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Új szárnnyal bővült a Fejér György Városi Könyvtár, az épületrészt ünnepélyesen adták át minap. Az uni-
ós projektből és önkormányzati támogatásból – összesen mintegy ötvenhétmillió forintból – megvaló-
sult beruházással egy többfunkciós közösségi tér jött létre Keszthelyen. Az új épületben lehetőség nyílik 
diákok fogadására, de a felnőttek számára is kínál opciókat az új szárny.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő köszöntőjében 
hangsúlyozta: a könyvtár fontos helyszín az idős és a fiatal 
korosztály számára egyaránt. Hozzátette: ma is van funkci-
ója a könyvtárnak a város közösségi és kulturális életében. 
Így van ez Keszthelyen is, és a város különösen sokat tesz 
azért, hogy fejlessze a közösségi életet, a kultúrát. A Fejér 
György Városi Könyvtár közel ötvenmillió forintot nyert a 
beruházás megvalósítására. Ehhez Keszthely önkormány-
zata közel hétmillió forint többlettámogatást nyújtott. A 
projekt keretein belül felépült egy negyven négyzetméteres 
épület, oktatási és közösségi funkciókhoz illeszkedő búto-
rokat, valamint több informatikai és audiovizuális beren-
dezést szereztek be. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
elmondta, nagy igény van a városban a kulturális közösségi 
terekre.

– A települések életében nem csak szimbolikus létesít-
mény a könyvtár. Ezért fontos, hogy ne csak 
egy épület legyen, hanem valóban igényelt 
funkciókkal és tartalmakkal legyen megtölt-
ve. Mondhatom, hogy minderre Keszthelyen 
nagy igény van – fogalmazott a polgármester.

A Balaton-parton ünnepélyesen indították el 
az idei keszthelyi nyár egyik fő attrakcióját, 

az óriáskereket. Az ötven méter magas létesít-
ményről – mely magasabb, mint a közeli 

Helikon Hotel épülete – csodás panoráma 
tárul az érdeklődők szeme elé.

Az óriáskerék kabinjaiban hat-hat fő tartóz-
kodhat egyszerre. A harminc gondolában így 

összesen száznyolcvan fő utazhat. Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere szerint az ország egyik 

legnagyobb óriáskereke kellően vonzó lehet 
mind a lakosság, mind a turisták részére. Az 

óriáskerék ötletét az adventi időszak alapozta 
meg, amikor is a Fő téren egy kisebb, húszmé-
teres létesítmény várta a vendégeket. Adódott 
a gondolat, hogy nyáron egy nagyobb, vonzó 

attrakciót kínáljanak, így érkezett Keszthelyre az 
ország legnagyobb óriáskereke.

A parkosításhoz vállalkozói és civil támogatást is kapott a könyvtár.  
Az intézmény és a GESZ munkatársai mellett a TC Informatika Kft.,  
a Magnólia Art Kertépítő Kft., a Városvédő Egyesület segített a munkában.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. július 17-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.

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

Az óriáskerék mint fő attrakció
Az óriáskereket min-

dennap lehet használni. 
Hétfőtől csütörtökig 

délután 2 és este 10 óra 
között, míg péntektől 

vasárnapig délelőtt 10-től 
este 11 óráig várják az 

érdeklődőket. A megvál-
tott jegyek három körre 

érvényesek. A felnőtt-
jegy 2000, a gyerek és a 
nyugdíjas 1500 forintba 

kerül. Keszthelyi lakosok 
lakcímkártya felmuta-

tásával 10 százalék 
kedvezményben 

részesülnek.
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Költségvetéstől az ingatlankoncepcióig

Az ülésen történtekről, illetve a döntésekről Nagy Bálint polgár-
mester közvetlenül a tanácskozást követően számolt be sajtótá-
jékoztatóján. Elöljáróban köszönetet mondott mindenkinek, aki 
– hivatása, önkéntessége kapcsán, 
civil szervezet tagjaként vagy ma-
gánszemélyként – a járvány ideje 
alatt segítette Keszthelyt, a vá-
rosban, illetve a térségben élőket. 
Mint mondta, büszke a keszthelyi 
emberekre, akik megmutatták, 
hogy össze tudnak fogni, tudnak 
együtt dolgozni. Úgy fogalmazott: 
az önkormányzati döntések tekin-
tetében az elmúlt hónapokban is egyeztettek a képviselőkkel, 
így tudják tartani az eredeti ütemtervet. A mostani ülésen 25 
tervezett, illetve négy sürgősségi napirendet tárgyaltak, de az 
ellenzék hat interpellációt is benyújtott. Ezzel kapcsolatosan a 
polgármester hangsúlyozta: szomorú, hogy a képviselők nem a 
bizottsági üléseket használják arra, hogy az egyes témákat ala-
posan átbeszéljék. Ezzel együtt az előterjesztéseket nem fogad-
ják el, kritizálnak, ám érdemi észrevételeket, javaslatokat nem 
nyújtanak be. Kiemelte: nagyon reméli, hogy mindez a jövőben 
megváltozik, együttműködve, pártfüggetlenül dolgoznak majd 
Keszthelyért.

