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Aki továbbra is szeretné élvezni 
vagy most kipróbálná az otthonában, 
a munkahelyén a Mama foztjének 
ízét, keressen minket telefonon 
vagy facebookon:

  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A Mama most is 
tudja a megoldást…

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség • divat • párkapcsolat 

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

Advent Keszthelyen
Az idei keszthelyi advent a koronavírus-járvány miatt teljesen más lesz, mint a tavalyi, azonban  
a város ünnepi díszekbe öltözik – emelte ki Nagy Bálint azon a sajtótájékoztatón, melyet  
Csótár Andrással, az önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottságának elnökével tartott a Fő téren.

Nagy Bálint és Csótár András zárásként úgy fogalma-
zott: „Ezúton is kérjük a keszthelyieket, hogy a Keszt-
hely TV és a Facebook segítségével tartsanak velünk a 
karácsonyt megelőző négy hétben. Sétáljanak el a Fő 
térre, tekintsék meg személyesen a város új betlehe-
mét, nézzék meg az iskolák és óvodák által készített 
kis karácsonyfákat! Ügyeljenek a járványügyi előírá-
sokra, a szociális távolságtartásra! Békés várokozást, 
boldog adventet kívánunk!”

„Van időnk egymás felé fordulni”
Az advent az az időszak, amikor van időnk egymás felé 
fordulni. Ezt Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya templom 
plébánosa mondta, amikor vasárnap Nagy Bálint polgár-
mester társaságában meggyújtotta az első adventi gyertyát a 
városi koszorún.
A járványhelyzet miatt idén rendhagyó az adventi időszak 
is, hiszen gyülekezni nem szabad, ezért tömeg nem lehetett 
a gyertyagyújtáson; azt a Keszthelyi Televízió közvetítette 
élőben, illetve közösségi oldalán. Amint Tál Zoltán fogalma-
zott: bár ünnepi fényekben pompázik a város, a megszokott 
nyüzsgés hiányzik. Hozzátette, hogy lélekben mindenki fel 
tud készülni a karácsonyi ünnepre. A plébános kiemelte: 
ebben az időszakban jobban tudunk egymás felé fordulni, 
egymás értékeire odafigyelni és elfogadni egymást. Tál Zoltán 
szép adventi napokat és jó egészséget kívánt a televíziónézők-
nek. Ünnepi beszédét követően közösen gyújtották meg az 
első gyertyát Nagy Bálint polgármesterrel a város koszorúján.

Ünnepi díszekben a város, a gyertyagyújtásokat a Keszthelyi Televízió élőben közvetíti

Nagy Bálint hangsúlyozta: a járvány-
helyzet, a kijárási és gyülekezési tilalom 
nem teszi lehetővé a karácsonyi vásár 
és a közösségi programok megtartását, 
de a város ettől még ünnepi hangulatba 
öltözik. 

Az adventi gyertyagyújtásról Csótár 
András adott tájékoztatást. Kiemelte: 
az adventi gyertyagyújtást nem tudják 
közösségi programként megrendezni, de 
mivel többen jelezték, hogy biztonságos 

módon szeretnék követni az eseményt, 
erre is született megoldás. 

A Keszthelyi Televízió élőben közvetíti 
a gyertyagyújtásokat a TV műsorán és 
Facebookon keresztül is minden adventi 
vasárnap 17.00 órától. Így mindenki be 
tud kapcsolódni a karácsonyi lelki felké-
szülésbe. Az adventi gyertyák meggyúj-
tása a történelmi egyházak képviselőivel 
történik, ahol a polgármester mellett 
mindig csak az aktuális egyházi képviselő 

lesz jelen, hiszen 
az eseményen 
más személyek a 

gyülekezési korlátozásra való tekintettel 
nem vehetnek részt. 

Az első gyertyát november 29-én 
főtisztelendő Tál Zoltán atya, a Magyarok 
Nagyasszonya plébánia katolikus plé-
bánosa gyújtotta meg. Advent második 
vasárnapján Zichy Emőke református 
lelkész asszony, a harmadik vasárnap 
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész, a 
negyedik vasárnap Mezei András atya, a 
Kis Szent Teréz plébánia plébánosa osztja 
meg adventi gondolatait, illetve gyújtja 
meg a gyertyát Keszthely polgármesteré-
vel közösen.

Keszthely, Piac tér

Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág
Karácsonyi mesevilágban várunk 

Mindenkit adventi koszorúk,karácsonyi 

díszek,díszgyertyák,cserepes, illetve 

vágott virágok széles választékával.
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Elhunyt dr. Ifi Ferenc képviselő, főorvos
Tragikus hirtelenséggel múlt héten elhunyt  
dr. Ifi Ferenc, a Keszthelyi Kórház nyugalmazott 
radiológus osztályvezető főorvosa, Keszthely  
város önkormányzati képviselője, a Pénzügyi  
és Ügyrendi Bizottság elnöke.

Dr. Ifi Ferenc 1947-ben született Balatonberényben. Is-
koláit a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, majd a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen végezte. 1972-ben diplomázott. 
Ezt követően három évig volt Alsónemesapáti körzeti orvo-
sa, majd Zalaegerszegen három évig körzetben, azt követően 
1979–1992-ig a zalaegerszegi kórház radiológiai osztályán 
dolgozott. Ez idő alatt tett szakvizsgát általános orvostanból és radiológiából. 1992-től Ausztriában a linzi Allgemeines 
Krankenhaus orvosa volt három évig. A Keszthelyi Kórház Radiológiai és Ultrahang-diagnosztikai Osztályának ve-
zetésére 1996. július 1-jén kapott megbízást. Dr. Ifi Ferencet mind szakmailag, mind emberileg elismerték, illetve 
szerették, tisztelték kollégái és betegei.

Hét gyermeke van, Ferenc, Lilla, Levente, Gergely, Judit, Márk és Benedek. Dr. Ifi Ferenc 1989-ben lett a KDNP tag-
ja, előtte nem volt párttag. Többször választották meg önkormányzati képviselőnek, 18 évig láthatta el ezt a feladatot. 
Halálhírét a keszthelyi Kereszténydemokrata Néppárt tette közzé közösségi oldalán. Úgy fogalmaztak: „Megrendülten 
tudatjuk, hogy közösségünket pótolhatatlan veszteség érte, tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Ifi Ferenc barátunk és 
tagtársunk. Isten nyugosztalja!” Közösségi oldalaikon Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és képviselőtársai is meg-
emlékeztek dr. Ifi Ferencről.

