
Zala megye fejlesztésekért
felelõs miniszteri biztosa ki-
emelte: idén augusztus 17-ig
1210 milliárd forint uniós kifize-
tés történt. Az összes kifizetés
felgyorsulása várható attól a
kormánydöntéstõl, hogy a
2014–2020-as uniós ciklusra ér-
vényes pályázatok teljes támo-
gatási keretösszegére a vállalko-
zások és az önkormányzatok

már 2017. június végétõl igényt
tarthatnak. A korábbi rossz dön-
téseket felülírták a forrásveszté-
sek elkerülése érdekében. A ha-
tékony forrásfelhasználás a leg-
fontosabb, és ennek érdekében
a biztosok is részt vesznek az
elõkészítésben, véleményezve a
kiírásokat.

Az Európai Bizottság elfogad-
ta hazánk 2020-ig érvényes vi-

dékfejlesztési programját,
amelyben a kormány törekvései-
vel összhangban a kis- és köze-
pes birtokok támogatása indul-
hat meg. A mezõgazdasági nagy-
vállalkozók helyett a családi bir-
tokok kapják a támogatások
nyolcvan százalékát. A program
forrásaiból magas arányban ré-
szesednek a mezõgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti, a
faipari beruházások, így növelve
a versenyképességet. A több lá-
bon állás jegyében a vidéki mun-
kahelyek megõrzését és új állá-
sok teremtését is célul tûzték ki.
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MANNINGER JENÕ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Felgyorsult uniós kifizetések
A 2014–2020-as uniós ciklus térséget érintõ forrásfelhasználás-

ról és a felgyorsult pályázati kiírásokról tartott sajtótájékoztatót
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ a közelmúltban.

A történeti kastélypark re-
konstrukciója 250 millió forintból
a Környezet és Energia Operatív
Program keretében valósul meg.
Az 1880-as tervek alapján, mo-
dern anyagok felhasználásával,
visszaállítják a viktoriánus kert-
mûvészet kiemelkedõ alkotását.

A Nyugat-dunántúli Operatív
Programon segédletével, több
mint 2 milliárd forintos beruhá-
zással, egy kiemelt turisztikai att-
rakciófejlesztés keretében meg-
újul az Amazon Szálló épülete,
ami egykoron a kastély része
volt. A felújított épületben az

1880 és 1930 közötti idõszakot
felölelõ új, a fõúri utazásokkal
kapcsolatos kiállítást nyitnak még
az év végén.  A 21. századi elvárá-
soknak teljességgel megfelelõ
múzeumban átalakul a be- és a ki-
járat. A titkárság és az igazgató-
ság elköltözik a kastély centru-
mából, az impozáns tereket pedig
visszakapják a látogatók. E helyen
a Festetics-arcképcsarnok kerül
bemutatásra. A kastély pinceré-
szében hamarosan egy új bormú-
zeum létesül, benne egy helyi-
séggel, ami dr. Bakonyi Károly
szõlõnemesítõnek állít emléket. 

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK A KASTÉLY FELÚJÍTÁSA

Az elvárásoknak megfelelõen

Lassan befejezõdik a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum felújítá-
sa, szeptember közepére a rekonstrukció jelentõs része elkészült.
Jelenleg több kiemelt beruházás is zajlik a kastély területén. A park
gyakorlatilag teljességgel megújult, és a jövõ esztendõ elején a lá-
togatók várhatóan már birtokukba vehetik az új kastélytermeket,
illetve a felújított részeket is.

A 11. alkalommal sorra került
tömegsportprogramban ezúttal
33 település vett részt összesen
36 strandjával: kispályás foci-,
strandröplabda-, strandkézilab-
da-, streetball-, petanque-csapa-
tokkal. A nyári szezonban lezaj-
lott versenyek legjobb szereplõi-
nek találkozójához méltó helyet
biztosított Vonyarcvashegy azzal
a ranggal együtt, hogy a telepü-
lés fürdõhelye idén elnyerte a
Balaton Legsportosabb Strandja
címet.

– Az összefogás és a sportsze-
retet szép példája ez a mai nap –
mondta megnyitóbeszédében
Péter Károly, a házigazda telepü-
lés polgármestere. – E két dolog,
amivel minden akadályt le lehet
küzdeni. Ezt is példázva öröm és
büszkeség, hogy otthont adha-
tunk az eseménynek.       

A gálaverseny 24 település
résztvevõi között zajlott, a sze-
zont átfogó szabadidõs program-
sorozat zárásaként a strandspor-
tolók együttesen mérhették

össze az erejüket 3 sportágban:
streetballban, kispályás labdarú-

gásban és strandröplabdában. A
pályákon egymást érték az izgal-
mas mérkõzések. Az eredmények
összesítése alapján a dobogó leg-
felsõ fokára Ábrahámhegy ke-
rült, megvédve a tavaly is elnyert

„A Balaton legsportosabb telepü-
lése” címet, s ezzel közvetlenül
Gyenesdiást elõzte meg.       