A napirendekről szólva elmondta: módosították az idei költ-
ségvetést. Február elején egy stabil, fejlesztésorientált büdzsét 
fogadtak el, a meghozott intézkedéseken túl ennek is köszön-
hető, hogy a város gazdaságilag át tudta vészelni az elmúlt hó-
napokat, s kedvezőbb helyzetben van, mint más települések. 
Bevételkiesést természetesen okozott a világjárvány, ami nehéz-
ségekkel jár. Mint megjegyezte, a költségvetéssel, annak „aktu-
alizálásával” kapcsolatosan lesznek még feladataik. Nagy Bálint 
a sajtótájékoztatón elmondta: a Goldmark Károly Művelődési 

Központ igazgatójának egy évre az eddigi 
vezetőt, Csengei Ágotát nevezte ki a kép-
viselő-testület. Hatékony és lendületes 
munkát várnak el a kulturális területen, 
ezért szigorú elvárásokat támasztottak.
A polgármester szólt a városszemlékről 
is. Elmondta, hogy azokat a járvány ide-
je alatt is megtartották, s a jövőben sem 
maradnak el. Alapvető, hogy a város, an-
nak közterületei mindig rendben legye-

nek, gondozottan fogadják a turistákat. A képviselő-testület elé 
került Keszthely ingatlankoncepciója is. A polgármester úgy fo-
galmazott, hogy ez történelmi dolog, eddig hiányzott, most egy 
30-50 évre szóló koncepció alapjait fektették le. A koncepcióról 
még tárgyalnak, s a tervek szerint ősszel fogadják el.

Különleges, látványos dekorációt készített Fábiánné Figder 
Nikolett, Temleitner Andrea és Mikoláné Tér Katalin. A virágos 
csónak Kiskeszthely egyik forgalmas részén kapott helyet.
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Elköltözött  
a Vöröskereszt
Költözik a Magyar Vöröskereszt 
helyi területi szervezete. Az elmúlt 
évtizedekben a Kossuth Lajos utca 
45. szám alatti udvarban tevékeny-
kedtek, július elsejétől pedig már a 
Vásár tér 10. (VÜZ Kft.) udvarában 
látják el a hozzájuk fordulókat.  
A tulajdonos önkormányzat a régi 
épületnek más funkciót tervez.  
A nyitásig egyelőre nem fogadnak 
adományokat, de azt követően szí-
vesen várják a szezonális tárgyakat, 
ruhaneműket.
A felújított épületben a rászorulók 
részére továbbra is ruhaneműkkel, 
egyéb használati tárgyakkal, élelmi-
szerekkel segítenek, de itt szervezik 
majd a véradásokat, elsősegély-
tanfolyamokat és vizsgákat, és itt 
nyújtanak jogi segítséget is. A köl-
tözéssel 140 m2-re bővül a hasznos 
terület. Kapcsándy Mária területi 
vezető elmondta: „A koronavírus 
miatt március 24-én bezártunk, 
egyedül a véradás szervezése folyt, 
illetve telefonos ügyfélszolgálatot 
tartottunk, jogi tanácsadás kereté-
ben. Három hete tértünk vissza, és 
mindjárt azzal kezdtük, hogy átköl-
töztünk ide.”
A nyitást követően folytatódik a 
Fehér Gyűrű áldozatsegítő egyesület 
Zala megyei irodájának munkája is.

Várja a látogatókat 
a Helikon Kastélymúzeum

Június 20-án, a veszélyhelyzet végét követően nyitotta meg ismét 
kapuit a látogatók előtt a Helikon Kastélymúzeum is. A nyitóhét-
végén 2066-an váltottak belépőjegyet a kiállításokra. 

Hosszú idő, a veszélyhelyzet lejárása után 
újra nyilvános, soros ülést tartott Keszthely 

képviselő-testülete, mely közel harminc 
előterjesztést tárgyalt.

VÉRADÁSOK 
JÚLIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete, valamint a Keszthelyi 

Kórház vérellátója júliusban is várja 
a véradókat. Utóbbi helyen július 

6-án (13–16 óra), 7-én (15–18), 13-
án (13–16), 20-án (13–16) és 27-én 

(13–14) lesz véradás. A hévízi gyógy-
fürdőkórházban 9-én (11.30–14.30), 
Gyenesdiáson, a községházán 16-án 

(16–18), Sármelléken, az ifjúsági 
táborban 23-án (15–18), Karmacson, 
a művelődési házban 30-án (16–18) 

várják a véradókat.

A beltéri kiállítások látogatása során továbbra is kötelező a maszkviselet. A 
bejáratoknál kézfertőtlenítőket is kihelyeztek. A zártteres gyűjtemény mellett 
extra programokkal is várták az érdeklődőket, így többek között a látogatók 
postakocsikázhattak a kastély udvarán, valamint lovas programokon, hintó- és 
erkélykoncerteken is részt vehettek mind a két napon. Újraindultak a történel-
mi Helikoni városi séták is, így a következő hétvégéken megismerkedhetnek 
az érdeklődők az 1900-as évek bűnügyi történeteivel, de a Festeticsek és a 
helyi kereskedők témájában is hallhatnak érdekességeket a látogatók. A kastély 
munkatársai a járványhelyzet alatt sem tétlenkedtek, a közeljövőben megújult 
tárlatokkal várják az érdeklődőket a Helikon Kastélymúzeum kiállításain. 

Veszélyhelyzet után 
újra soros ülést tartottak

A képviselő-testületi ülésről lapzártánkat köve-
tően a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület 
képviselői is sajtótájékoztatót tartottak. 
Erről következő számunkban írunk. 

A veszélyhelyzet elmúltával március óta először ülhetett 
össze a keszthelyi képviselő-testület. A soros júniusi tanács-

kozáson 25 tervezett, illetve 4 sürgősségi napirendi pontot 
tárgyaltak, de az ellenzék hat interpellációt is benyújtott.