Az ünnepvárás meghittségét 
szolgálja a betlehem
Az ünnepvárás meghittségét szolgálja 

a Fő téren felállított betlehem, mely  
a polgármesteri keretből újult meg.  

Nagy Bálint polgármester elmondta: az idei 
év gazdasági nehézségei nem tették lehetővé, 

hogy az eredeti tervek szerint a teljes betlehe-
mi szoborcsoportot megvásárolják, az elkö-
vetkezendő években azonban folyamatosan 
bővíteni fogják. Jelenleg a Szent Család lesz 
megtekinthető másfél méter magas szobrok 

formájában. A tavalyi betlehemházat ren-
dezték be látványos, LED-es háttér-megvilá-

gítással. Terveik szerint néhány év alatt egy 
gazdag betlehemmel büszkélkedhet a város. 

Keszthely új betlehemét mindennap 10.00 és 
19.00 óra között lehet látogatni.

Keszthely karácsonyfája

A Csapás úti benzinkút és a Sopron utcai 
bevásárlóközpont mögötti másfél hek-
táros területen az 5000 négyzetméteres 
épület külső része már majdnem teljes 
egészében elkészült, jelenleg az udvar te-
reprendezése zajlik. A több ezer raklapnyi 
árut befogadni képes épület a hazánkban 
meghatározó szerepet betöltő termelő 

cégek áruinak minél hatékonyabb eljutta-
tását teszi lehetővé. Pallanki Zsolt, a BHS 
Trans Kft. pénzügyi vezetője elmondta, 
országszerte négy városban, Debrecen-
ben, Szegeden, Pécsen és Keszthelyen 
épül új logisztikai központ. Hozzátette, 
a földrajzi adottságok mellett figyelembe 
vették az önkormányzatok befektetést 

ösztönző tevékenységét is, és Keszthely az 
első perctől kezdve támogatta a beruhá-
zást.
A logisztikai központ nagyon nagy jelen-
tőséggel bír Keszthely életében. 
A városvezetés szerint ugyanis a turiz-
mus mellett kiemelten fontos, hogy más 
gazdasági szereplők is jelen legyenek a 

városban. Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere 
kiemelte, régóta zajlik 
már Keszthelyen közép-
fokú logisztikai képzés, 
az új beruházás pedig jó 
lehetőség az ezen szak-
mát választók számára is. 
A polgármester hozzá-
tette, az új logisztikai 
központ felépítésével öt-
ven új munkahely létesül 
Keszthelyen. 
Az épületben várhatóan 
2021 tavaszán kezdődik 
meg a munka, a munka-
erő-toborzást azonban 
hamarosan elkezdi majd 
a vállalat.

Logisztikai központ épül Keszthelyen 

Az adventi sajtótájékoztatón Nagy Bálint polgármester is 
elmondta: a fenyő az idei évben a Bakonyerdő Zrt. közel 

300 ezer forint értékű felajánlásából érkezett Keszthelyre. 
A karácsonyfát Keszthely városa nevében ezúton is 

megköszönte a polgármester. A 12 méter magas fenyőt 
egyébként 3.000 izzó és 250 dísz ékesíti.

Speciális teherautóval, túlméretes – 16 méteres – szállítmányként érkezett meg a város karácsonyfája a Fő térre. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is ajándékba kapta a város a 12 méter magas fenyőfát, amelynek értéke közel 300 ezer forint. A város 
karácsonyfáját egy daru emelte a helyére. Laczkó János városgondnok elmondta, az idén a Bakonyerdő Zrt. ajánlotta fel a fe-
nyőt, amely Sümeg mellől érkezett Keszthelyre. A szakemberek a fa aljából ugyan levágtak, de nem távolítottak el ágakat, így 
a fenyő megőrizte eredeti, arányos alakját. A GESZ munkatársai nagyon szakszerűen, láncfűrésszel faragták a fenyő törzsét 
a karácsonyfatalpba. A karácsonyfa advent első vasárnapjára már ünnepi díszbe öltözött.
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– A digitális oktatás már tavasszal mű-
ködött az Asbóth-iskolában. Mik voltak 
az akkori tapasztalatok?
– Nagyon hirtelen kellett egy új mód-
szertant kidolgozni és elsajátítani a pe-
dagógusainknak, amivel ki könnyebben, 
ki kicsit nehezebben boldogult. Ettől 
függetlenül minden tanárunk mindent 
elkövetett azért, hogy a tanórái hatéko-
nyan célba érjenek, és minden diákunk 
folyamatosan az iskola és az oktatás 
„bűvkörében” maradjon. Tavasszal 
sokféle digitális platformot használtak 
tanáraink, mindenki a számára legszim-
patikusabb, legérthetőbb felületen dol-
gozott. Elsősorban a Classroom felületén 
tartották az óráikat, de a fenntartó által 
elvárt Kréta rendszer csatornáit is hasz-
nálták. Már meglévő és újonnan létreho-
zott zárt csoportok (e-mail, messenger) 
könnyítették a munkát, mind tanári, 
mind tanulói oldalról.

– Mekkora munkát jelentett az új rend-
szer kidolgozása?
– Nem volt túl sok idő a kidolgozás-
ra, hiszen tavasszal ez minden iskolát 
felkészületlenül ért. Néhány nap alatt 
azonban egy olyan eljárásrendet alakított 
ki az iskola vezetése, amit a szakképzési 
centrum jóváhagyásával minden okta-
tónk alkalmazni tudott. A kidolgozáskor 
figyelembe kellett venni tanulóközös-
ségünk összetételét, szociális hátterét, 
elérhetőségét és kollégáink infokommu-
nikációs kompetenciáját is. Nagy munka 
volt, de az egységes iránymutatás miatt 
hasznos és nélkülözhetetlen.