A program lebonyolítása az
Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Sportügyekért Felelõs Ál-
lamtitkársága, a résztvevõ tele-
pülések önkormányzatai támo-
gatásával, a Balaton Fejlesztési
Tanács közremûködésével tör-
tént. 

Balatoni strandsportgála
Több éves hagyomány szerint, idén is Vonyarcvashegyen, a Lido

strandon rendezték meg a „Mozdulj Balaton!” sportgálát.

Számadásában említést tett az
eredményes nyári szezonról, a
telt házzal üzemelõ, a háromcsil-
lagos Kék Hullám zászlóminõsí-
téssel valamint a Balatontipp
utazási portál fõdíjával kitünte-

tett strandról. Az ünnepségen
késõbb díjazták a legszebb, legvi-
rágosabb helyi portákat. Az „Épí-
tett Örökség Megóvása” címet
idén Raposa József nyerte a
templommal szemközti ha-

lászház felújításáért, csinosításá-
ért. A „Virágoskert” kategóriában
ezúttal Galambos Ottó Balaton
utcai lakost érdemesítették az el-
ismerésre, de Sándorfi Beáta és
Újfaludy András Üsth Gyula utcai
portáját is a legszebbek közé so-
rolták.

A halászleveket ötfõs, mester-
szakácsot és gasztrobloggert is
magában foglaló zsûri értékelte
az alpolgármester irányításával.
A hagyományos kategória fõdíját
Csiszár György és segédei, az
egyéb kategória gyõztesének já-
ró serleget pedig Kovács Nata-
sáék vihették haza.

Minden adott volt a szeptember elején immár 13. alkalom-
mal tartott balatongyöröki szüret vendégvonzó sikeréhez. A
zenés szüreti felvonulással, illetve futballkupával startoló ren-
dezvény különlegességét az adta, hogy két kategóriában
(egyéb és hagyományos) 18 csapat bevonásával, halászléfõzõ
versenyt hirdettek a szervezõk. Az interaktív mesejátékkal, ut-
cabállal, operettmûsorral és néptáncprogrammal színesített
eseményen Biró Róbert, a falu polgármestere mondott rövid
köszöntõt.

BALATONGYÖRÖKÖN

Szüret szerethetõen



Az iskolai osztályzatokhoz ha-
sonlóan 1–5-ig terjedõ érdem-
jeggyel rögzíthették véleményü-
ket a víz és a meder állapotáról, a
parti rész gondozottságáról, az il-
lemhelyek, zuhanyzók, öltözõk ál-
lapotától, az úszási feltételekrõl,
a gyerekeknek szóló játék-, pan-
csolási lehetõségekrõl, a sporto-
lással kapcsolatos lehetõségekrõl,

a vendéglátói, kereskedelmi és
más szolgáltatások bõségérõl,
színvonaláról, a parkolási lehetõ-
ségekrõl, a strandon dolgozók vi-
selkedésérõl. Végül meghatároz-
hatták, hogy szerintük az adott
strandon a belépõdíjak, szolgálta-
tások, büfék árai összességében
mennyire felelnek meg a kapott
értéknek. 

A most hetedik alkalommal le-
zárult értékelõ osztályozás vég-
eredményét a Balatontipp fõszer-
kesztõje, Gyõrffy Árpád a vendég-
látók, Gál Lajos polgármester és
Czankáné Szalóky Szilvia, a helyi
turisztikai egyesület elnökének
társaságában ismertette a diási já-
tékstrandon. Ugyanazt a strandot
mindenki csak egyszer értékelhet-
te. Azokat a fizetõs strandokat le-
hetett osztályozni, amelyeket az
üzemeltetõik az oldal támogatásá-
val beneveztek.

Összességében több mint hat-
van strand vett részt a minõsítés-
ben. Közülük végül azok kaptak bi-
zonyítványt, amelyet önállóan leg-
alább 40 személy teljes körûen ér-
tékelt. Az osztályozásba 4239 sze-
mély kapcsolódott be. 4,6-es jeg-
gyel arany fokozatot kapott a ba-
latongyöröki községi, a diási játék-,
az alsóörsi községi és a vonyarc-
vashegyi Lídó strand. 4,5-es átlag-
gal ezüst fokozatot kapott a
zánkai községi, a balatonfüredi
Kisfaludy, a balatonakali községi, a
balatonszárszói központi, a bala-
tonalmádi Wesselényi, a balaton-
füredi Esterházy, a keszthelyi vá-
rosi és az örvényesi községi
strand. 4,4-es átlaggal bronz foko-
zatot kapott a révfülöpi Császtai, a
gyenesdiási Lídó, a balatonfûzfõi
Föveny, a balatonföldvári Keleti, a
balatonalmádi-káptalanfüredi
„Nagy”, a balatonberényi községi,
a balatonboglári Platán, a fonyódi
városi és a tihany-sajkodi strand. A
sportolásra a 4,8-as osztályzat sze-
rint a balatongyöröki községi, a
diási játék- és a vonyarcvashegyi
Lídó strandon nyílik a legjobb le-
hetõség. A szolgáltatások bõségé-
vel leginkább a balatongyöröki és
keszthelyi városi strandon voltak
elégedettek (4,7), a parkolási lehe-
tõség a Balatonalmádi káptalan-
füredi részén lévõ „Nagy strand-
nál” kapta a legjobb, 4,7-es jegyet.
A személyzet és a szolgáltatók
emberi hozzáállását Györökön és
Vonyarcvashegyen értékelték leg-
jobbra (4,7), az ár-érték arány az
örvényesi szabadstrandon kapta a
legjobb, 4,9-es jegyet.

