
Keszthely tiszteletbeli ma-
gisztrátusa még május utolsó
pénteken tartotta ülését, melyen
a város vezetése hagyományosan
tájékoztatja a tagokat a közel-
múltban történt változásokról és
az elkövetkezõ évekre tervezett
városfejlesztési elképzelésekrõl.
A magiszterek a szombati ünnepi
képviselõ-testületi ülésen szá-
moltak be véleményükrõl és
javaslataikról a megtárgyalt té-
mákban. Szintén az ünnepi ülés
napirendi pontja volt a város által
alapított kitüntetõ címek átadá-
sa.

A 10 éve alapított magisztrátus
véleményét összefoglalva, tájé-
koztatójában dr. Török Lajos ki-
emelte: forráshiány miatt sajnos
több pályázati forrástól esik el a
város. Keszthely megközelíthe-
tõsége jelentõsen javult, meg-
épült a városközpont, befejezõ-
dött a piac felújítása, és építik a
Balaton-parti sétányt is. Aggasztó
viszont, hogy a sétányépítés a sze-
zonra nem fejezõdik be. Nem tör-

tént érdemi elõrelépés a Balaton
Szálló és a Hullám Szálló rend-
betételének vonatkozásában. A
város közlekedési rendjét hamaro-
san felülvizsgálják. A Fõ tér a nyá-
ri szezonban rendezvények tar-
tására csak az esti órákban alkal-
mas, mert a kialakított térburkolat
felveszi és közvetíti a hõt. A hiány-
zó további fatelepítésekre is ígé-
retet kaptak. A szabadidõ- és ver-
senysport számára a lehetõségek
korlátozottak, a feltételrendsz-
erek hiányosak, az egyesületek
merítési lehetõségei szûkösek.
Fogynak az eredmények, és minõ-
ségi visszaesés is jellemzõ. A 145
éves Yacht Klub mostanság már
nem nevel olimpikonokat, de az
utánpótlás-nevelés megoldott a
Befag-klubban. Csikós József és dr.
Kardos József atlétái is jelesre vizs-
gáznak évek óta, hisz bajnokokat,
válogatottakat nevelnek, pedig az
infrastrukturális lehetõségeik kor-
látozottak. A Csokonai ÁMK
csarnokának rekonstrukciója már-
már elkerülhetetlen, mert a

beázások és a mûszaki problémák
miatt mérkõzéseket kellett elha-
lasztani. A tehetséges vívók tapol-
cai székhelyû klub tagjaiként
versenyeznek. A bizottság javasol-
ta a Helikon-parki futópálya meg-
valósítását, valamint a kézilabda-
és teniszpályák rendbetételét. A
futballcsapat megyei másod-
osztályban való szereplése nem
méltó a városhoz. A Balaton-parti
focipálya lelátója életveszélyes.
Nincs a városnak egy legalább
ezer fõ befogadására alkalmas
sportcsarnoka, ahol nemzetközi
rendezvények is lebonyolíthatók.

(Folytatás az 4. oldalon.)

A Várkertben száznál több
résztvevõ elõtt mondott beszé-
dében Törzsök András történe-
lemtanár kiemelte: Trianon a vilá-
gon élõ magyarok számára a
bûnt, az igazságtalanságot és a
megalázottságot jelenti.

A szónok a 94 évvel ezelõtt
történt eseményekrõl reális és
objektív képet adva hitelesen
megválaszolta a kérdést: melyek
azok a vádak, melyeket a leg-
gyakrabban megfogalmaztak a
monarchiával és Magyarországgal
szemben.

Az ünnepi gondolatok tolmá-
csolására felkért pedagógus ref-
lektált arra is, hogy milyen erköl-
csi és milyen jogi alapjuk volt a
döntéshozóknak, a gyõztes An-
tant-hatalmak politikusainak a
szégyenteljes döntéshez. Mint fo-
galmazott: Trianon lelki tragédia,
nemzetgyilkossági kísérlet és
ökonómiai katasztrófa volt. Or-
szágunk elvesztette területeinek
kétharmadát, magyar nyelvû la-
kosainak 35 százalékát, akik má-
sodrendû és jogfosztott állampol-
gárokká váltak.