– Hogyan fogadták, szokták meg az 
újdonságot a diákok, pedagógusok?
– Változó hangulatú volt a fogadtatás 
mindkét fél részéről. Az idősebb korú 

kollégáknak nagyobb kihívást 
jelentett az új rendszer beta-
nulása, gördülékeny működte-
tése, mint a fiatalabb generáci-
ónak. Néhányan megijedtek az 
elején, de a tavaszi időszak vé-
gére már mindenki gördüléke-
nyen végezte munkáját. Az új 
rendszer bevezetése nagyfokú 
önállóságot követelt a gyere-
kektől. Erre nem mindegyikő-
jük volt még felkészülve. A fogadtatást 
befolyásoló tényező volt a megfelelő 
digitális eszköz megléte vagy hiánya, an-
nak felszereltsége, minősége és állapota. 
Kétségbeestek, ha valamilyen feladatot 
nem tudtak megnyitni, vagy az inter-
net nem volt elég erős az otthonukban. 
Visszavágytak az iskolapadba. Hiányzott 
nekik a tanári magyarázat. Több tanuló 
egyéb nehézségekkel is megküzdött (kis 
testvérre kellett vigyázni, vagy több test-
vérrel, esetleg szülővel osztozni kellett a 
családi számítógépen). Az is igaz, hogy 
tavasszal néhány tanuló szabadságként 
értelmezte az új munkarendet, de ezt 
nagyon hamar orvosoltuk, és szülői, 
jegyzői kiértesítésekkel minden tanulót 
utolértünk, és munkára fogtunk. Az 
ügyesebb és kellő motivációval bíró 
tanulóink tavasszal is nagyon szépen 
teljesítettek.

– Az említett tapasztalatokat felhasz-
nálva hogyan sikerült újra beindítani a 
digitális oktatást az intézményben?
– Ősszel úgy kezdtük meg a tanévet, 
hogy tisztában voltunk annak a lehető-
ségével, hogy a tavaszi helyzet meg-
ismétlődhet. Így külön értekezleteket 
tartottunk a kollégáknak, felmérve, 
hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek 
tavasszal. A tudásmegosztás módszeré-

vel felzárkóztattunk és felkészítettünk 
mindenkit kisebb és nagyobb munkakö-
zösségi csoportokban. Egy nagyszabású 
pályázatnak köszönhetően új laptopok-
kal tudtuk ellátni azokat a kollégákat, 
akiknek gépe elavult vagy nehezen 
működő volt. Azon diákjaink részére – 
egyébként elenyésző számban voltak –, 
akik igényeltek az iskolától számítógé-
pet, biztosítottuk a szükséges technikai 
berendezéseket.

– Hogyan működik a rendszer az isko-
lában? Miként lehet a szakképzésben 
(gondolok itt elsősorban a gyakorlati 
oktatásra) alkalmazni a digitális okta-
tást?
– A rendszer most ősszel még haté-
konyabban működik. Az oktatók az 
órarendjük szerinti időpontban tart-
ják a tanóráikat, egyre többen online 
csatornákon keresztül. Mindenkiben 
nagy az igény arra, hogy legyen azonnali 
visszacsatolás a tanulóktól, így tanára-
ink is rájöttek, hogy az online óratartás 
hatékonyabb, humánusabb és sokkal 
praktikusabb. Megjelent a Kréta rend-
szeren egy új felület, a Digitális Kollabo-
rációs Tér, amely a közismert Classroom 
felülethez hasonlít. Órai feladatok 
kiküldésére, házi feladatok begyűjtésére 
és még online tanóra megtartására is 
alkalmas. Az első napokban a rendszer 

A tavaszi időszak után újra digitális oktatást vezettek 
be a középiskolákban. Hogyan zajlik a munka, s miként 
tudják hasznosítani a korábbi tapasztalatokat – mind-
erről a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi 
Asbóth Sándor Technikum és Szakképző Iskola (a megye 
legnagyobb szakképző intézménye) igazgatóját, Csótár 
Andrást kérdeztük.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Minden (digitális) lehetőséget 
kihasználva...

túlterheltsége miatt kicsit akadozott a 
felület, de ma már szinte minden oktató 
gond nélkül használja. A gyakorlat is 
másként alakul most, mint tavasszal, 
ugyanis a gyakorlati órákat az ismert 
szigorú szabályok mellett megtarthatjuk, 
akár iskolai tanműhelyről, akár külső 
képzőhelyről legyen szó. Amennyiben a 
külső képzőhely nem tudja fogadni a ta-
nulókat, ezek a gyakorlati órák is online 
módon működnek, szakoktató kollégá-
ink által, akik digitális tananyagok, vi-
deók, szemléltető eszközök segítségével 
osztják meg a tudást. Szerencsére nem 
nagy azon külső képzőhelyek száma, 
akik nem fogadnak most tanulót.

– Ha majd megszűnik a járványhelyzet, 
lesznek-e olyan részei a mostani digitá-
lis oktatásnak, melyeket „békeidőkben” 
is használni lehet?
– Azt gondolom, hogy az újonnan meg-
ismert felületek (DKT, Classroom, Meet, 
Teams, Discord) nagyon jó, használható 
és igényes digitális csatornák. Ettől füg-
getlenül ha visszatérhetünk a normá-

lis munkarendhez, amikor végre egy 
tanteremben szemben ülhetnek velünk 
diákjaink, láthatjuk az arcukat, reagál-

hatunk érzéseikre, gondolataikra, nem 
sokunknak fog eszébe jutni az online 
vagy digitális felület használata.

SZAKMAKAMRA
A ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum évek óta kiemelt 
figyelmet szentel a tehetségek és tehetségígéretek azonosítására. 
Komplex tehetséggondozó programokat valósítanak meg az isko-
lában évről-évre a nyertes NTP pályázataik keretében. Az előző 
tanévben az intézmény 1 500 000 forint vissza nem térítendő támo-
gatást kapott a „SZAKMAKAMRA – „GAZDASÁG”-os szabadulójáték 
tehetségek közreműködésével” elnevezésű programra. 

