csíkokra vágjuk, és felforrósított olajon fehére-
désig sütjük. Hozzáadjuk a megtisztított, negyedekbe vágott gombát, sózzuk, 
őrölt borssal és reszelt szerecsendióval ízesítve néhány percig pirítjuk.  
Azután tűzálló tálba tesszük, közérakjuk a félbevágott paradicsomokat.  
A tojásokat felverjük, a tejszínnel habosra keverjük, majd – a reszelt sajtot is 
beleforgatva – a gombás húsra öntjük. Rászórjuk a tökmagot, és előmelegí-
tett sütőben 200 Celsius-fokon 35-40 perc alatt megsütjük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 40 dkg pulykamellfilé, 3 evőkanál olaj, 
60 dkg csiperkegomba, 4 tojás, 2 dl tejszín,  
10 dkg reszelt sajt, reszelt szerecsendió, 4 kemény 
paradicsom, 10 dkg tökmag, őrölt bors, só

Az új koronavírus-járvány terjedése 
folytán bevezetett tantermen kívüli, 
digitális munkarend miatt a diákok 
az eddigieknél is többet használják 
az internetet, és több időt töltenek a 
közösségi oldalakon is. Mivel a fiata-
lok természetes közegként kezelik a 
virtuális teret, a veszélyfelismerési és 
védekezési képességük azonban ala-
csonyabb, mint a felnőtteké, fokozot-
tan vigyáznunk kell rájuk.  
Az információszerzés, a tanulás és 
a kikapcsolódás mellett a világhálón 
káros tartalmakkal is találkozhatnak, 
illetve az a veszély is fennáll, hogy a 
kelleténél több időt töltenek online, 
legtöbbször bármiféle ellenőrzés nél-
kül. Léteznek olyan technika megoldá-
sok, amelyek segítségével ezek  
a veszélyek csökkenthetők. 

Ezek azonban nem helyettesítik a tudatos inter-
nethasználatra történő nevelést, a veszélyek  
és a biztonságos internetezés szabályainak megis-
mertetését.
Ehhez ad tanácsot a rendőrség a szülők számára:

Most különösen fontos a szülők figyelmét is felhívni 
a gyermekek tudatos internethasználatának fontosságára.

DIGITÁLIS OKTATÁS – TÖBB ODAFIGYELÉS

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

Forrás: www.police.hu 

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

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

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

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

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

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

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ
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