Nagy Bálint polgármester elmondta, hogy sikerült tartani az 
első féléves munkatervet a veszélyhelyzet idején is, amikor a 
képviselő-testület feladat- és hatásköreit a polgármester gya-
korolta. A döntéseket a testületi tagok véleményezésével hoz-
ta meg ez idő alatt. A napirendek tárgyalásakor elhangzott: az 
ülésre összesen hat interpellációt nyújtottak be az ellenzéki 
képviselők. Ezekből a szabályok szerint négy kerülhetett na-
pirendre. A Fidesz–KDNP képviselőcsoport tagjai elmondták, 
hogy ilyen még nem volt, általában egy ciklusban sincs ennyi 
ilyen típusú beadvány. A többségi frakció tagjai arra kérték a 
KÉVE képviselőit, hogy ne zilálják szét a testület munkáját. A 
KÉVE magyarázata szerint azért nyújtottak be ennyi interpel-
lációt, mert sok ülés maradt el, és a tagjaiknak nincs lehetősége 
előterjesztéseket benyújtani. 
Első napirendként került a testület elé az idei költségvetési 
rendelet módosítása. Elhangzott, februárban egy stabil és fej-
lesztésorientált büdzsét fogadtak el. Ennek köszönhetően volt 

mihez nyúlni a pandémiás időszakban, melyben megtették a 
szükséges pénzügyi intézkedéseket, felesleges kiadások pedig 
nem történtek. Hozzátette: a járvány bevételkiesést és több-
letköltségeket is okozott, ezért kellett módosítani a büdzsét. A 
képviselő-testület ezután több rendeletet is módosított, majd 
beszámoló hangzott el a 2019. évi adózási tapasztalatokról, va-
lamint a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 
illetve a Család- és KarrierPONT idén első félévben végzett 
tevékenységéről. Napirendre került a testület második félévi 
munkaterve, majd a városszemlék tapasztalatairól tárgyaltak a 
képviselők.
Az interpellációk tárgyalásakor Keszthely polgármestere és 
alpolgármestere minden beadványra reagált. Nagy Bálint arra 
kérte az ellenzéki testületi tagokat, hogy a bizottsági üléseken 
tegyenek érdemi módosító javaslatokat, és ne csak kritizálja-
nak, kezdjenek el közösen dolgozni Keszthelyért. Ezután szó 
volt a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. tavalyi tevékenységé-
ről, a 2019. évi turisztikai tapasztalatokról, illetve idei tervekről.
A tanácskozás zárt üléssel fejeződött be.
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Személyesebb kapcsolatok, 
megerősödött digitális oktatás

A koronavírus-járvány időszaka alatt az iskolákban a digitális 
oktatással személyesebb kapcsolatok alakultak ki a tanárok és 
diákok között. Ez pozitív eredmény, mint ahogyan természetesen 
az is, hogy a digitális oktatás erősödött, új, magasabb szintre lépett.

Az időszak eredményeiről, tanulsága-
iról, a rendhagyó érettségiről Schuch 
Angélával, a Vajda János Gimnázium 
matematika-fizika szakos tanárával 
beszélgettünk. Elmondta: senki nem 
gondolta, hogy a járvány hosszadalmas 
lesz, így egy-két hétre készültek. Ennek 
az időszaknak az oktatását próbálták 
áthidalni levelezéssel és egyéb lehetősé-
gekkel. Amikor látszott, hogy elhúzódik 
az időszak, ki kellett alakítani az egyéb 
módszereket is. Ebben a munkában 
mindenki részt vett, segített az oktatási 
hivatal, a civil szervezetek, s a tanárok és 
diákok is maximálisan együttműködtek. 
Az online oktatást segítette az is, hogy 
sok digitális tananyagot kaptak az isko-
lák, s számos szoftver ingyenessé vált.
– A kezdeti nehézségek után minden 
tanár megpróbálta megtalálni a saját 
hangját, azt, hogy miként tudja megol-
dani a megváltozott helyzetből adódó 
feladatokat. Ez csak decentralizált mó-
don működhetett – fogalmazott. – Sok-
színű volt az oktatás, akadt, aki online 
órákat tartott, mások egyéb online felü-
leten tartották a kapcsolatot a diákokkal. 
Ez az oktatás mellett olyan érdekes hely-
zeteket szült, melyek a tanárok és diákok 

kapcsolatát személyesebbé tették. Ez 
nagyon jó, hiszen az iskolai hivatalosabb 
forma ezt nem teszi lehetővé. Örültünk 
annak is – és ezért köszönet jár –, hogy a 
családok is bekapcsolódtak az oktatásba, 
segítették gyermekeiket. A diákok igenis 
aktívak voltak, az általam tanított mint-
egy hetven főből csak hárommal akadt 
olyan probléma, hogy kevésbé vett részt 
a napi munkában.
Speciális, új helyzetet teremtett, hogy 
közben elérkezett az érettségi ideje.
– Az érettségire való felkészülés utolsó 
1-1,5 hónapja esett a járvány időszaká-
ra, a 4-6 éves ciklusú oktatást tekintve 
ez ebben a tekintetben nem volt egy 
meghatározó időszak. A diákjaimmal 
már a félév végére befejeztük a tananya-
got, az ismétlések következtek. Jól láttam 
a tanulók fejlődését közben, s azok az 
eredmények jöttek, amiket vártam. Ma-
tematikából a humán csoport eredmé-
nye 4,9 lett. Összességében nem okozott 
gondot az érettségire való felkészülés, az 
eredmény érdekében minden kolléga a 
lehető legtöbbet tette, ahogy a diákok is.
Ha esetleg érkezik egy újabb hullám, 
akkor sok tapasztalattal rendelkeznek a 
tanárok és diákok.