A pályázatba bevont 15 diák együtt dolgozva egy gazdasági témájú szabadulójátékot készített, mellyel az iskolát és az ott 
tanulható szakmákat szeretnék népszerűsíteni. A különböző állomásokon a programba bevont tehetségek által készített já-
tékos, gazdasági, logikai feladványok szerepelnek egy általuk kitalált kerettörténetbe ágyazva. A pályázat célja – különböző 
okoseszközök beszerzésén túl – a pályaválasztás előtt álló általános iskolások tudatos szakmaválasztásának elősegítése. 
Játékos formában így talán képet kapnak a fiatalok arról, hogy mivel is foglalkozik egy pénzügyi vagy ügyviteli szakember, 
vagy akár egy logisztikus. A későbbiekben nyílt napokon, általános iskolákban osztályfőnöki órákon vagy pályaorientációs 
előadásokon szeretné az intézmény az elkészült produktumot felhasználni.
A program keretében a kiválasztott tehetséges diákok részt vettek egy kétnapos tanulmányi úton, melynek keretében a Pé-
csi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán tettek látogatást, majd egy pécsi szabadulójátékban próbálhatták ki 
magukat, tapasztalatokat szerezve a saját játékuk elkészítéséhez. Egy másik alkalommal a zalaegerszegi BGE Gazdálkodási 
Karára látogattak el a tehetségek, majd egy zalaegerszegi szabadulószobában oldották meg a rejtélyeket, és újabb ötlete-
ket szerezve ott is sikeresen kiszabadultak. A szakkörök hozzájárultak a diákok komplex szemléletének kialakításához, 
kreativitásuk és együttműködési készségük fejlesztéséhez. A tanulmányi utak során a közös utazás, a közösen eltöltött idő, 
a játékok lazító programelemként szolgáltak. A különböző tevékenységek 
során Ács Marianna és Horváth Katalin oktatók megvalósító pedagógus-
ként támogatták és motiválták a kiválasztott diákokat.
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„Jézus sohasem hagy magunkra minket”
Interjú Mezei András atyával

Mezei András atya, a keszthelyi karme-
lita bazilika, a Kis Szent Teréz plébánia 
plébánosa az ünnepvárás kapcsán fogal-
mazott ekként, mikor lapunk interjúra 
kérte.
– Székelyföldön, Gyergyóditróban 
születtem, olyan környezetben nőttem 
fel, ahol a népi vallásosság egyszerű-
en belénk ivódott. Márpedig minden 
ember életét meghatározza az, amibe 
beleszületik, amiben felnő. Én egy ilyen 
környezetben nőttem fel, annak ellenére, 
hogy az első évek a kommunizmus-
ban teltek. Meg kell jegyeznem, hogy 
Gyergyóditróból (melynek csodálatos, 
neogótikus temploma van) jelenleg 
huszonnégyen vagyunk aktív papok. A 
katonaság után kerültem Budapestre, 
ahol vendéglátással is foglalkoztam. Ez 
egyébként olyan időszak volt, melynek 
tapasztalatait papként is lehet hasznosí-
tani, mivel mindkettő a közösségről, a 
közösségi életről szól. 2008-ban szentel-

tek pappá, ezután kerültem Keszthelyre, 
ahol Léber Mihály, majd Tál Zoltán atya 
mellett szolgáltam, összesen öt eszten-
dőt. Egy új misés papnak az életében 
mély nyomot hagynak az első tapasz-
talatok, így történt ez az esetemben is. 
Elmondhatom, hogy bárhol jártam, 
az életem legszebb szakaszának tekin-
tettem az első éveket: Keszthelyt, a Fő 
téri közösséget, s persze a Kármelt is, 
hiszen voltak „átjárások”. Azt tapasztal-
tam, hogy Magyarországon belül Zala 
megyében legerősebb a népi vallásosság, 
a hit. Ez jól látszott a közös munkán is. 
Meghatározó volt számomra, hogy az 
ünnepek mindig a templomban kez-
dődtek, a közösségekkel (gyermekekkel 
és felnőttekkel) pedig számos szokást 
megtartottunk.  Így természetesen a 
karácsony előtti hagyományokat is őriz-
tük, felelevenítettük, a betlehemezéstől 
kezdve a gyertyaöntésen át a koszorú-
készítésig. Azt is öröm volt tapasztalni, 

hogy az ünnepek előtt milyen sokan 
gyóntak, tették rendbe a lelküket. Az 
első éjféli szentmisét sem lehet soha 
elfeledni. Visszatérve a szolgálatomra, 
Keszthelyt követően Csabrendekre ke-
rültem, ahol nyolc misézős helyem volt, 
s szép ünnepekre emlékezhetek vissza. 
Csabrendeken és környékén két évet 
töltöttem, majd az USA-ba, Clevelandbe 
kerültem. A magyar közösség szolgálatá-
ban szép öt esztendőt töltöttem, sok-sok 
programot szerveztünk, s felemelő 
ünnepeken vehettünk részt. Fél évtized 
után kértem, hogy az anyaországban 
szeretném folytatni a missziós munkát, 
mert odaát egy kicsit szélmalomharcnak 
éreztem azt. Tisztelet a kivételnek, akik 
őrzik a hitet, a magyarságot, a közössé-
get nehéz volt összehozni. Úgy gondo-
lom, hogy itt sokkal több embert meg 
tudok szólítani. Augusztustól vagyok 
Keszthelyen, a Kármelben. Az első 
időszak még nagy közönséggel zajlott, 
aztán beindult a pandémia második 
hulláma. Ez azóta is érezteti a hatását, 
sajnos nem tudunk lelki gyakorlatokat 
tartani, és olyan programokat szervezni, 
amilyeneket megálmodtunk. Misézni 
szerencsére még tudunk, sokan is járnak 
a bazilikába, hiszen a Kármelben nagyok 
a terek, tudjuk biztosítani a megfelelő 
távolságokat.

PortréBalatoni KRÓNIKA

„Kívánok áldott, békességes adventi előkészületet, azt, hogy 
valóban meg tudjuk őrizni a karácsony igazi ízét, örömét. 
Tudjuk, érezzük, hogy ha nehézség, sötétség, pandémia van, 
akkor sem vagyunk magunk. Ne csüggedjünk, mert Jézus 
sohasem hagy bennünket árván, s van édesanyánk, az Isten-
szülő, aki a mennyekben gondot visel reánk.”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Mezei András atya úgy fogalmaz, az idei 
advent és karácsony rendkívüli, teljesen 
más lesz, mint az eddigiek voltak. A 
hit azonban segíthet, hogy túljussunk a 
nehéz időszakon.
– Az ember ezt soha nem fogja feledni, 
mindenki érezheti, hogy mennyire ki 
van szolgáltatva. Ilyenkor talán észre 
tudjuk venni az életben értékesebb 
dolgokat. Én – a pandémiától függetle-
nül – például hálás vagyok azért, hogy 
a Kármelben elkészült a betlehem. A 
készítők hatalmas örömmel dolgoztak 
azért, hogy örömet okozzanak mások-
nak, a keszthelyieknek. Akik – istenkere-
ső emberek – ellátogatnak a templomba 
és megtekintik a betlehemet, elcsende-
sednek, s lelki ajándékot, meditációs 
lehetőséget kapnak. Az advent idősza-
kában, a várakozás alatt a legfontosabb, 

hogy állapotbeli kötelezettségünket 
tudjuk teljesíteni. Lényeges, hogy örö-
met adjunk, s hiteles képet a keresztény-
ségről, az emberségről. Mindenki a saját 
területén, mintha örökké élne a földön. 
Azt kívánom, mindenki próbáljon meg 
valami örömet okozni másnak, ez az, 
ami az embert az egekbe röpíti, a lelkün-
ket a mennybe röpíti.