A tendencia, sajnos, a mai na-
pig megfigyelhetõ. Országunk el-
vesztette erõforrásainak nagyjá-
ból 80 százalékát. A hadsereg lét-
számát 35 ezer fõben limitálták,
majd az új csonka ország – mind
katonailag, mind geopolitikailag –
teljesen védtelenné vált az új
utódállamokkal szemben. A ki-
szolgáltatottság, az igazságtalan-
ság, a jogtalanság és a megalá-

zottság is „trianoni tényezõvé” lé-
pett elõ, de erõt adhat az igazság
felismerése, a valóság kimondá-
sa, a történelmi tények reális és
hiteles értelmezése. Ez a gyó-
gyuláshoz vezetõ út elsõ és talán
legfontosabb lépcsõfoka. Erõt
adhatnak továbbá a szubjektivi-
tással nem vádolható külföldi po-
litikusok lelki attitûdjei is.
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MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

Trianon lelki tragédia
A trianoni békediktátum 94. évfordulója alkalmából a Szent Ist-

ván Dalárda közremûködésével tartottak ünnepi megemlékezést
Keszthelyen, a Várkertben a nemzeti összetartozás napján. A gyá-
szos történelmi eseménnyel kapcsolatos hagyományt 11 évvel ez-
elõtt Ruzsics Ferenc polgármester teremtette meg. E napon a vá-
rosháza elõtti nemzeti zászlót félárbócra eresztették, és gyászlo-
bogókat tûztek ki az épületre, emlékezve a magyar történelem
egyik legnagyobb tragédiájára. 

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

A keszthelyi városnapon

Számtalan programmal, sport-, kulturális, zenei és szórakoztató
rendezvénnyel ünnepelte Keszthely a város napját június elsõ hét-
végéjén. Koncertek, táncbemutatók, játszóházak, gasztronómiai
kitelepülõk, kézmûves-bemutatók is részét képezték az idei prog-
ramnak, ami annyiban mutatkozott különlegesnek, hogy az önkor-
mányzat ezúttal nagyobb teret adott más programszervezõknek,
civil szervezeteknek és intézményeknek, hogy saját ren-
dezvényükkel csatlakozzanak az ünnepséghez. Helyi sport-
egyesületek, amatõr mûvészeti csoportok, zenekarok, táncegyüt-
tesek is kaptak bemutatkozási lehetõséget.

Együtt a kitüntetettek.



„A Farkas Edit Római Katoli-
kus Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium sajátos hivatást tölt be a
térség iskolái között.  Középis-
kolai korosztályt keresztény
életszemléletre csak elkötele-
zett emberszeretetbõl lehet ne-
velni. Az iskola tanárai nem ad-
ják fel diákjai jóra való nevelé-
sét.” – nyilatkozta Kiss Katalin
igazgató, akit az intézmény
eredményeirõl kérdeztünk.

A 2013/2014. tanévben sok
szép közös siker született az isko-
lában.  Diákjaink egy csoportja tel-
jesítette a Spartan Dace nevû ult-
ramaratoni távot, ami hatalmas
sportteljesítmény. Szép helyezése-
ket értek el területi természetis-
mereti vetélkedõn, 3. helyen vé-
geztek a megyei hittanversenyen,
maguk mögé utasítva gimnáziu-
mokat, szakközépiskolákat. A vá-
rosi színjátszó napokon a színját-

szó kör tagja a legjobb nõi fõsze-
replõ díját kapta. Kiváló tantárgyi
eredmények is születtek angol
nyelvbõl és informatikából. Na-
gyon szép eredményeket értek el
a szintvizsgákon.   De a valódi siker
mélyebben van. Az igazi sikert
nem írhatjuk bele a bizonyítvány-
ba, nem számolhatunk be róla
büszkén a járókelõknek, a város-
nak. Az igazi siker az emberi sze-
mélyiség gazdagodása, egyen-
súlyba kerülése, az emberi sebek
gyógyulása. S ezekbõl bõven lát-
tunk itt példát. A Farkas Edit-isko-
la szociális gondozó és ápoló, pan-
ziós falusi vendéglátó, mezõgaz-
dasági gazdaasszony és falusi ven-
déglátó képzéseket folytat, de

mindig is a belsõ emberi értékek
fejlesztésére tette a legnagyobb
hangsúlyt.  Új utat járunk, amely-
nek a szülõkkel való mélyebb kap-
csolattartás a szándéka.