Hévízen a rendelõk átalakítása
történt meg oly módon, hogy a
szakmai követelmények mellett
nagy figyelmet fordítottak a bete-
gek komfortérzetének növelésé-
re, valamint a város és a gyógyfür-
dõkórház rangjához méltó esztéti-
kai kialakításra. Hat új szakrende-
lõt és vérvételi labort alakítottak
ki, és megújultak a nagy forgalmú
folyosók. Negyvenkét korszerû
fizioterápiás kezelõhely jött létre,
ezáltal több új gép elhelyezésére
is lehetõség nyílt. A korszerû reu-
matológiai diagnosztikát segíti a
komplex vizsgálófejrendszerrel
felszerelt mobil ultrahangkészü-
lék. Forradalmi újítás az intéz-
ményben az ötágyas biológiai ke-
zelõhely kialakítása, teljesen új
eszközparkkal. A hévízi kórházban
tervezett fejlesztések már megva-
lósultak és átadásra kerültek.
Mindezeken túl, az év végéig, kór-
házi saját keretbõl, nagyjából 150
millió forintos forrásából felújítják
a fedett fürdõ fogadócsarnokát is.

Keszthelyen teljesen megújult
a központi sterilizáló, az építésze-
ti átalakításon túl új gépek be-
szerzése is megtörtént. Az intéz-

ményben modern, komplex labor
jött létre, a B-épület földszintjén
pedig kialakították a vizsgálót,
ahova várhatóan szeptember vé-

gén érkezik meg a korszerû, csak-
nem százmillió forint értékû CT-
berendezés. A pácienseknek ezen-
túl nem kell majd erre a vizsgálat-
ra más kórházba utazniuk, illetve
a súlyos betegeket sem terhelik a
mentõszállításból adódó felesle-
ges kockázatok. A közeljövõben
modern radiológiai részleget ala-
kítanak ki, ahová új, kombinált és
digitális röntgenkészüléket vásá-
rolnak. Az eszközök beszerzése
folyamatban van, és az utolsó épí-
tészeti munkán, a röntgenhelyi-
ség kialakításán is dolgozik a kivi-
telezõ. A szakmai integráció során
a betegellátó és a kiszolgálóegy-
ségek kapacitásait úgy szervezik
át, hogy az eddigi felesleges pár-
huzamos tevékenységek az intéz-
mények között megszûnnek, így a
költséghatékonyabb mûködés
mellett a betegutak hossza és az
ellátási idõtartam is csökken
majd. A fejlesztés eredményeként
a két kórház összehangoltabb
munkával magasabb színvonalú
szolgáltatást tud majd nyújtani a
több mint négyszázezer fõs ellá-
tási körzetének.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

– A közúti forgalom biztonsá-
gosabbá tétele, a szabálykövetõ
magatartás ellenõrzése és fenn-
tartása, a közlekedési szabályok
nagyobb fokú betartatása érde-
kében a rendõrség egy új, Euró-
pában is egyedülálló preventív In-
telligens közlekedési rendszer ki-
építését tervezi hazánkban. En-
nek egyik infrastrukturális felté-
tele az elmúlt években már ered-
ményesen alkalmazott modern,
automata rendszerek, eljárások
és berendezések nagy számban
történõ bevezetése és továbbfej-
lesztése, új szolgáltatási szintre
emelése. Az országos gyorsfor-
galmi- és fõútvonal-hálózat rend-
õrszakmai, forgalomsûrûség és
balesetkockázati szempontok

alapján kiválasztott, 365 db, for-
galmi sávot megfigyelõ fix telepí-
tésû KKEP kialakítása folyamato-
san zajlik. A rendõrség 160 darab
változtatható helyû KKEP-t üze-
meltet, Zala megyében öt dara-
bot. Fix telepítésû eszköz nem
mûködik még az országban, így
Zala megyében sem. A 365 darab
fix telepítésû eszköz kihelyezése
tervezetten 132 magyarországi
közúti helyszínen valósul majd
meg. Jelenleg is zajlanak a fix te-
lepítésû KKEP-k kihelyezésének
mûszaki munkálatai, az éles üze-
meltetésük megkezdésének idõ-
pontjáról tájékoztatást fog adni a
rendõrség. A joghatással járó mé-
rések megkezdése elõtt köz-
zétesszük a www.police.hu rend-

õrségi honlapon a fix telepítésû
KKEP-k listáját.