Az atya szerint advent az év legszebb 
időszaka.
– A várakozásról beszélünk, arról, hogy 
készülünk a karácsonyra, Jézus Krisz-
tus születésének méltó és bensőséges 
megünneplésére. Lehetőségünk adódik 
magunkba nézni, s látni, hogy a világ 
kicsit felszínes lett, nagyon felgyorsult. 
Az emberek pedig megfeledkeztek még 
önmagukról is, robotokká váltak, nincs 

idejük semmire, se Istenre, se családra, 
se barátra. Észrevettük, hogy nagyon 
elszaladt velünk a ló, már vágtat, kicsit 
szálljunk le és pihenjünk. A mostani 
időszak egyfajta fék. Ez persze embert 
próbáló dolog és egyben nehéz időszak. 
Adjunk hálát a jóistennek, hogy a je-
lenlegi helyzetben is vagyunk, tudjuk és 
higgyük, hogy a várakozás meghozza a 
gyümölcsét. E sorok olvasóinak kívánok 
áldott, békességes adventi előkészületet, 
azt, hogy valóban meg tudjuk őrizni a 
karácsony igazi ízét, örömét. Tudjuk, 
érezzük, hogy ha nehézség, sötétség, 
pandémia van, akkor sem vagyunk 
magunk. Ne csüggedjünk, mert Jézus 
Krisztus megszületett, s sohasem hagy 
magunkra minket, bennünket árván. És 
van egy édesanyánk, az Istenszülő, aki a 
mennyekben gondot visel reánk.

A Tüskevár írójának emlékére…

A hatvani Grassalkovich-
kastélyban található Széchenyi 
Zsigmond Vadászati Múzeum 
is készül már a 2021-ben meg-
rendezésre kerülő Vadászati 
Világkiállításra. Fekete István író életét, munkásságát bemutató 
időszaki kiállítás is nyílik a múzeumban, amelynek anyagát az 
örökösöktől, hozzátartozóktól gyűjtötték, de két tárgy Keszt-
helyről is kerül a Zagyva-parti városba, amit a gyenesdiási 
Horváth József adományozott Keszthelyre, a Vidor Játékmúze-
umban található Fekete István-emlékszoba anyagához. Turi Tö-
rök Tibor múzeumtulajdonos az emlékszobából a nagy értéket 
képviselő relikviákat a magán- és közgyűjteményekben őrzött műtárgyak biztosítási feltételeivel adta kölcsön a hatvani múze-
umnak: a számos regény, ifjúsági és állattörténet írójának kulacsát és egy 1929-ből származó noteszrészletet, melynek lapjain az 
író kézírásos jegyzetei láthatóak. A keszthelyi múzeumtulajdonos és szépmíves az alkotóműhelyében is fogadta a vendégeket. 
Egy 60x60-as méretű domborművet adott át, amelyet a múzeum felkérésére készített el az író születésének 120. és halálának 
50. évfordulójára rendezett kiállításra. A tárlattal a hatvani múzeum szeretné bemutatni Fekete István életét, munkásságát és 
azt a természeti környezetet, amely regényeinek is főszereplője volt, amely az egész életét betöltötte, és ami sok ezer fiatalnak és 
felnőttnek adott irodalmi élményt. A tárlat november 30-tól online felületeken már látható.
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A Festetics Tasziló által építtetett, feketefenyők alkotta, egyedülálló Fenyves allén pár 
éve a város nordic walking útvonalat alakított ki. A szemmel láthatóan rossz állapotú 
fasor és a hozzá tartozó út is megújul hamarosan. A Helikon Kastélymúzeum a Keszt-
helyi Környezetvédelmi Egyesülettel együttműködve dolgozta ki a terveket. A bizton-
ságos közlekedés érdekében kérvényezték a jelzőlámpás kialakítást, hiszen turisztikai attrakciós útvonalról van szó: az allé 
összeköti Keszthelyt Fenékpusztával, ahol hamarosan megújul az egykori Európa-hírű versenyistálló, a hozzá tartozó szabadidős 
látnivalókkal. A beruházásban a földes termőréteget leszedik, útalappal feltöltik, és a hét kilométeres útszakasz kavicsréteget kap, 
melynek szélén útpadkát alakítanak ki. A 187 fa pótlására a megfelelő fenyő alfajok kiválasztásában folynak az egyeztetések. A 
közbeszerzést követően kezdődhet el a kivitelezés. A tervek szerint a jövő évi szezonban már egy megújult Fenyves allé várja a 
turistákat. A Helikon Kastélymúzeumnak 8,5 milliárd forintnyi nyertes pályázati pénze van, ebből 1,5 milliárd a szántódpusztai 
beruházás összege. Újabb két GINOP-forrásra pályáztak a kastély és a fenékpusztai beruházások második ütemének bővítésére, 
melynek összege négymilliárd forint.

Megújuló Fenyves allé
Megújul a Fenyves allé, mely a Festetics-kastélyt és Fenékpusztát köti össze. 

Pótolják a hiányzó fákat, s turisztikai célokat is szolgál majd a hét kilométeres út.

Őszi tennivalók a természetbarát kertben
Beköszöntött az ősz, de a kerti tennivalókat ilyenkor is alakíthatjuk úgy, hogy a körülöttünk lévő élővilágnak 
is kedvezzünk. A fák és cserjék mostanra megváltak színpompás őszi leveleiktől és megkezdték nyugalmi 
időszakukat, csak úgy, mint sok körülöttünk lévő állatfaj. Állandó madaraink és az északabbra lévő vidékek-
ről érkező téli vendégek azonban ilyenkor is számítanak segítségünkre. A Balatoni Krónika kérdéseire Szabó 
Éva és Sáringer-Kenyeres Marcell természetvédelmi mérnök válaszolt.