E bizakodás, ünneplés jegyé-
ben telt a pünkösdi hosszú hétvé-
ge az üdülõrégióban, szórakozta-
tó idénynyitó rendezvényekkel a
tó megkoszorúzásával Balaton-
györökön. A turisztikai kínálatért
sokat tevõk körében két önkor-
mányzati elismerést adott át Bíró
Róbert polgármester. A Pro
Civitate kitüntetést adományozta
a képviselõ-testület a Bakonyer-
dõ Zrt.-nek, a Keszthelyi-hegység

túraútvonalain végzett fejleszté-
sért, mely során a településhez
tartozó területen tanösvény ké-
szült, menedéképületet és két ki-
látót is újjáépítettek. Az elisme-
rést Varga László, a cég vezér-
igazgatója vette át. A kulturális
programokon sikeréhez való
rendszeres hozzájárulás elismeré-
seként a Balatongyörökért Em-
lékérmet kapta Németh Lászlóné,
a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fú-

vószenekar alapítványi kuratóriu-
mának elnöke.      

– Errõl a szép idõrõl vegyen
példát a nyár – mondta szezon-
nyitó ünnepi beszédében dr. Hal-
mos Gábor, a Balatoni Hajózási
Zrt. vezérigazgatója. Majd szólt
azokról a víziúti kínálatokról,
amellyel minden korosztályt cé-
loznak. Gyermekeknek a bohóc-
hajó, tiniknek a bulihajó, sebes-
ségimádóknak a gyorshajó, nosz-
talgiázni vágyóknak a felújított
Helka kínál különleges élményt. A
balatoni flotta gyorsmotorosával
a Fonyód–Badacsony távolság
mindössze 10 perc.

A balatoni sétahajózás 169.
szezonja indult az idén, gazdasá-
gilag is jó eredményekkel, s ezt
áremelések nélkül, továbbá ked-
vezményekkel, a forgalom növe-
kedését célzó utazási kedv elõse-
gítésével kívánják folytatni. Jó
példát mutatva az ünneplõ soka-
ság hajóra szállt. A vízbe virágko-
szorút a nyárba bizalmat vetve
tekintettek olyan szezon elé,
amely turisták, vendéglátó vállal-
kozók, helybeliek számára egy-
aránt sikeresnek remélt.
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BALATONGYÖRÖKI ÜNNEP

Nyárba vetett bizalom 
(Folytatás az 1. oldalról.)

A magiszter bejelentette, vá-
rosvezetõi kérés esetén, kapcso-
latrendszerüket felhasználva, job-
bító szándékkal akár év közben is
segítik a döntéshozók munkáját.
A csípõmûtétje miatt az üléstõl
távol lévõ Ruzsics Ferenc polgár-
mesternek az ülésen felolvasott
beszámolójából kiderült: az el-
múlt években a város vezetõi a
keresztény-konzervatív értéke-
ket erõsítve végezték munkáju-
kat, és jelentõs eredményeket si-
került elérni. A jövõben a foglal-
koztatottság növelésére, az ide-
genforgalmi szálláshelyek minõ-
ségi fejlesztésére, az intenzívebb
befektetésösztönzésre fordíta-
nak nagyobb figyelmet.

A Kukorelly–Reischl Tanulmányi
Alap esszéíró pályázati versenyt írt
ki helyi fiatalok körében, hogy a
város jelenével, jövõjével, múlt-
jával foglalkozzanak behatóbb
módon. Az ülésen a verseny támo-
gatója: dr. Kukorelly Pál kurátor
négy pályamû elkészítõjét jutal-
mazta. A kuratórium elsõ díjat
nem adott ki. Második díjat vett át
Varga Boglárka Gizella. Cséby Flóra

Hanna és Nagy Dóra Kamilla
megosztott harmadik díjat kaptak,
de jutalomban részesítették Tóth
Adrienn egyetemistát is. A városi
kitüntetések átadási ünnepségén
Dallos Csaba, a GESZ közelmúltban
elhunyt vezetõje posztumusz
kapta meg a „Keszthely Városért”
kitüntetõ címet. A testület dr.
Bertalan Zoltánnak, a Nagyváthy
Néptáncegyüttes alapító mûvé-
szeti vezetõjének a „Keszthely Vá-
ros Szolgálatáért” címet ítélte oda.