– Mi jellemzõ erre a sebesség-
mérõre? 

– Az ellenõrzött útszakasz
adottságainak megfelelõen a se-
bességmérés, a rendszámfelis-
merés, a forgalomszámlálás, a
forgalomtorlódás észlelése, a ve-
szélyes árut szállító jármûvek
(ADR) észlelése, a biztonsági öv
használatára vonatkozó elõírások
megtartásának ellenõrzése, a zá-
róvonal-átlépés észlelése mellett
a jármûrõl készített felvételek to-
vábbítására is képes az eszköz.
Sznopek Veronika rendõr fõhad-
nagy, megyei szóvivõ további ér-
deklõdésünkre arról tájékozta-
tott, hogy az Országos Rendõr-
fõkapitányság által megbízott
vállalkozás végzi ezen eszközök
telepítését a 2015. I. félév során
véglegesített zalai helyszíneken.
Fix telepítésû sebességmérõ ké-
szülék jelenleg nem mûködik a
megyében. Arra a kérdésre, hogy
használ-e a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság kamu traffipa-
xokat?, a szóvivõ megerõsítette:
a ZMRFK és helyi szervei kizárólag
a rendõrségnél rendszerbe állí-

tott ARH CAM S1 típusú, változ-
tatható helyû sebességmérõ be-
rendezéseket üzemelteti. A szóvi-
võtõl azt is tudakoltuk: mennyire
jellemzõ, hogy civil szervezetek,
vagy egy adott utcában élõ lakók
traffipaxot kérnek a gyorshajtás
kivédésére?

– Nem jellemzõ az ilyen lakos-
sági igény. Azonban ki kell emelni,
hogy a sebességmérés helyszí-
neit nem spontán, hanem elõze-
tes elemzés után választjuk ki, al-
kalmazásuk során a baleset-meg-
elõzési szempontok dominálnak.

VONYARCVASHEGYEN ÉS ZALAAPÁTIBAN IS

Élesítik az automata traffikat
Vonyarcvashegyen a 71-es fõút Balatongyörökhöz közel esõ

szakaszán és Zalaapátiban a 75-ös fõút Kossuth Lajos utcai, belte-
rületi szakaszán nemrég forgalomba helyeztek egy-egy automata
traffipaxot. Az erre közlekedõk legalábbis így gondolhatták, mert
a kamerákat elõrejelzõ KRESZ-táblákról már augusztus derekán le-
került a fekete mûanyag védõlepel. A valóság ugyan más, de jó
lesz vigyázni, mert hamarosan tényleg üzembe helyezik ezeket a
masinákat is. A Komplex Közlekedési Ellenõrzési Pontok (KKEP) té-
májában föltett kérdéseinkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata
válaszolt:

A Pannon tájtól kapott ihletõ
hatásról beszélt így a keszthelyi
Horváth Ferenc, a Balatoni Mú-
zeumban minap nyílt festmény-
kiállításán. A rajztanárt szûkebb
pátriájának szeretete emelte
mûvésszé. A látnivalók ezt mu-
tatják és éreztetik. Ajánló sza-
vakkal errõl beszélt a megnyitón
pedagógus pályatársa, Pelcz Ist-
ván.

– Csendes, idilli pillanatoktól a
gyönyörködtetõ látképek idézé-
sén át a széllel vívott kihívásos
helyzetekig csillogó olajjal, lazú-
ros akvarellel dolgozza fel azt,

ami a lelkében terem – beszélt a
képekrõl Pelcz István, aki az al-
kotónak nem csak a festészetét,
hanem költészetét is igyekezett
közel hozni a látogatókhoz. A
versek a nehezebb világ átélésé-
bõl táplálkoznak, az ábrázolás és
a kibeszélés együtt adja Horváth
J. Ferenc mûvészetteremtésé-
nek sajátságát.

A tárlatnyitón több költemé-
nye is elhangzott, Sarkadi Szilvia
tolmácsolásában. Várhatóan
még idén kiadásra kerül a Rikol-
tó jégmadár címmel készülõ má-
sodik verseskötete.

Ábrázolás, kibeszélés 
– A munkámmal az átélt örömet igyekszem továbbadni, ez jelen-

ti nekem a boldog pillanatokat. Úgy érzem: ajándék a sorstól, hogy
mi békében itt élhetünk és õrizhetjük értékeinket utódainknak.

KESZTHELYI ÉS HÉVÍZI KÓRHÁZ

Milliárdos megújulás
A Keszthelyi Kórház és a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reu-

makórház már megvalósult és hamarosan lezáruló közös, százszá-
zalékos támogatású pályázati projektjeit mutatta be dr. Kvarda At-
tila, a két intézmény fõigazgatója a közelmúltban tartott sajtótájé-
koztatóján. A tervezett ütemezésnek megfelelõen haladó fejleszté-
sek a végéhez közelednek, és a két intézmény majdnem egymilliárd
forint uniós támogatásból valósítja meg nagyszabású, építészeti át-
alakítást és eszközbeszerzéseket is magába foglaló beruházását. 