– Mit kezdjünk a lehullott levelekkel?
– Sok gondos kertész nem is gondolná, 
hogy milyen fontos szerepe van az avar-
nak a kerti élővilág életében, hasonlóan 
egy természetes erdei ökoszisztémához. 
Környezetbarát trágyaként lebomlásuk-
kal sok fontos tápanyag kerül a talajba. 
A sövényeket, fagyérzékeny növényeket 
(például rózsa, füge) is védhetjük, ha az 
összegyűjtött leveleket mulcsként alájuk 
terítjük, de ugyanígy akár a veteményes-
ben is hasznosíthatjuk. Ha mégis szüksé-
ges összegyűjtenünk a lehullott levelet, 
érdemes megpróbálkozni a komposz-
tálással egy erre kialakított sarokban. 
Az otthagyott levélkupac a sünöknek 
és egyéb, avarban áttelelő állatoknak is 
menedéket jelent a hideg időszakban. Az 
égetést nem javasoljuk, mert nemcsak a 
levegőt szennyezi, de az avarban esetle-
gesen megbúvó állatokat is elpusztítja.
– Hogyan gondoskodjunk a madarak-
ról?
– Jó érzés látni, amikor ősszel újra 
megjelennek kertünk madarai az etetőn, 
és alkalmunk van őket közelebbről meg-
figyelni: aznap vajon milyen madárfajok 
látogatják meg a kihelyezett csemegéket. 
Amellett, hogy megfigyelésük jóleső 
elfoglaltság számunkra, igen hasznos 
állandó madárfajainknak, valamint 

az északabbról érkező vendégeknek, 
melyek hazánkban töltik a téli idősza-
kot. Az első őszi fagyok beköszöntével 
a természetes élelemforrások megfo-
gyatkoznak, és nem könnyű ezeknek 
a pár grammos tollasoknak nap mint 
nap megfelelő energiamennyiségű 
élelmet felkutatniuk. Így fontos, hogy 
számíthassanak a segítségünkre! Az első 
fagyoktól (általában november közepe) 

azok megszűnéséig (akár márciusban is) 
bátran tegyük ki az etetőt a kertbe vagy 
a balkonra, és rendszeresen töltsük fel 
megfelelő eleséggel. Az egyik legfonto-
sabb „szabálya” a téli madáretetésnek, 
hogy ha egyszer belekezdünk, akkor 
folyamatosan pótoljuk az élelmet az 
etetőben, mert az arra rendszeresen járó 
szárnyasok biztos forrásként számíta-
nak rá. Ha ez váratlanul megszűnik, 
akár a vesztüket is jelentheti egy fagyos 

éjszakán. Fontos, hogy az énekesmada-
raknak megfelelő élelmet biztosítsunk: 
a sótlan, nem pirított napraforgómag 
jó választás, melyet keverhetünk egyéb 
apró szemű gabonamagvakkal (például 
díszállatkereskedésekben kapható pinty-
eleséggel vagy magkeverékkel), illetve 
olajos magvakkal (dió, mogyoró). Emel-
lett jó táplálékforrás az állati zsiradék: 
faggyú, főzéssel sótlanított szalonnada-
rab, kacsa-, liba-, sertésháj. Készíthetünk 
(vagy vásárolhatunk) cinkegolyót, ami 
faggyú és magkeverék elegye. A fák, 
bokrok ágaira szúrjunk fel almát vagy 
körtét; akár a talajra is tehetünk pár 
szemet – a cinkék, rigók, barátposzáták 
örömmel fogyasztják. Fontos kiemelni, 
hogy kenyeret vagy kenyérmorzsát sem-
miképp ne adjunk nekik!
A madáritatók nemcsak nyáron, hanem 
télen is hasznosak a madarak számá-
ra. Lehetőség szerint az etető közelébe 
helyezzünk valamilyen itatót, melyet 
rendszeresen jégmentesítsünk, hiszen 
fagyok idején nem mindig találnak 
folyékony halmazállapotú vizet. Erre a 
célra egy egyszerű virágalátét is megfe-
lel. A madáretetőt otthon is könnyedén 
elkészíthetjük akár maradék faanyagok-
ból; a gyerekeket bevonva egy jó családi 
program lehet.

„Legyen másoknak 
is szép a karácsony!”
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel 
az áruházakban tervezett élelmiszeradomány-
gyűjtés elmarad. A Vöröskereszt Keszthelyi 
Területi Szervezet vezetősége kéri azokat, akik 
élelmiszeradományokkal szeretnék  támogatni 
a rászorulókat, hogy adományaikat a Vöröskereszt 
Adománycentrumában (Keszthely, Vásártér 10. 
VÜZ Kft. Irodaház udvari épület) leadni 
szíveskedjenek hétfőtől péntekig 
8.00 és 16.00 óra között.
Az Adománycentrumban persely elhelyezésével 
lehetőséget biztosítunk a pénzügyi támogatásra is, 
amelyből élelmiszert vásárolunk.

„Segítsen Ön is adományával!”

Élelmiszeradományaikat köszönettel elfogadjuk 
és a rászoruló családokhoz eljuttatjuk!

Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezete

Fiatal vállalkozók 
a kórházért
Hanzl Bence, Horváth Tamás és Tódor Bence szer-
vezésében indult útjára az a „Segítsünk a hősöknek 
– vállalkozók a keszthelyi kórházért” címmel meg-
hirdetett jótékonysági kezdeményezés, melynek 
keretében a Keszthelyi Kórház számára gyűjtenek 
fiatal vállalkozók. Fiatal Vállalkozói Összefogás 
nevű közösségi oldalukon azt írják: 
„Az idei év nagy hősei közé tartoznak az 
egészségügyi dolgozók. Ne felejtsük el, hogy  
nemcsak ebben az évben segítettek nekünk, 
hanem eddig is. Mindig rendelkezésünkre álltak, 
kérés nélkül, és ezután is ott lesznek, hogy 
segítsenek. Mi éppen ezért szeretnénk viszonozni 
ezt az odaadást és mindennapos küzdelmet.  
Így a Fiatal Vállalkozói Összefogás tagjaival 
közösen kitűztünk egy egymillió forintos célt, 
melyet a Keszthelyen és környezetében élő 
vállalkozókkal szeretnénk elérni. Hiszünk  
benne, hogy a mai világban is létezik  
közösségi összefogás. Küldetésünknek 
tekintjük, hogy tegyünk a környezetünk 
fejlődése érdekében.  
Szeretettel várjuk a hozzánk 
hasonlóan gondolkodó vállalkozókat 
és a felajánlásokat.”