– Ahhoz, hogy minden zökkenőmentes 
legyen, tananyag-átcsoportosításokra 
is szükség volt, lesz. Nem lehet ugyanis 
minden témakört digitálisan megolda-
ni. Mindenesetre óriási szemléletváltás 
történt a tanárok és diákok részéről 
egyaránt. A kapcsolattartás új szabályai 
alakultak ki, ami pozitív eredmény. A 
digitális oktatás erősödése egyébként is 
szerepel minden jövőbeni célkitűzésben, 
az ezzel kapcsolatos tudást az elmúlt 
időszak jelentősen erősítette, ahogy a 
technikai felkészültséget is kialakította. 
Bízunk benne, hogy – az eredményeket 
felhasználva – személyesen folytatódhat 
az oktatás. Várjuk szeptember elsejét.

Megjelent a Ranolder-iskola emlékkönyve

Őry Gábor igazgató elmondta: a könyv a fenntartók, 
valamint egykori igazgatók köszöntője mellett feleleve-
níti az iskola történetének néhány fontos mozzanatát is. 

A kötetből természete-
sen nem hiányozhat 

az épület felújítása, 
amelyre 2017 és 

2019 között került 
sor. Emellett kiemelt helyet kapott a Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoport. Az emlék-

könyvben olvasható visszaemlékezések kiemelik, ez az iskola nemcsak tanít, hanem a 
keresztény nevelést, a magyar nemzeti identitás és a hagyományok ápolását állítja a 

középpontba. A kötet tartalmazza azoknak a visszaemlékezését is, akik kitalálták és 
megszervezték a keszthelyi egyházi iskola létrehozását.

A kötetben helyet kaptak az iskolában végzettek tablói is, valamint egy színes 
fotóegyveleg, amely a vidám pillanatokat jeleníti meg. Az emlékkönyv kiadását a 

keszthelyi önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága támogatta. A kötetet a 
Ranolder-iskola alapítványa adta ki. Az érdeklődők támogatás ellenében juthat-
nak hozzá a saját példányukhoz.

Múzeumbelépők a diákoknak
A keszthelyi iskolások között összesen száznégy darab családi belépőjegyet osztottak szét az idei 
év végi záróünnepségeken. A belépők a Keszthelyi Belvárosi Múzeumokban használhatók fel.

Az értékes ajándékokat azok a leg-
jobb kulturális, sport- és tanulmányi 
munkát végző diákok kapták, akik 
a legjobb teljesítménnyel zárták az 
évet.
A múzeumok tulajdonosát Csótár 
András, az Emberi Erőforrások 
Bizottságának elnöke kereste meg 
az ötlettel. „Nem is okozott Tibor 
meglepetést; tudtuk, hogy ő mecé-
nás. Már nagyon sokszor komoly 
összegekkel is támogatta a keszthelyi 
iskolákat, és most is azonnal igent 
mondott” – nyilatkozta az elnök.
A családi belépők öt múzeumban 
használhatók fel. Az adománynak 
köszönhetően immár nemcsak a 
szülők vihetik múzeumba a gyer-
mekeiket, hanem fordítva. Turi 
Török Tibor így látja: „Az ifjúságnak 
a hazafiság irányába, vagy a kultúra irányába való tendálása és magának a nemzettudatnak az ápolása a feltett célom. Hogy a 
bizottsági elnök úr megkeresett ezzel, nyitott ajtót döngetett, mert én nagyon jó szívvel várom a diákokat.” 

Az elmúlt tizenöt évnek állít emléket 
a Ranolder-iskola emlékkönyve. A frissen 
megjelent kötet feleleveníti a kezdeteket. 

A Magyarország Kormánya által megszünte-
tett veszélyhelyzetre figyelemmel értesítem a 
lakosságot, hogy a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban 2020. július 3. (péntek) napjától 
ismét lehetőség van személyes ügyintézésre a 
megszokott ügyfélfogadási rendben:

Hétfő:   8.00–12.00 óráig,
Szerda:   8.00–12.00, 13.00–17.00 óráig,
Péntek:   8.00–12.00 óráig.

Az egészségügyi válsághelyzet fennállására 
figyelemmel kérem, hogy lehetőség szerint az 
ügyeiket továbbra is elsősorban elektronikus 
úton, ügyfélkapun vagy személyes ügyintézés 
esetén telefonon történő időpontegyeztetés 
alapján szíveskedjenek intézni.
Szíves megértésüket és türelmüket az elmúlt 
időszak tekintetében ezúton is köszönöm.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásával kapcsolatban
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Tér-Zene program Keszthelyen is

A programsorozat célja nem 
más, mint a hangversenyter-
mekből kivinni a lakossághoz 
a komolyzenét. A szabadtéri 
koncerteknek több balatoni 
település is helyszíne lesz az idei 
nyáron. Keszthelyen a közönsé-
get elsőként a Savaria Rézfúvós 
Együttes örvendeztette meg 
színes repertoárral a szabadtéren. 
Az együttes tagjai mindannyian a 
Savaria Szimfonikus Zenekarban 
is játszanak. A zene világnapján 
indult, ám a koronavírus miatt 
leállt programsorozat részeként 
látogattak el a szombathelyi 

zenészek is a balatoni városba, hogy a hosszú kényszerpihenőt követően a kultúra személyes élvezetét adják játékukkal a kö-
zönségnek. Keszthelyi koncertjükön klasszikusok, ismert slágerek és filmzenék csendültek fel. Az őszig tartó országos program 
koordinációját a Filharmónia Magyarország végzi.