A VÜZ Nonprofit Kft. Fodor
utcai fûtõmûvének helyszínén,
illetve a keszthelyi KETÉH-telepen
megvalósuló projekt 90 milliós
uniós és 208 milliós állami támo-
gatásban részesül. A fejlesztéshez
kapcsolódva a jelenlegi gázüzemû
kazánokat jelentõs mértékben
kiváltják, és az új biokazán, a
Fodor úti távhõrendszerben fel-
használt energia felét képes lesz
majd megtermelni. A beszállított
biomassza-alapanyagokat, a fa- és
fûnyesedéket különleges re-

ceptúrák alapján egy keverõ-ap-
rító gép homogenizálja, majd egy
„fermentálómû” jól éghetõ bio-
massza tüzelõanyagot állít elõ a
bioalapanyagokból. Az így elõállí-
tott kész masszát tárolókon-
ténerek és a vontató segítségével
közúton szállítják a fûtõmûbe,
majd a biokazánba öntik. A kazánt
a közbeszerzési eljárás nyertese
már felerészben el is készítette. A
tároló építése hamarosan meg-
kezdõdik, és a kémény szerelése
is folyamatosan zajlik.

A távhõszolgáltatás hatékonyságának növelését szolgálja az a
projekt, amelynek részleteit a közelmúltban tárták a nyilvánosság
elé. Zöldhulladékból jól égethetõ, a keszthelyi távhõrendszerben
hasznosuló tüzelõanyagot állít el a város tervezett biomasszaüzeme. 

Nyugat-Európa számos orszá-
ga képviseltette magát: 47 sze-
replõ érkezett, 42 zenegéppel. A
program köszönhetõ a helyi tu-
risztikai egyesület, a Vállalkozók
Klubja, a Balatoni Borbarát Höl-
gyek Egyesülete és a Belvárosi Ke-
reskedõk Egyesülete összefogásá-
nak, akik évrõl évre meghívják a
gépi zene történelmét éltetõket. 

A belvárosban két napon át
szólt a verklis muzsika. Elhoztak
egy dalcsokrot Keszthelynek,
mely immár e találkozóról is híres
helyként szerepel a világban. A
rendezvény bizonyította: egyet-
len kultúrmûfaj sem hal ki, amíg

léteznek mûvelõi. A flaszter, a
bérkaszárnyák kapualjai, a vurst-
lik zenészeit idézték hûen a verk-
lizõk, tekerték a dallamokat utca-
hossz. Az emberek dúdoltak, s
néhol táncra is perdültek a fület-
szívet jól eltalált taktusokra. 

A közönség szavazatokat ad-
hatott le, azok alapján díjazták a
verkliseket zenegépük szépsége,
hangzása és az öltözékük korhû-
sége szerint. A hangulatot helyi
és környékbeli mûvészeti csopor-
tok mûsora is színesítette, vala-
mint fellépett a Váci Szimfonikus
Zenekar operett-, musical- és
filmdalokat elõadva. 

Újra szóltak a verklik 

Keszthely õszi programjai közt immár tradicionálisan, 3. alka-
lommal zajlott le szeptember elején a Nemzetközi Verklifesztivál.   

BALATONI STRANDOSZTÁLYOZÓ

Zala strandjai a csúcson

A Balatontipp internetes régiókalauz strandosztályozó minõsíté-
si rendszerében a vendégek 10 pontban osztályozhatják a stran-
dok szolgáltatásait.

KESZTHELYI KÖRNYEZETVÉDELEM

Biomasszaüzem létesül
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Mint azt a szervezõk nevében
Tolvéth Gyula, a 18 tagú egyesü-
let titkára elmondta, immár har-
madik alkalommal szervezték
meg a programot, amire a keszt-
helyi és környékbeli tenyésztõ-
kön kívül zalaegerszegi, csabren-

deki, ajkai, balatonmagyaródi ál-
latbarátok is elhozták a legszebb
„neveltjeiket”. Az óvodákban elõ-
zetesen meghirdetett rendez-
vény fõleg a gyerekeknek volt
hasznos, mert a felelõs állattar-
tás alapjaiba könnyûszerrel ava-
tódtak be. A tenyésztési kedv föl-

lendítésében érdekelt szervezõ-
ket is meglepte az óriási érdeklõ-
dés. Nem csupán a tenyésztõk
jöttek el nagy számban, hanem
az itt nyaraló családok közül is so-
kan tértek be nyuszisimogatásra,
nézelõdésre. A legújabb klinikai

kutatások visszaigazolták, amit a
tenyésztõk már a környezetük-
ben tapasztaltak: a hiperaktív
gyermekeket hosszú órákra ké-
pes lekötni a kisállatok gondozá-
sa, ezért a törõdéssel gondozott
állatokat terápiás célokra is ered-
ményesen használni lehet.