Cipősdoboz-gyűjtőakció
Egyesületünk harmadik éve vesz részt a Baptista 
Szeretetszolgálat által országosan megszervezett 
Cipősdoboz-gyűjtőakcióban. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy részesei lehetünk ennek a remek kezdeménye-
zésnek, hiszen nagyon meghitt és jóleső érzés látni 
a sok, szeretettel készült dobozt, amit elhelyeznek a 
karácsonyfánk alatt. Idén is a Keszthelyi Család- és 
KarrierPont iroda ad otthont a gyűjtésnek. A csoma-
gok elhelyezhetőek kedden, szerdán és csütörtökön 
15.00 és 18.00 óra között. Az akció sikerességét mu-
tatja, hogy első évben 150, második évben pedig 230 
„szeretetcsomag” gyűlt össze. A gyűjtés időtartama 
2020.11.27–2020.12.20. Kiemelten kezeljük az idei évet, 
és nagyon várjuk a csomagokat, hiszen sok családnak 
ez a karácsony jóval nehezebb lesz, mint az eddigiek. 
Szeretnénk, ha a dobozok által minél több rászoruló 
kisgyermek karácsonya lehetne önfeledt és boldog. Az 
adományok elkészítése végtelenül egyszerű, egy doboz-
ra van szükség, amit egy kis kézügyességgel, hangula-
tos csomagolópapírral tehetünk szebbé. Az ajándékok 
összeállításánál szempont lehet, hogy hány év körüli 
fiúnak vagy lánynak szánjuk. Ez után már csak pár ked-
ves tárgyra van szükség, amit saját gondolatainkkal egy 
levél formájában elhelyezhetünk a dobozban. Romlandó, 
törékeny, folyékony dolgokat, kozmetikumokat, agresszi-
vitásra késztető tárgyakat, játékokat, gyógyszereket ne 
tegyünk a dobozokba!
További információk az alábbi elérhetőségeken 
kérhetők: 
Helyi akcióról: Molnár Anna 30/569 8762
Tegyünk Együtt Keszthelyért Egyesület 
Facebook-oldalán 
tekekeszthely@gmail.com
Országos akcióról: www.ciposdoboz.hu weboldalon

Vedd a keszthelyit! 
nevű facebook oldalra várjuk a Keszthely és  
környéki kistermelők, kézművesek, cukrászok,  
sajtkészítők, éttermek, stb. jelentkezését,  
termékeik fotóit, ajánlataik listáját.

Kapcsolat: 
Fábiánné Figder Nikolett   +36/20-348-8750  

Részesítsük előnyben a hazai, 
a környékbeli vállalkozások kínálatát 
vásárlásaink során!
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Világméretű szentségimádás 
Krisztus király előestéjén

A Krisztus-királyságról szóló tanítás egyidős az egyházzal, azonban Krisz-
tus király ünnepe nem olyan régen, 1925-ben került be a liturgikus nap-
tárba. Krisztus király vasárnapja az idén november 22-e volt, az egyházi év 
lezárása, amelyet egy héttel követett advent első vasárnapja. Krisztus király 
előestéjén minden országban összegyűlnek a hívek a templomokban, szer-
zetesi közösségekben, rózsafüzér-társulatokban, és imádkoznak  
az Oltáriszentség előtt. Ebben az évben a koronavírus miatt kialakult 
korlátozások miatt kevesebben voltak a templomokban. A keszthelyi Ma-
gyarok Nagyasszonya plébániatemplomban is kis létszámban vettek részt 
szentségimádáson. A közös imában, ami megerősíti a szívekben hitet és a 
szeretetet, benne van a világmindenségre irányuló imádság, az év lezárása 
és a hálaadás. A hívek imádkoztak a betegekért, a járványban szenve-
dőkért, a gyógyítókért, a szociális hálóban dolgozókért, az idősek lelki 
gondoskodásáért. A november 21-ei szentségimádásban különböző hely-
színeken együtt imádkoztak az egész világon egymásért. A szentségimádás 
egyben imádságos készület volt az egy év múlva, szeptemberben Budapes-
ten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is.

KESZTHELY VÁROS
 ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETE PÁLYÁZATOT 

HIRDET  
a Fejér György Városi 

Könyvtár (8360  
Keszthely, 

Zeppelin tér 3.) 
IGAZGATÓI 

BEOSZTÁSÁNAK 
betöltésére.

További részletek és a 
pályázati kiírás teljes ter-
jedelemben megtalálható 

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

hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának 

határideje: 
2020. december 4.

Nagy Bálint 
polgármester

KESZTHELY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETE PÁLYÁZATOT 

HIRDET 
a Balatoni Múzeum 

(8360 Keszthely,  
Múzeum u. 2.) 
IGAZGATÓI  

BEOSZTÁSÁNAK  
betöltésére.

További részletek és a 
pályázati kiírás teljes 

terjedelemben megta-
lálható Keszthely város 

honlapján: https://
www.keszthely.hu/

hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának 

határideje:  
2020. december 4.

Nagy Bálint  
polgármester
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VÉRADÁSOK DECEMBERBEN
A Vöröskereszt keszthelyi szervezete, valamint a Keszthelyi Kórház  

vérellátója decemberben is várja a véradókat. December 7-én, 14-én és 21-én 
13 és 16 óra között, december 28-án 13–17 óráig tartanak véradást az intéz-
ményben. December 10-én Karmacson, a művelődési házban (16–18 óra),  

17-én Felsőpáhokon, a művelődési házban (16.30–18 óra) várják a véradókat.
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Téli telitál

A leöblített árpagyöngyöt és sárgaborsót a 
húslevesben 45 percig lassú tűzön főzzük. Ekkor 
hozzáadjuk a megtisztított, apróra vágott zöldsé-
get, őrölt fehér borssal és majoránnával ízesítjük, 
és fedő alatt további fél óra alatt puhára pároljuk. 
Tálalás előtt finomra vágott petrezselyemmel 
meghintjük, ízlés szerint kevés tejföllel gazdagít-
hatjuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 10 dkg árpa-
gyöngy, 10 dkg sárgaborsó, 
1 csomó vegyes zöldség, 
1 liter húsleves, friss majorán-
na, friss petrezselyem, őrölt 
fehér bors, só

Az időjárás változása, 
a csípős, esős-ködös 
reggelek, a csúszós 
utak következtében 
ősszel-télen jelentő-
sen megugrik a közúti 
balesetek száma.