E kitüntetést kapta Pém Árpád
testnevelõ tanár is több évtizedes
pedagógusi munkájának elis-
meréseként. Az alpolgármestertõl
a keszthelyi városi kórház belgyó-
gyászatának fõnõvére: Suba An-
dor Ferencné vette át a „Keszthely
Város Egészségügyéért" díjat. A
„Keszthely Város Szociális Ellá-
tásáért” elnevezésû díjat Regényi
Csaba, a Karmelhegyi Boldog-
asszony Karitasz csoport vezetõje
vette át.

Papp Sándor keszthelyi polgár-
õr fogalmazott így arról az elhatá-
rozásáról, amiért részt vállalt a
bûnmegelõzési célú munkában.
Alapító tagja lett a 2005-ben létre-
jött Keszthelyért Polgárõr Egyesü-
letnek. Munkája jelentõsen hozzá-
járul a városi polgárõrcsoport
eredményes mûködéséhez, amit a
rendõrség is elismer: idén a rend-
õrnap alkalmával kapta a Zala me-
gye néhai fõkapitánya, dr. Fülöp
Valter dandártábornok által alapí-
tott kitüntetést, amit Szukics Fe-
renc ezredes, megbízott fõkapi-
tány adott át Zalaegerszegen, a
rendõrnapi ünnepségen. A Zala
Megye Rendõrségéért kitüntetõ
cím a társadalmi kapcsolatok épí-
tésében végzett munka elismeré-
sét fejezi ki.      

– A meglepetés és az öröm tölt
el, jó tapasztalni a munka megbe-
csülését. Ez egy fémjele annak,
amit a lakosságtól is megkapunk,
az önkéntes szolgálat iránt muta-

tott tisztelettel. Járõrözünk, ren-
dezvényeken felügyeleti, forga-
lombiztonsági feladatokat látunk
el – mondta a kitüntetés kapcsán,
ami immár második elismerése az
eredményes tevékenységének.      

Az egyesület és a keszthelyi
rendõrkapitányság 2012-ben kö-
zösen adományozott oklevelet
Papp Sándornak.

– Ezt azután kaptam, hogy sike-
rült elfogni egy körözött személyt
– emlékezett vissza. – A kórházban
dolgozom betegszállítóként, kollé-
gáim jelezték a gyanús személy
épületben tartózkodását. A rend-
õrséggel való munkakapcsolat ré-
vén voltak információim, hamar
kiderült: az illetõ a kórházban
akarta magát meghúzni. Gyors
rendõri intézkedéssel az egyik
emeleti folyosóról lett elõállítva.

A keszthelyi polgárõrség felsze-
reltsége nemrég két kerékpárral
gyarapodott, ezek Papp Sándor
gondjaira lettek bízva. Ebben a ke-

rékpáros sportbeli tevékenységé-
nek van szerepe. A Mazsola Kerék-
páros SE-ben teker.

– Az egyik gépet én használom,
a másikat mindig alkalmilag kapják
a polgárõr társak a szolgálati fel-
adatok szerint. Eszközeink jól ki
lesznek használva a következõ hó-
napokban: itt van immár a nyári
szezon, szigorúan kell õrizni a köz-
biztonságot, s ezzel a saját tekin-
télyünket.

A REND A KÖZBIZTONSÁG ALAPJA

Kitüntetett polgárõr
– Szeretem a rendet, úgy gondoltam, hogy polgárõrként ezért

többet tehetek.

POSTA, JÁRDA,
ÚTLEZÁRÁS

Hévízi
döntések

A hévízi önkormányzat
képviselõ-testülete rendkívü-
li ülésen döntött arról, hogy
július közepéig járdát épít a
Park utca alsó szakaszán, az
új lépcsõsor és a Festetics tér
között, a Szent András Reu-
makórház felöli oldalán.

A terveket elkészítették, a
szükséges engedélyeket be-
szerezték, így a kivitelezési
munkák hamarosan startol-
hatnak. Az egregyi városrész
fejlesztésére az önkormány-
zat még 2012-ben turisztikai
pályázatot nyújtott be a „Ko-
rok és borok – Tematikus sé-
taút” létrehozására. A prog-
ram 448 millió forint támoga-
tásban részesült A projekt
gõzerõvel halad. Az alsó sza-
kaszon a beruházás miatt két
hétig lezárják a Dombföldi ut-
cát. Június közepéig az út
mûszaki átadása megtörténik,
és hamarosan a római katona
sírja is látogatható lesz. A he-
lyi posta hosszabbított nyitva
tartása régóta foglalkoztatja a
Hévízen élõket és az ide érke-
zett gyógyturistákat.