A Filharmónia Magyarország Tér-Zene programjához sikeres pályázattal kapcsolódott Keszthely. A még 
2019 őszén Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár támogatásával indított programban június 20-tól 
hat alkalommal, péntekenként 19 órától lépnek fel klasszikusok a Balaton-parti Zenepavilonban. 
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Már több mint két évtize-
de nyitott meg Keszthe-
lyen a népviseletek törté-
netét kiválóan bemutató 
Babamúzeum. 

Az elmúlt időszakban 
kisebb-nagyobb karban-
tartások ugyan zajlottak a 
város egyik legrégebbinek 
számító épületében, de az 
utóbbi időben – nemcsak 
a vírushelyzet, hanem 
műszaki felújítások miatt 
is – zárva volt a kiállítás. 
Az 1999-es nyitáskor még 
csak a viseletek voltak 
kiállítva, ám később új öt-
lettel állt elő a tulajdonos: 
a népi építészet bemuta-
tását tűzte ki célul.
Turi Török Tibor önerőből 
újította fel a Babamúze-
umot. Az elektromos há-
lózat korszerűsítésének 
köszönhetően a kiállított 

bábok megvilágítása sok-
kal erősebb, modernebb 
lett. Tájegységenként 
körülbelül hétszáz baba 
látható a múzeumban. A 
felújítás kapcsán a tárlat 

is bővült, új elemekkel 
is találkozhat a vendég. 
Ilyen például a balatoni 
hajózás történetének 
egyik harci bárkája, amely 
a török időkben Magyar 

Balázs szolgálatában 
állt. A népi építészet egy 
újdonsága pedig a „lopott 
tornácú ház”, amelynek a 
külső falából hasították ki 
a tornác területét.  
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább  
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? 

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás

NK_2020_180_3x267mm.indd   1 2020. 06. 29.   9:58:39

Megújult a Babamúzeum
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A csípőszúnyogokat idén is gyérítik, 
e tevékenység azonban idén más 

lesz, mint eddig volt.

A csípőszúnyogok és gyérítésük

– A csípőszúnyogokat kis testméret, szúró-szívó száj-
szerv és lomha, lassú repülés jellemzi. Európa te-
rületéről több mint száz, míg Magyarországról 54 
csípőszúnyogfajt mutattak ki – adott tájékoztatást a té-
mában kutatásokat végző Sáringer-Kenyeres Marcell. – 
A szúnyogok életciklusa tojás, lárva, báb és kifejlett alak 
stádiumokból áll. Az imágószakasz kivételével az egye-
dek fejlődése vízhez kötődik. A lárvák élőhelyválasztása 
széles körű, de elsősorban a sekély, időszakos vízálláso-
kat, illetve nagyobb kiterjedésű vizek, mocsaras területek 
szegélyzónáit részesítik előnyben. A lárvák fejlődésének 
időtartama egyes fajoknál 6-7 nap, másoknál akár több 
hónap is lehet. A báb már nem táplálkozik, a belőle kikelt 
alak a hím és a nőstény imágó. A növényinedv-táplálék 
mellett kizárólag a nőstényegyedeknél a tojásrakáshoz 
elengedhetetlen a vértáplálék is. A nőstény a tojásait 
rakhatja a víz, illetve a talaj felszínére. A lerakott tojások 
száma 50-500 közötti lehet, azok kikelés előtt akár 7-8 
évig is túlélhetnek.
A csípőszúnyogok gyérítése hazánkban kétféle módszer-
rel történik: biológiai, illetve kémiai úton. 2020-tól a bio-
lógiai esetében légi és földi, míg a kémiai gyérítés során 
kizárólag földi kijuttatási mód áll rendelkezésre.
– A biológiai gyérítés esetében vízzel kevert BTI nevű ké-
szítménnyel a csípőszúnyoglárvák számának csökkenté-
se történik a lárvatenyésző helyeken. Kisebb kiterjedésű 
élőhelyfoltoknál járműre szerelt nagynyomású permete-
zővel, a nagyobb vízfelületekre pedig repülővel juttatják 
ki a készítményt. A környezetbarát szer az alkalmazott 
dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártal-
matlan minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett 

szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, csak 
az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.  
A kémiai módszer esetében piretroid hatóanyagú irtó-
szerrel történik a gyérítés, melynél a csípőszúnyog-imá-
gók számának csökkentése a cél. A kijuttatás ez esetben 
az idei évtől kizárólag földi úton történhet. A kémiai 
permetezés a települések belterületén zajlik (lényegé-
ben azonos helyszíneken a korábban légi úton kezelt 
térségekkel). A gyérítőszert platós gépjárművön rögzí-
tett berendezések segítségével juttatják a célterületre. 
Az eljárás kétféle módon történhet. Melegködképzéses 
technológia: ekkor az apró cseppekre bontott irtószer 
terjedését hő hozzáadása is segíti. Ez a módszer első-
sorban növényzettel erősebben borított környezetben 
előnyös, de a munka során létrejövő köd a gépjárműve-
zetők számára rövid időre korlátozza a látási viszonyokat, 
ezért alkalmazása forgalmas helyeken kevésbé javasolt. 
A technológia további hátránya, hogy sok esetben zavarja 
a lakosság és a turisták szabadban töltött estéit. ULV 
eljárás: ennek során szintén apró cseppekben kerül 
kijuttatásra az irtószert, de hő hozzáadása nélkül. A per-
metfelhő csak kismértékben észlelhető, a közlekedést 
nem zavarja, ezért forgalmasabb, városias területeken 
elsődlegesen ennek az eljárásnak az alkalmazása támo-
gatandó. A kémiai gyérítőszer a kijuttatott mennyiségben 
emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmat-
lan. Hektáronként alig több mint fél litert permeteznek ki 
belőle, kijuttatás után néhány órával pedig le is bomlik.  
A földi kezeléseket napnyugta után kezdik, így a méhekre 
és más nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt ez a 
fajta szúnyoggyérítés. A Balaton környéki településeken 
várhatóan kizárólag az ULV eljárást alkalmazzák majd.
Keszthely önkormányzatának kiemelt céljai között 
szerepel a lakosság tájékoztatása, ennek megfelelően 
az esedékes gyérítési időpontokról is időben információt 
kap a lakosság.Hagyományőrző szablyakör