CSERSZEGTOMAJI CSODASÁG

Kanárik, gerlék
A Keszthelyi Galamb- és Kisállattenyésztõk Egyesülete a látoga-

tók számára díjtalan belépést biztosítva, kisállat-fajtabemutató
kiállítást rendezett a közelmúltban Cserszegtomajon, a helyi álta-
lános iskola udvarán felállított rendezvénysátorban. A tombola-
sorsolással és büfével népszerûsített, a helyi önkormányzat támo-
gatásával rendezett „szõrös és tollas kisállattárlaton” óriás és tör-
pe változatban is megtekinthetõk voltak: tengeri malacok, kaná-
rik, pintyek, papagájok, fürjek, galambok, gerlék, nyulak és dísz-
baromfiak. 

A Balatoni Múzeum õsszel
rendkívül sokszínû kulturális-mû-
vészeti programok kínálatával
rukkol elõ. A „Kulturális szüret”
része volt a „Balatoni csata” címû
idõszaki kiállításhoz kapcsolódó
tudományos konferencia, amely-
re az ország különbözõ pontjairól
érkeztek történészek, kutatók,
muzeológusok. A múzeum a
Nemzetközi Verklifesztiválon is
képviseltette magát. Szeptem-
ber derekán a kortárs irodalom
mutatkozott be egy „mini” irodal-
mi fesztivál keretében („Írók a
Balaton körül”), ahol fajsúlyosan
az ifjúsági irodalom került bemu-
tatásra balatoni íróktól, Balaton
témában a József Attila Körrel
szoros kooperációban.

A korábbi évek hagyományá-
hoz híven idén is szerepet vállal-
tak az országos kulturális örökség

napjai (szept. 19–20.) címû ren-
dezvénysorozatban, amelynek ez
évben fõ tematikája a régészet. E
téma égisze alatt sor kerül törté-
neti-régészeti elõadásokra (vetí-
tett képes élménybeszámoló „Ha
kimegyek a doberdói harctér-
re...”, és egy humoros hangvéte-
lû, praktikus elõadásra is: „Hasz-
nálati útmutató régészekhez” cí-
men). Sort kerítenek egy régé-
szeti leleteket bemutató kiállítás
megnyitójára („Árpád népe, Gyula
népe”), és a honfoglalás korát
idézõ gyerekfoglalkozásokra (pél-
dául: jurtaépítés, íjászat); illetve e

napok keretén belül teret és he-
lyet adnak a Városvédõ Egyesület
bemutatkozására is. Két izgalmas
õszi fesztiválhoz is csatlakozott a
múzeum. Egyikük az Ars Sacra
vallásos tematikájú fesztivál,
amely a múzeum néprajzkutatá-
sában egy új szegmenset is kije-
löl: a népi vallásosság, mint tárgyi
és szellemi örökség témakörét. A
szakrális mûvészetek hete kere-
tében, a népi vallásosság Keszt-
hely környéki vonatkozásairól
szól egy elõadás. A kiállítóhely
folytatólagosan részt vesz az or-
szágos Múzeumok Õszi Fesztiválja

(MÕF) programsorozatban,
amelynek kultúrkínálata sok új-
donsággal kecsegtet: ismét lesz -
persze 'új köntösben' – „nagy raj-
zolás”, városnézõ séta, utazó mú-
zeum, Márton-napi õszbúcsúzta-
tó, mesterségek napja, tanárok
éjszakája és óvodapedagógusok
napja is. Megyei szinten a Balato-
ni Múzeum rendezi a legtöbb
MÕF-ös programot a nagyérde-
mû számára. A fenti programok
mellett természetesen több, kü-
lönbözõ témájú, új idõszaki kiállí-
tásnak is otthont adnak a követ-
kezõ hónapokban.

A BALATONI MÚZEUMBAN

Kulturális õszi szüret

Mint elhangzott: sok jó szán-
dékú hívõ áldozatvállalása, szá-
mos jóakaratú ember kétkezi
munkája, anyagi juttatása van a
25 éve felavatott templomban.
Az érseki szentbeszéd arra hívta
fel a hívek figyelmét, hogy akad-
nak olyanok, akik Isten közelsé-
gét a templomban erõsebben át-
élik. Itt imádságra hangolva min-
denki visszanyerheti életerejét.
Jézus teste és lelke Istennek egy

sajátos temploma. Valóban
templom volt Õ. Aki Õt látta, a
Mennyei Atyát is látta. A kõbõl
épült templom is akkor lesz Isten
házává, ha az Oltáriszentség szí-
ne alatt õrizzük az Úrjézus szent
testét. Jézus feltámadása és a
Szentlélek eljövetele után, mi is
Isten templomává lehetünk és
küldetésünk is, hogy azzá le-
gyünk.