Az önkormányzat tárgya-
lást kezdeményezett a posta
vezetõivel azért, hogy a hiva-
tal legalább alkalmanként
hosszabban tartson nyitva. A
tárgyalások eredményre ve-
zettek, ezért kísérleti jelleggel
június elsejétõl szerdai napo-
kon 16 óra helyett már 18
óráig várják az ügyfeleket.

Az érdeklõdõk a szabadtéri
oktatóeszközök játékos felada-
tain keresztül sajátíthatták el a
szelektív hulladékgyûjtés alapjait
és betekintést nyerhettek a hul-
ladékok újrahasznosításának fo-
lyamatába is. A mintegy 20 for-
dulóból álló versengésen nagy
hangsúlyt helyeztek az elektro-
mos és elektronikai hulladékok

helyes gyûjtésére, kezelésére. Az
EU-támogatással zajló játékos is-
meretterjesztõ projekt része volt
„hulladékpecázás” „szemét aktiv-
ity” és PET-palack-teke is. A tízál-
lomásos játszóházat a társaság
azzal a céllal hirdette meg, hogy
már gyermekkorban elkezdõdjék
a környezettudatos szemlélet-
formálás.

Hulladék roadshow

Esõjós Medárd most azt mutatta, hogy elég az a víz, ami a Ba-
latonban van. Rámosolygott a pünkösdölõkre, teljesítve az ég felöl
napsütést várók kívánságát. Reményt keltett, hogy a naptári me-
teorológia hitelével tartós strandszezon elé lehet nézni.

Barátok, rokonok, ismerõsök
és látogatók együtt gyûjtötték az
élményeket, felejtették el a min-
dennapok gondjait, bajait. Ezt a
világot vitte színpadra a 23 éves
Tündérrózsa Gyermeknéptánc-
csoport elõször 2010-ben, mely-
nek idén elkészült a folytatása, és
most egy felújított „Vásári forga-
tag” változatot mutattak be a Ba-
laton Színházban. Természetesen
nem hiányozhat az elõadásból a
vásári portékák sokszínûsége, így
megjelentek a színpadon a pár-
nás, a kendõs, a köcsögös, az üve-
ges, a kalapos táncok, melyek

szinte kivétel nélkül az együttes
legújabb táncai. A mûsorban egy-
aránt megtalálhatók a vásárban
oly népszerû kikiáltások is, így rí-
mes átkötések biztosították az
egyes részek közötti folytonossá-
got. A vásár pedig mi mással is fe-
jezõdhetne be, mint egy hatalmas
össztánccal, mintegy forgatagot
jelenítve meg a rendkívül tartal-
mas produkció végére.  A csoport
mûvészeti vezetõjét, Aradvári
Lászlónét és a mûsor rendezõ-ko-
reográfusát, ifj. Aradvári Lászlót
ezúttal is vastapssal jutalmazta a
hálás közönség.

VARÁZSOS VÁSÁRI FORGATAG 

Táncjáték egy régi világról
Vásár... Egy mindenki számára ismert gyerekkori élmény, amikor

a falusi hétvégéken kedves, vendégszeretõ emberek megrendez-
ték a különleges atmoszférájú kirakodást. 

Az esszéírói pályázat díjazottjai.

Az Öko Pannon Nonprofit Kft. munkatársai a „Ne dobd el!” címet
viselõ szelektív hulladékgyûjtési roadshow-ján látványos oktatóesz-
közökkel mutatták be a hulladékok szelektív gyûjtésének helyes gya-
korlatát június elején az örökös ÖKO-intézmény címmel kitüntetett
keszthelyi Zöldmezõ utcai általános iskola diákjainak és azon társin-
tézmények tanulóinak, akik elfogadták a meghívást a programra.

A FARKAS EDIT-ISKOLA SIKEREI

Mi is a valódi eredmény?