Még 2014-ben döntött úgy néhány jó barát, 
hogy a történelemszeretetüket egy szab-
lyakör létrehozásával teszik teljessé. Így 
alakult meg a Georgikon Szablyakör.
Ez a sport komoly fizikumot, állóképessé-
get igényel az űzőjétől, könnyen el lehet 
fáradni. Az edzéseket egy éve Németh 
Árpád tartja – térítés nélkül – a kis létszá-
mú csoportnak csütörtökönként. „A komo-
lyabb szablyához már elég komoly fizikum 
kell, és nemcsak a fizikai képesség, hanem 
állóképesség is nagyon szükséges, mert a 
felszerelés több kilót nyom” – mondja az 
edző. A középkorban született harci szab-
lya megtévesztésig hasonlít a kardra. Az 
egyik különbség, hogy ennek az eszköznek 
a fokán van egy speciális él. A szablyával 
így – a karddal ellentétben – annak visszahúzásakor is sebet tudtak ejteni valamikor a harcosok. „Verse-
nyeket szerveztünk már hagyományőrző rendezvényeken itt a környéken: a salföldi Balassi-napokon és a 
zalaszántói Puszták Népe lovasviadalon. Ezeknek a rendezvényeknek a szervezői kértek fel, hogy tartsunk 
nekik párnázott kardos versenyt, amihez nem kell védőfelszerelés” – mondta el Szebényi Tibor csapatve-
zető.
A Georgikon Szablyakörbe hölgyek, urak egyaránt jelentkezhetnek 14 éves kortól.

A kastély újranyitása a hercegi napon 
Június 20-án újra megnyithatta állandó kiállításait a Helikon 
Kastélymúzeum. A pandémiás időszak vége mellett egy jeles 
napot is ünnepelhettek hazánk leglátogatottabb kastélyában. 

Június 21-én volt pontosan 109 
éve, hogy megkapta a hercegi cí-
met Festetics II. Tasziló. Bár a 
családban talán a legismertebb 
személy I. György, a legmagasabb 
rangig az 1850-ben született Ta-
sziló jutott. A címet nem mástól, 
mint Ferenc József osztrák csá-
szártól és magyar királytól kapta 
meg. Tasziló nevéhez fűződik pél-
dául a lótenyésztés, a családban 
ő tett a legtöbbet a lovassportért. 
Lovai számos neves versenyt nyer-
tek. Passziánsz például elhódította 
a Király-díjat, mely a monarchia 
legjelentősebb díja volt. A győ-
zelem százezer koronát hozott a 
családnak. A ló kilenc futamából 
kilenc győzelmet aratott. Az új 
Kincsemnek tartották a paripát, 
de egy sérülés korai véget vetett 
fényes karrierjének. 

II. Tasziló Mary Hamiltonnal kötött há-
zassága révén számos európai arisztokra-
ta családdal került rokonságba. Az arisz-
tokrácia körében ritka szerelemházasság 
volt az övüké. Ehhez az is kellett, hogy a 
pápa érvénytelenítse Mary Hamilton első 
frigyét, melyet a monacói herceggel kö-
tött.   
A hercegi cím megszerzése már az édes-
apa, Festetics II. György idején felmerült, 
ám az Andrássy-kormány minisztere 
még nem részesült ebben a címben. Fia 
viszont 1911. június 21-én megkapta a 
magyar hercegi címet. Mindössze 13 
ilyen cím birtokosáról tudnak a történé-
szek az akkori Magyarországon. 
A hercegi ranghoz a „Ő Főméltóságú Úr” 
megszólítás és címer is járt. A család cí-
merében helyet foglaló oroszlán és daru 
köré hermelinnel bélelt bíborpalást ke-
rült, a korábbi kilencgyöngyös koronát 
pedig egy zárt korona váltotta le. 
II. Tasziló a király főudvarmestere címet 
is birtokolta, mely feljogosította például 
arra, hogy az 1916-os, utolsó magyar ko-
ronázási ünnepségen Zita királyné vállá-
hoz emelje a Szent Koronát. 

Két új lakóval bővült a Helikon 
Kastélymúzeum madárparkja. 
Totó, a kishattyú és Rudi, a dol-
mányos varjú mesebeli körül-
mények között kerültek Keszt-
helyre. Mindkettejüket emberek 

mentették meg, sőt a hattyút egy 
balatonfenyvesi nő a saját test-
melegével költötte ki a tojásból. 
A hattyútojást egy Balatonon 

vitorlázó nő találta, és hazavitte 
magával, hogy dekorációt ké-
szítsen belőle. Otthon azonban 
kiderült, hogy a tojásban hattyú 
van. A balatonfenyvesi nő hat 
napig magára kötve vitte a tojást 
mindenhova azért, hogy melegen 
tartsa és így megmentse a fióka 
életét. Miután Totó kikelt, még 
egy hétig nevelte megtalálója, 
majd elvitte a madárparkba. 

Rudit, a dolmányos varjúfiókát 
Balatonlellén találták a fészekből 
kiesve, innen került Keszthelyre. 
A madár rendkívül barátságos 
mindenkivel, szívesen ül karon, 
és a simogatást is megengedi. 