A rendőri jelenlétnek 
a közutak mentén is 
visszatartó ereje van 
a szabálysértések 
elkövetésében, de 
nem állhat mindenhol 
egy rendőr, aki vigyáz 
ránk, felügyeli a közlekedőket, esetleg figyelmeztet 
a szabályok betartására. A baleseteket meg lehetne 
előzni felelős gondolkodással, a szabályok tiszte-
letével, magunk és gépjárművünk felkészítésével a 
váratlan időjárás-változásra vagy eseményekre.

Az őszi-téli közlekedésre rá kell hangolódni! És itt 
nem csak a sebesség csökkentésére kellene gon-
dolni! Soha ne feledjük, hogy csak „négytenyérnyi 
helyen”, az abroncsok tapadási felületén közleke-
dünk, jó és rossz útszakaszok és időjárási viszonyok 
között! 7 Celsius-fok alatt a nyári gumik használata 
veszélyes! Nem éri meg kopott vagy rossz minősé-
gű gumikkal a saját és a gépjárműben utazók, vagy 
a velünk szemben közlekedők testi épségét sem ve-

szélyeztetni – kockára 
tenni mások életét!

Levelek hullnak az 
aszfaltra, ködös-
párás-fagyos időjárás 
váltakozik, figyeljünk 
jobban, mert a hideg, 
csúszós úton meg-
növekszik a fékút és a 
féktávolság! Nagyobb 
követési távolság tartá-
sával megelőzhetjük a 
koccanásos balesete-
ket. A korai sötétedés 

miatt, a vadak mellett, a láthatósági mellényt nem 
viselő gyalogosok és kerékpárosok is óriási veszélyt 
jelentenek a közutakon. Számítsunk a váratlan fel-
bukkanásukra!

Fűtő-hűtő berendezések és jól működő ablaktör-
lő lapátok mind a szélvédőn történő kifogástalan 
kilátást segítik elő. A világító berendezések karban-
tartása a jól látás és láthatóság érdekében elen-
gedhetetlen. Ha mindezeket észben tartjuk, nagy 
valószínűséggel elkerülhetjük a tipikus őszi-téli 
baleseteket.

Balesetmentes közlekedést kíván Önöknek 
a Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi hírek 

– Őszi-téli autós közlekedés

Eladó Keszthely, Kastély utcai patinás családi ház
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 2041 helyrajzi számú, 
Keszthely, Kastély u. 16. sz. alatt található lakóházas ingatlant. Az induló vételár 41.160.000,- Ft 

(az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési kötelezettség nem terheli). 
Az ingatlan a történelmi Festetics-kastély közvetlen közelében, műemlékileg védett környezetében elhelyez-

kedő, az ezerhétszázas évek második felében épült, helyi védelem alatt álló, összesen 136 m2 alapterületű 
műemlék lakóház. A telek területe 609 m2, a rajta található két lakás közül az egyik 34 m2-es egyszobás, 

a másik 102 m2-es kétszobás lakás.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. december 10. (csütörtök) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város 
polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020. 

december 14. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyez-

tesse (a pályázók ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) 

kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2020. december 7-éig megtekinthető. A pályázat teljes 
szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

A hideg vízű Balatonban érzi jól magát
A szezon esetemben akkor kezdődik, amikor a nyár, a jó idő véget 
ér. Szeptember végén, október elején indulhat a fürdés – mondja 
ifj. Ferenczi Ottó, akit sokan Gipsztigrisként, illetve – éppen a jeges 
balatoni mártózások miatt – Keszthely rozmárjaként ismernek.

– A kezdetek jó régre nyúlnak vissza, s még 
mindig nagyon élvezem a hideg Balatonban 
való fürdést. Számomra a tó a szezonban 
már túl meleg – mondta. – Már az első 
alkalmakkor is éreztem, hogy nekem ez, a 
hidegebb víz való. Aztán ahogy telt-múlt 
az idő, úgy vágytam mindig arra, hogy 
elérkezzen a hidegebb évszak, s megmár-
tózhassak a Balatonban. És nem csak évente 
néhányszor, hanem hetente többször is. 

Hiányzik, ha egy héten legalább négy-
szer-ötször nem fürödhetek a tóban, ami 
most 3-4 Celsius-fokos. De megmártózom 
rendszeresen a papkeszi vízesésben és a Ba-
laton számos részén. Amellett, hogy jólesik, 
biztos vagyok benne – olvastam is róla sok 
helyen –, hogy az immunrendszernek igen 
jót tesz a hideg – nem egyszer jeges – vizes 
fürdés.
Keszthely rozmárja a fürdőzésre „építve” 

jelentős létszámú közösségi programokat is 
szervezett a városban.
– Ezek sajnos idén a járvány miatt elma-
radtak, s nem tudjuk megtartani az év 
végi csobbanást sem. De a fürdőzést nem 
hagyom abba, hiszen az már az életem 
részévé vált...

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat 
útján értékesíti 
a keszthelyi 2805/35 helyrajzi számú, Keszthely, Vásár téren található 
(korábban pakuratárolás céljára használt) 890 m2 területű ingatlanát.

Az induló vételár 16.200.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési 
kötelezettség nem terheli). Az ingatlan lakótelepi övezetben található belvárosi, összközműves területen fekvő, 
részben beépített terület. Az ingatlan a helyi építési szabályzatban VT-1 besorolású övezetben helyezkedik el, a 
felépítmény bontását követően széles körű beépítési lehetőség biztosított.  A szerződés feltétele, hogy a pályázó 
vállalja a szerződéskötést követő egy éven belül az ingatlanon található felépítmény elbontását és a területrende-
zést. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. december 15. (kedd) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város 
polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020. 
december 18. (péntek). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyez-
tesse (a pályázók ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).További 
felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az 
ingatlan előre egyeztetett időpontban 2020. december 10-éig megtekinthető. A pályázat teljes szövege megta-
lálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.
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