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

A keszthelyi városnapon



PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

A Zonta International Hévízi
Klubja és a Hotel Európa Fit közö-
sen szervezték a tárlatot, melyen a
mecénásként is jeleskedõ galé-
riatulajdonosnak az olaj-, diópác-,
pasztell- és akvarellképei kerültek
paravánokra. A diákok pedig külön-
leges csendéletekkel, állatrajzokkal,
fantáziaképekkel, arcképekkel és
grafikákkal mutatkoztak be

Dr. Moll Veronika fõorvos, a jó-
tékonykodásáról közismert nem-

zetközi Zonta Klub soros elnöke
köszöntõjében kiemelte: a klub
több év óta tevékenyen segíti a
családi háttér miatt támogatásra
szoruló tehetséges, a hévízi mûvé-
szeti iskolába járó tanulókat.
Hermann Katalin üvegmûvész, a
Festetics György mûvelõdési intéz-
mény megbízott igazgatója meg-
nyitójában arról is szólt, hogy Edit
asszony mindig is rendelkezett egy
könnyed, játékos mûvészi vágyó-

dással. Rajztanulmányokat folytat-
va sok mûvésztelep és alkotótábor
szervezésében vett részt. Számos
festõversenyrõl hozott el díjat,
legutóbb egy képét beválogatták a
Nívó Világgaléria gyûjteményébe.
A környék legkomolyabb mecéná-
sának tekinthetõ mûvész kapta
idén az OKIT által adományozott
Dulity Tibor-díjat. A kísérletezõked-
vû, színes egyéniségû mûvész zsû-
rizett képein nyomon követhetõk

a természet jelenségei, a táj szép-
ségei. A harsány, konstruktív alko-
tások éppúgy jelen vannak, mint a
finom, lírai balatoni témájú akva-
rellek. A tanítványaira büszke dr.
Szarkáné Lampert Anikó rajzpeda-
gógus szerint: a lányok Editben
példaképre találva fölkapaszkodtak
a mûvészet elsõ lépcsõfokára,
ahonnan szorgalommal, tehetség-
gel, kitartással további sikeres út
vezet a jövõbe.

Köszöntõjében Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ ki-
emelte: a folyamatos megújulás-
ra képes intézmény szakmai ve-
zetésének, valamint a sikeres pá-
lyázatoknak köszönhetõ, hogy a
külsejében és belsejében is fejlõ-
dõ múzeum tevékenységét több
országos elismerés is kíséri. Pálin-
kás Róbert, Keszthely alpolgár-
mestere a fenntartó képviseleté-
ben jelezte: a szakmai fejlõdés
irányait helyesen jelölték ki, az in-
tézmény jó irányban halad, a kiál-

lítással a múzeum „mérföldkõ-
höz” érkezve kínál érdekes látni-
valót. Havasi Bálint múzeumigaz-
gató elmondta: háromdimenziós
rekonstrukciók segítségével mo-
nitorokon jelenítik meg azon lele-
teket, amelyek nem fértek el a 90
négyzetméteres kõtárban.

Minden bemutatott mûtárgy-
hoz honlapot készítettek, a fel-
iratokon elhelyezett kétdimenziós
QR-pontkód segítségével, okos
telefonokkal a látogatók további
információkat kaphatnak a lele-

tekrõl. Dr. Vígh Annamária, az
EMMI Közgyûjteményi Fõosztályá-
nak vezetõje aláhúzta: a múzeum-
ban a rendszer- és menedzser-
szemléletû vezetés magas szak-
maisággal, felelõs elkötelezett-
séggel párosul. A kisváros álmos,
unalmas, nehezen reagáló, ké-
nyelmesen vegetáló intézménye
pályázati segítséggel életre kelt.

A kiállítást is úgy állították
össze, hogy az hasznosítható tu-
dást közvetítsen. Fantasztikusan
izgalmas a különleges tartalmú,
meglepõ történetû kövek meg-
szólaltatása, mert az oltárkövek,
sírkövek, épületelemek mesél-
nek. A kõtár simogatni való köve-
it Kerner Gábor mûemlékvédelmi
szakmérnök, építész mutatta be
az érdeklõdõknek. Mint mondta:
a régi korokkal, mesterekkel akár
spirituális kapcsolatba kerülhet-
nek mindazok, akik õszinte hittel
közelednek a múltról mesélõ da-
rabokhoz.

„Amirõl a kövek mesélnek…” címmel, a Musica Antiqua Együttes
közremûködésével június elején avatták a Balatoni Múzeum új ró-
mai és középkori kõtárát. A földszinten látogatható állandó kiállí-
táson a hosszú évtizedek alatt a Balaton-felvidékrõl és a Kis-Bala-
ton környékérõl származó összegyûjtött leleteket válogatták
össze. A római kori sírköveket, oltárköveket, oszlopfõket, urnákat,
szarkofágokat, épületekhez tartozó kõfaragványokat – az I. szá-
zadtól a IV. századig dokumentálva mutatják be. A középkori anya-
gok zöme épületelem; a kõfaragványok a román kortól egészen a
barokk korig vezetnek végig a térség építészeti stílusain.   