Tál Zoltán plébános elmondta,

a felújított játszótérnek a leg-
fõbb rendeltetése, hogy a meg-
felelõ módon rendben tartott,
körbekerített templomkertben, a
környéken élõ apróságok, az
óvodából hazatartó szülõk és
gyerekek megpihenhetnek, él-
vezhetik a játékokat. A játszótéri

beszélgetések a keresztény kö-
zösségre, barátokra találás lehe-
tõségét is megadják. Az elkészült
hangosítás segítségével, a temp-
lomkerti játszótéren a vasárnapi
szentmiséket is együtt hallgat-
hatja a család apraja-nagyja, ez-
zel erõsítve a családok egységét.

25 ÉVES A KISTEMPLOM

Érseki áldással
Augusztus utolsó vasárnapján, a keszthelyi Szent Család-temp-

lomban, annak 25. évfordulóján Márfi Gyula veszprémi érsek mu-
tatott be ünnepi szentmisét. A jubileum emlékére és tiszteletére
elültetett negyedszáz õshonos magyar gyümölcsfára, a „kistemp-
lom” tündérkertjének növényeire, valamint a nemrég felújított ját-
szótérre is jutott bõven érseki áldás. 



A város közgyûjteménytára
tradicionálisan szoros kapcsola-
tot tart fenn az oktatási-nevelési
intézményekkel. Németh Péter
múzeumpedagógus utalt rá,
hogy a kapcsolat a gyermekekkel
évek óta folyamatosan megvan a
nyári napközis táborok mûködte-
tése révén, amelyeken az érdek-
lõdési kör szerint vesznek részt a
szünidõsök. Õsztõl a gyermekin-
tézményekkel és a középiskolák-
kal együttes szervezésben zajlik
a munka, az oktatáshoz kapcso-
lódóan, az igények és az aktuali-
tások szerint. A kiállítások, törté-
nelmi, természettudományi, ré-
gészeti anyagok köré szervezett
foglalkozásokkal élményekre ala-
pozva segítik a gyermekeket az
ismeretszerzésben.

Idén mindehhez társulhat az
Árpád népe címû új idõszaki tár-
lat, majd a festészet napja je-
gyében sorra kerülõ kiállítás,
amivel ez évben Mikus Gyula
keszthelyi festõmûvész emléké-
nek adóznak, születése 110. év-
fordulója tiszteletére. Része a
múzeumpedagógiai kínálatnak
idén a Herman Ottó tanösvény,
mely interaktív módon hozza
közel a neves polihisztor mun-

kásságához kapcsolódó dolgo-
kat. Gazdag választékot kínál a
tanítással való gyakorlati
együttmûködéshez a Múzeumok
Õszi Fesztiválja programsorozat,
melybe családokat, hátrányos
helyzetûek közösségeit is igye-
keznek bevonni.

Folytatódik az utazó múzeumi
szerepkör, annak során olyan he-
lyekre visznek ízelítõt, ahonnan
nehéz az intézménybe való beju-
tás, illetve a látogatással tan-
órák, foglalkozások válhatnak
színesebbé.

Mintegy 80 nevezõ regisztrált,
képviselve hazánk minden táját,
továbbá 4 más országot.   

– Az évrõl évre jellemzõ nagy
érdeklõdésnek köszönhetõ a ver-
seny nagy múltja. Névadója 6 éve
néhai dr. Hévízi László, volt kiváló
játékosunk, az õ emlékét is õriz-
zük a tradicionális évenkénti talál-

kozóval. Megtisztelõ, hogy ezút-
tal is nagy létszámú nevezõi kört
fogadhattunk, s köztük sok
visszatérõt – mondta el a rendez-
vény rangjáról házigazdaként
Szalai István fõszervezõ, sportkö-
ri elnök.    

Egy héten át folytak a játsz-
mák, összesen 9 fordulóban. A

küzdelem végül a korábbi évek
legjobbjai között dõlt el: a 3. he-
lyet szerezte meg a két évvel ez-
elõtti gyõztes Takács Balázs, 2. he-
lyen végzett a tavalyi verseny leg-
jobbja, Havanecz Bianka, a gyõzel-

met a második alkalommal részt
vett Simon Attila szerezte meg.

A díjakat Ruzsics Ferenc pol-
gármester adta át, továbbá a ver-
senyt támogatók felajánlásai ré-
vén számos különdíj lett kiosztva. 

Kevesen tudják, hogy kik õk. A
minap dr. Tarnóczay Miklósné el-
mondta: õk a bridzsesek. A kár-
tyajátéknak a városban valaha
nagy kultusza volt, mára ez java-
részt csak a kis létszámú klub tag-
jainak emlékezetében él. Bõ 40
éves múltra tekintenek vissza a
gyökerek, amin 7 éve létezik újra
a Keszthelyi Bridzsklub.      

Régi események és mai törté-
nések kerültek szóba a néhány
klubtaggal való találkozásunk so-
rán. Dr. Péterfalvi Andor családi
kötõdést említett, amitõl úgy ér-
zi, hogy itt a helye.      