Legjobban azonban gondozó-
jához ragaszkodik, aki a többi 
madár ellátása mellett igyekszik 
a lehető legtöbb időt eltölteni 
vele. A madárpark látogatói is 
találkozhatnak Rudival, sőt meg-
simogathatják, és akár szelfit is 
készíthetnek vele.

Emberek mentették meg a madárpark új lakóit
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Sport és közösségépítés
Hatodik alkalommal pattantak kerékpárra 
a Pelso Társaság tagjai. A programhoz több 
érdeklődő is csatlakozott, így az idei évben 
mintegy ötvenen bicikliztek közösen. 

Ezúttal Gyenesdiásról indult a csapat, és Keszthely, Hévíz, majd 
Sármellék érintésével érkeztek meg a Kis-Balatonhoz. A csa-
pat az Erzsébet királyné útján tekert végig, így érkeztek meg 
a keszthelyi polgármesteri hivatal elé. Az eseményen részt vett 
a Keszthelyi Rendőrkapitányság is, akik láthatósági mellényt, 
lámpát és matricát ajándékoztak a résztvevőknek, emellett fel-

hívták a figyelmüket a biztonságos kerékpározásra. A túrázók 
figyelmébe ajánlotta a keszthelyi rendőrség a Bike Safe akciót 
is, amelynek keretein belül bárki ingyenesen regisztráltathatja 
a kerékpárját. 
A polgármesteri hivatal dísztermében Nagy Bálint látta ven-
dégül a kerékpározókat. Keszthely polgármestere elmondta, ez 
egy olyan program, amely ténylegesen összeköti azokat a tele-
püléseket, amelyeket nem szabad, hogy a határok elválasszanak 
egymástól.
A program célja a közösségépítés és a mozgás népszerűsítése 
volt.

A Balaton zalai szakaszán hét, a megyében 
összesen tíz engedéllyel rendelkező termé-

szetes fürdőhely várja a felfrissülni vágyókat.

A természetes fürdővizek minőségéről

Zala megye területén nincs érvényben 
fürdési tilalom, és a vízminőséggel 
kapcsolatban sem merült fel probléma 
az alábbi természetes vizű strandoknál: 
Balatongyörök – Községi strand (2019. 
évi minősítése: kiváló). Gyenesdiás – 
Diási Játékstrand (2019. évi minősítése: 
kiváló). Gyenesdiás – Gyenesi Lidó 
strand (2019. évi minősítése: kiváló). 
Keszthely – Helikon strand (2019. évi 
minősítése: kiváló). Keszthely – Libás 
strand (2019. évi minősítése: kiváló). 
Keszthely – Városi strand (2019. évi 
minősítése: kiváló). Vonyarcvashegy 
– Lidó strand (2019. évi minősítése: 
kiváló). Hévíz – Tófürdő (2019. évi 
minősítése: kiváló). Zalaegerszeg – 
Gébárti Tóstrand (2019. évi minősíté-
se: jó). Zalalövő – Borostyán Tóstrand 
(2019. évi minősítése: kiváló). A Zala 
Megyei Kormányhivatal illetékes 
főosztálya – a természetes fürdővizek 
minőségi követelményeiről, valamint 
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről 
és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 
3.) Korm. rendelet alapján – elvégezte 
az előzetes ellenőrzéseket és a fürdő-

víz-engedélyezési 
eljárást. 
A fürdővíz minő-
ségére vonatkozó 
adatok közérde-
kűek, ezért – a 
fürdőzők helyben 
történő tájékoztatása mellett – a Ma-
gyarország területén található fürdővi-
zek aktuális vízminőségi eredményei-
nek osztályozása és a fürdővíz-profilok 
megtalálhatók a https://www.nnk.gov.
hu oldalon. A fürdőzők figyelmébe 
ajánljuk továbbá a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ által a természetes 
fürdőhelyek üzemeltetéséről és ellen-
őrzéséről készített útmutatót is, amely 
szintén az NNK honlapján érhető el.
A kormányhivatal munkatársai a nyári 
hónapokban is rendszeresen vizsgálják 
a jogszabályi előírások betartását. A 
vízminőség folyamatos monitorozása 
mellett a helyszíni ellenőrzések kiter-
jednek a pihenőhely nagyságára, tiszta-
ságára, rendezettségére, parkosítására, 
továbbá az öltözőhelyek és illemhelyek 
meglétére és állapotára, valamint az 

előírt egészségügyi ellátás feltételeinek 
biztosítására. Szabálytalanság észlelése 
esetén – a fürdőzők egészsége érdeké-
ben – a szakemberek azonnal megte-
szik a szükséges intézkedéseket.
A kormányhivatal javaslata alapján az 
alábbi tanácsokat érdemes megfogad-
nunk: Lázasan, betegen ne látogassuk 
a strandokat! Felhevült testtel ne 
ugorjunk a vízbe! A gyermekeket ne 
hagyjuk felügyelet nélkül! Figyeljünk 
arra, hogy a folyóvizeken a vízmélység 
hirtelen változása és a sodrás veszélyes 
lehet! A fürdőzők részére szóló írásos 
üzemeltetői tájékoztatóban foglalta-
kat tartsuk be! Megáradt folyóvízben 
tilos, a hatóság által nem engedélyezett 
természetes vízben pedig csak saját 
felelősségre lehet fürödni!