A „MI VILÁGUNK”

Tárlat Hévízen
A „Mi Világunk” címmel Józsvainé Kislõrincz Edit hévízi festõnek vala-

mint társkiállítóinak: Boros Rebekának és Dobos Dórának, az Illyés Gyu-
la Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola nyolcadik osztályos ta-
nulóinak nyílt közös kiállítása a Hotel Európa báltermében június elején. 

A megyeszékhelyet a zala-
egerszegi Egészség Egyesület
Életmód Klubja képviselte. Keszt-
helyt pedig: a Nõk a XXI. száza-
dért Egyesület, a Bethlen Gábor

valamint a Napsugár továbbá a
Margaréta Nyugdíjasklubok, a
Kõrösi Csoma Sándor Klub és a
Népek Tánca Tánccsoport. Jelen
volt a vindornyaszõlõsi Õszirózsa
Dalkör, a sármelléki Nõklub, de az
alsópáhoki, a gyenesdiási és a
cserszegtomaji nyugdíjasklub

képviselete is. Sümegrõl érkezett
az Aktív Nagyik Klubja, Kozár-
mislenybõl pedig a Német Nem-
zetiségi Egyesület baráti kvintett-
jének tagjai jöttek el. Az aranyko-

rúakat elsõként Bartha Gábor, a
házigazda község polgármestere
köszöntötte meleg szavakkal,
majd dr. Varga Andrea, a Keszthe-
lyi Járási Hivatal vezetõje szólt a
civil közösségek összetartozásá-
nak fontosságáról. Az erõ- és op-
timizmusmerítés forrásaiként

aposztrofálta a szépkorúakat,
akik az aktív idõskor minden per-
cét igyekeznek kihasználni. Kap-
csándy Mária, a társaság elnöke
ajándék átadásával gratulált Alsó-
páhok és Zalaapáti vezetõinek a
„Humanitárius Település” orszá-
gos elismerés elnyeréséért. Ké-
sõbb Farsang Imréné nyugalma-
zott pedagógust méltatták az
„Arany Medál-díj” megszerzé-
séért. A juniális hangulatát nép-
mûvészeti bemutatók, vidám
mûsorok is színesítették és fõzõ-
versenyt is hirdettek.

CSERSZEGTOMAJI PROGRAM

Aranykorúak juniálisa
Háromszáznál is több nyugdíjas részvételével a cserszegtomaji

sportpályán június elején rendezte meg az Aranykorúak Társasága
a hagyományos juniálist, amelyre még a megyehatáron túlról is ér-
keztek vendégek. 

A LED-falas óriáskivetítõ egy-
szerre szolgálja a helyi szurkolókat
és az itt nyaraló futballrajongókat.
Mobil lelátókra – mint négy évvel
ezelõtt – már nincsen szükség,
mert az idõközben telepített
nézõtéri padsorok kiválóan alkal-
masak ülõhelyként. A június 12-ei
nyitóünnepségtõl kezdve egészen
a július 13-ai döntõig a brazíliai vb

minden meccsét élõben közvetítik
majd. Az esti program kitûnõ
kikapcsolódást nyújthat baráti tár-
saságoknak és családoknak is. Akár
a strandról, akár a balatoni hajóká-
zásról érkezik a család, akár sétájuk
során ejtik útba a Zenepavilont,
akár kimondottan a meccs miatt ér-
keznek ide, kicsik és nagyok
egyaránt találnak maguknak
szórakozási lehetõséget. Ráadásul a
legkisebbeket a közeli, árnyas fák
alatti játszótér is várja. A parti ven-
déglátóhelyek pedig finom ételeket
és hûtött italokat kínálnak. A
Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont által szervezett „Jó estét, nyár,
jó estét, Keszthely!" rendezvényso-
rozata,  július 13-ától indul.

„AMIRÕL A KÖVEK MESÉLNEK...”

Új római és középkori kõtár

Filmmûvészeti
hétvége Hévízen

Nyári Filmmûvészeti Szim-
póziumra kerül sor június
19–23. között Hévízen.