– Anno édesapám tiszteletére
még rendeztek emlékversenyt is,
a 60-as években pedig rendszere-
sek voltak Keszthelyen a Helikon
Kupa bridzspartik – tekintett
vissza. – Az akkori családi nevelte-
tésnek sok minden más mellett
része volt a kártyajáték megis-
mertetése éppen úgy, mint a
tánciskolába járatás és a zenei
mûveltség megadása. Ezekre a
társasági életbe való illeszkedés-
hez szükség volt.

Elmondták: a bridzsnek sokhe-
lyütt ma is megvan a megérde-
melt kultusza.  Szellemi olimpiai
játékként elismert, 2012-ben en-

nek magyar senior lett a bajnoka.
A keszthelyi bridzsesek szándéka,
hogy hallassanak a játékról, s hi-
szik, hogy a megismerés többek-
nek adhatja azt az élményt, amit
az összejövetelek nekik jelente-
nek. A játék lényegérõl is szívesen
szóltak. Francia kártya kell hozzá,
párok játszanak egymással. Mind
a 4 fõ ugyanazon lapokból álló
paklit kap kézbe, semmi nem mú-
lik a szerencsén, csak a gondolko-
dóképességen és az együttmûkö-
dési készségen. Próbára lehet
tenni, s fejleszteni azt, amire a
mindennapokban is szükség van.
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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

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

Kevesen vannak, tradíciókat õriznek, heti egy-két alkalommal
találkoznak Keszthelyen a Goldmark Károly Mûvelõdési Központ
valamely termében. Játszanak, nagyon jól érzik magukat együtt,
és addig is, amíg újra össze nem ülnek.

Keszthelyi kézfogás

Túri Török Tibor keszthelyi szépmíves, Márton Áron erdélyi
püspököt ábrázoló szobrát avatták fel Balatonalmádiban, a
Szent Erzsébet ligeti Kézfogás szoborparkban az augusztus 20-i
ünnepség keretében.      

A köztéri mûalkotást Tusnádfürdõ ajándékozta a Balaton-
parti testvérvárosának. Az eseményre az adományozó telepü-
lésrõl küldöttség érkezett, melynek vezetõjeként Albert Tibor
polgármester adta át jelképesen a zalai mûhelybõl származó
mellszobrot helyi kollégájának, Keszey Jánosnak. 

Méltató beszédet mondott Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke, a mûvet az alkotóval együtt leplezték le.

Fotó: Zatkalik András

SZÁMOS KÜLÖNDÍJAT OSZTOTTAK

Spartacus sakkverseny

ELKEZDÕDÖTT A MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉV

Programsorozat

Keszthelyen, hagyományosan a Vendéglátóipari Szakképzõ Isko-
lában rendezte meg a dr. Hévízi László nevével 6 éve fémjelzett
XXXIV. nemzetközi sakkversenyt a városbeli Spartacus SK.   

A gyõztesek és házigazdáik.

A keszthelyi Balatoni Múzeum több éves hagyomány szerint nyi-
totta meg a minap újra a múzeumpedagógiai évet.

A házigazda település önkor-
mányzata és a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum közös munkájá-
nak köszönhetõen versenghettek
a lovasok. Az eseményt helytör-
téneti tradíciók is éltetik: a Faludi-
síkon trenírozták hajdan a Feste-
tics-uradalom fenékpusztai mé-
nesének lovait. E nyomokon léte-
sült a versenypálya, ami a talaj- és
a terepadottságokat tekintve is

kiváló. Funkciója a verseny mel-
lett kiegészült a turisztikai prog-
ramot jelentõ szereppel is, kö-
szönhetõen annak, hogy ebben
partnerek a lovas szervezetek.

– Nagy munka van ebben a
versenyben, természetesen a
legtöbb a nevezõk részérõl –
mondta Varga Zoltán, a Festetics-
futam fõszervezõje. – A népsze-
rûség köszönhetõ többek közt a
jó pályának, ezért is szívesen jön-

nek hozzánk a lovasok. Köszönet
nekik a fáradságért, az energiá-
ért, amit befektettek ebbe a nem
veszélytelen, látványos és izgal-
mas sportba. Mindez a tradíciók-
kal együtt évrõl évre erõsíti a lá-
togatói vonzerõt.

A babérok közt kizárólag a lá-
nyok taroltak: közülük négyen
rajtolhattak a mindent eldöntõ
futamban, ahol a gyõzelmet a

csurgói Stoff Boglárka aratta, má-
sodikként a tatai Mátyás Edina fu-
tott be. A versenyszabályok sze-
rint az eredmény alapján õk foly-
tathatják a küzdelmet Budapes-
ten, a házigazda település dele-
gáltjaként pedig a gyenesdiási
Czentye Gyöngyi csatlakozhat
hozzájuk, aki egyébként harma-
dikként ért célba. Negyedik he-
lyezett a vonyarcvashegyi Ger-
gely Nóra lett. 

TAROLTAK A LÁNYOK

A Festetics-futamról 
A lovassportban nagy tétért folyó izgalmas küzdelemben 14 ne-

vezõ között zajlott le Gyenesdiáson a Festetics-futam, a szeptem-
beri Nemzeti Vágta elõversenye.
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