Zala Megyei Kormányhivatal

A koronavírus-járvány miatt többeket akár határozatlan 
ideig is szabadságra küldtek vagy elbocsátottak a munka-
adók. A Magyar Kormány gazdaságvédelmi programjához 
kapcsolódva az új munkahelyek teremtésében a Magyar 
Honvédség is szerepet vállalt, mint az ország egyik leg-
nagyobb munkáltatója. A speciális önkéntes tartalékos 
szolgálat során a jelentkezők egy hat hónapos kiképzést 
vállalhatnak. Ez idő alatt az alapkiképzésen kívül általá-
nos lövész és szakkiképzésen is részesülnek a katonák. 
A tréning alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási 
költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést is kapnak a 
résztvevők. A Magyar Honvédség azoknak is ajánlja ezt a 
lehetőséget, akiket később visszavárnak a munkahelyükre. A féléves kiképzést követően dönthetnek úgy a tarta-
lékosok, hogy még hat hónappal meghosszabbítják a szolgálatot, jelentkezhetnek területvédelmi tartalékos vagy 
szerződéses katonának, de mindenféle következmény nélkül visszamehetnek a civil életbe. Speciális önkéntes 
tartalékosnak lehet jelentkezni a toborzóirodákban és a megyei kormányhivataloknál. A munkahelyteremtő prog-
rammal nem titkolt célja a Magyar Honvédségnek, hogy egyre többekkel szerettessék meg ezt a hivatást.

A Magyar Honvédség is segít 
a munkanélkülieknek
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járvány a világ sok országában  
az egészségügyi rendszer összeomlását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését  
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi 
rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy 
újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll.  

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE
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Lecsó kolbásszal

A felaprított hagymát a zsírban halványra pirítjuk, beletesz-
szük a karikára vágott kolbászt, a megmosott, kicsumázott, 
karikára vágott zöldpaprikát és a meghámozott, felaprózott 
paradicsomot. Megsózzuk, pirospaprikával meghintjük, és 
addig pároljuk, míg a paradicsom szétfő, a paprika pedig 
megpuhul. A lecsónak rövid, zsíros leve legyen.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 30 dkg füstölt kolbász, 1 kg 
zöldpaprika, 50 dkg paradicsom, 2 fej hagy-
ma, 1 kanál zsír, 1 evőkanál pirospaprika, só

Itt a gyerekek által annyira várt nyári szünet, amikor 
sokat lehet pihenni, játszani, sportolni, utazgatni, 
nyaralni. A következő 2-3 hónap minden diák szá-
mára a feltöltődésről szól majd, amely néha felnőtt 
felügyelet nélküli szabadsággal jár együtt.  
A szünetben jelentősen megnövekszik a gyerme-
kek veszélyeztetettsége. Ez egyaránt igaz a közleke-
dési, az otthoni és az egyéb balesetekre, de akár az 
áldozattá válásukra is. A tanítás befejezését köve-
tően a gyermekek felszabadultabbá, esetenként 
óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak. A gondtalan 
vakáció érdekében a rendőrség kicsik és nagyobbak 
számára ad bűnmegelőzési tanácsokat. A családi 
beszélgetések során érdemes az alábbiakra felhívni 
a gyerekek figyelmét.

TUDNIVALÓK KISGYERMEKEK SZÁMÁRA:
•  Idegenekben (még ha kedvesek is) ne bízz meg, 

és soha ne menj velük sehová, még útbaigazítás 
céljából sem! Idegeneket ne engedj be, ha egye-
dül vagy otthon!

•  Ismerd a segélyhívó telefonszámot (112), illetve 
szüleid telefonszámát is!

TUDNIVALÓK KAMASZOK SZÁMÁRA:
•  Soha ne hivalkodj értékeiddel, azokat ne jól lát-

ható helyen tartsd, és ne add oda idegeneknek! 
Nyilvános helyen ne hagyd őrizetlenül a táskádat, 
értékeidet!

•  Ha elmész otthonról, mondd meg szüleidnek, 
hová mész, kivel találkozol, és körülbelül mikor 
érsz haza!

NÉHÁNY TANÁCS 
A BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁSHOZ:
•  Mindig olyan társasággal menj szórakozni, akik-

ben megbízol!
•  Mondj nemet, és hagyd ott a társaságot, ha vala-

milyen tiltott szerrel kínálnak!
•  Szervezd meg, hogy ne egyedül kelljen hazamen-

ned!
•  Kizárólag annyi készpénzt, illetve értéket vigyél 

magaddal, amennyi feltétlenül szükséges!

NÉHÁNY TANÁCS 
NETEZŐ GYEREKEKNEK:
•  Kezeld óvatosan azokat, akik a világhálón veszik 

fel veled a kapcsolatot! Nem tudhatod biztosan, ki 
van valójában a profil mögött, akivel beszélgetni 
kezdesz!

•  Gondold át, mit osztasz meg a közösségi oldala-
kon! Ami egyszer felkerül (kép, poszt, vélemény), 
az teljesen sohasem törölhető onnan!

•  Ne tegyél közzé és ne ossz meg mással kihívó 
képet, idegennel pedig semmilyen személyes in-
formációt (adatot, képet stb.)! Visszaélhetnek vele: 
zsarolhatnak vagy zaklathatnak később velük.

•  Ha találkozni szeretnél valakivel, akit online ismer-
tél meg, mindig szólj előtte valamelyik szülődnek, 
és csak az ő engedélyével, első alkalommal pedig 
szülői jelenléttel találkozz vele!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
  - Biztonságos Vakáció!!!
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Igazi kényeztetés
testnek és léleknek.

Itthon, 
Magyarországon.

A Hévízi Tófürdő 
Önre vár!

A Hévízi Tófürdő 
Önre vár!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

www.spaheviz.hu

GLX modellek, azonnal, készletről!