A program keretén belül sor
kerül a mozisok és filmforgal-
mazók szakmai találkozójára és
számos filmbemutatóra. Az
eseménysorozatnak a városi
könyvtár és Fontana Filmszín-
ház ad otthont. A program
június 19-én 14 órakor nyílik a
könyvtárban, ahol Halász Já-
nos, kultúráért felelõs államtit-
kár mond köszöntõt. A szimpó-
zium öt napja alatt a Fontana
moziban tematikus napok vár-
ják az érdeklõdõket.

Közös élmény
A keszthelyi Balaton-parton lévõ Zenepavilonnál az idei futball-világ-

bajnokság mérkõzéseit élõben követhetik nyomon a focirajongók. 



A maratont 164 futó közül
Berecz Lajos (02:36:10) és
Földingné Nagy Judit (03:15:14)
nyerte. Félmaratonon 805-en áll-
tak rajthoz, közülük Kovács Tamás
(01:08:30) és Kálovics Anikó
(01:23:53) volt a leggyorsabb. A
handbike-os versenyzõk között a

hosszabb táv Horváth József
(03:05:14), a rövidebb Sasvári
Gyula (01:27:57) diadalát hozta.

A 128 résztvevõs négyfõs
maraton csapatváltót a KKM
TEAM (02:47:35), a 320 verseny-
zõs félmaraton páros váltót a
Macisták duója (01:15:08) nyerte.

Az utánpótláskorúak 18 futa-
mában mintegy félezer gyermek
állt rajthoz. „A 35 fokos hõség el-
lenére is összesen 1419-en raj-
toltak a maratonon és a fél-
maratonon, ami csúcsot jelent.

Az új elgondolású zónás rajt tö-
kéletes megoldás volt a nagyszá-
mú versenyzõ rajtoltatására, a
megnövelt Fõ téri versenyköz-
pont pedig tökéletes és elegáns
helyszínt jelentett. Itt térítés-
mentes egészségügyi szûrést is
biztosítottunk az érdeklõdõknek.

Ennek az évnek a témája a szer-
vezõi munka bemutatása volt.
Munkatársaim igazán rászolgál-
tak erre a kitüntetõ figyelemre, a
hetedik versenyünkön csillagos
ötösre vizsgáztak mindannyian” –
tájékoztatott Bedõ Beáta fõszer-
vezõ. Az Intersport Keszthelyi Ki-
lométerek fõvédnöke idén is Sze-
keres Pál, többszörös paralimpiai
bajnok vívó, sportért felelõs he-
lyettes államtitkár volt, aki a díj-
átadásban is aktívan részt vett.

Vasvári Ferenc

A jubileumi tárlat látnivalói ré-
szei a városbeli életnek: hordozói
immár hivatásos mûvészek te-
hetségének, szabadidõs tevé-
kenység eredményének, s mind-
ezzel együtt a közösségi lét hatá-
sának. Hosszú ideje való munkál-
kodásuk köszönhetõ a korhoz va-
ló igazodásnak, a hagyománytisz-
telet mellett a forma, a díszítõ-
mûvészet és a funkció újrafogal-
mazásával. Mûködésük fõ támo-
gatója a Goldmark Károly Mûve-
lõdési Központ, amely otthont ad

számukra, a mesterség hû átörö-
kítõje pedig Simon Edit, aki 1976
óta vezeti a szakkört, amelyben
1990 óta ifjúsági csoport is mû-
ködik.

A 26 kiállító közt szerepel saját
mûhellyel rendelkezõ népmû-
vész, orvos, egyetemi tanár, diák,
fotóriporter és egyéb más szak-
mabeli. Nekik köszönhetõen is so-
kan szereztek keszthelyi élményt
számos helyen rendezett kiállítás-
sal, alkotói pályázat díjazott mun-
káinak országos bemutatóival.

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.

Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

Mindig aktuális sporthírekkel,

információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS

Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

KESZTHELYI KERÁMIAMÛHELY 

Mûvészetté érett hobbi

A Keszthelyi Kerámiamûhely az õsi fazekasság hagyományait õr-
zõ csoportok között országosan is az egyik legrégebbi közösség. A
város napja alkalmával nyitották 40 éves születésnapi kiállításukat
a Balaton Színházban.

RÉSZVÉTELI CSÚCS A FUTÓFESZTIVÁLON  

Keszthelyi Kilométerek

Több mint 1400 versenyzõvel, továbbá mintegy félezer gyer-
mekkel részvételi csúcsot döntött a kétnapos pünkösdi VII.
Intersport Keszthelyi Kilométerek futófesztivál.


