
Születõ hagyomány és tradí-
cióõrzés jegyében két újabb
idõszakos tárlat várja a látoga-
tókat Keszthelyen, a Helikon
Kastélymúzeum vadászati kiállí-
tóhelyén illetve a Balaton Szín-
házban.

A vadász szakma kulturális kö-
zössége a kastélymúzeummal kö-
zösen két évvel ezelõtt útjára in-
dított trófeaszemlével együtt
tartotta e helyen az elsõ bemuta-
tóját. A programmal alapot te-
remtettek az azóta rendszeres
vendégeskedésnek. Az új évre, az
egyesület által tavaly meghirde-
tett „Vadászat fényképezõgép-
pel” címû természetfotó-pályá-
zatra érkezett anyagból való vá-
logatás került közönség elé. A lát-
nivalók a természet olyan pillana-
tait örökítik meg, s tárják közön-
ség elé, amik a vadon rejtekébe
engednek betekintést, csak rit-

kán kerülnek emberszem elé,
még azok körében is, akiknek hi-
vatásbeli terepet jelent az erdõ.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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TÁRLATOK

Társmûvészetek

A templomi szertartást köve-
tõen a közel kétórás liturgia részt-
vevõi közösen levonultak a keszt-
helyi mólóhoz, ahol õeminenciája
ünnepélyesen megszentelte a Ba-
laton vizét. A metropolita a Sziget-
fürdõ napozóteraszán – a ke-
resztjét többször a vízbe dobva,
galambot elengedve, áldást kérve
a vízre – megszentelte a magyar
tengert. Keszey Tivadar, a keszthe-
lyi Család Iskola igazgatója, mint

fõszervezõ kiemelte: a vízszen-
telés a görögkeleti ortodox egy-
házban nagy hagyományokra vis-
szatekintõ, jelentõségteljes ün-
nep, ami emlékeztet Jézus Jor-
dánban történt megkeresztelke-
désére, illetve jelképesen az egész
természet és a teremtett világ
megáldását jelképezi, hisz a ter-
mészeti környezet védelme, meg-
óvása minden megkeresztelt em-
ber kötelessége.

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT

Balaton-szentelés

Arszeniosz Kardamákisz, a Konstantinápolyi Egyetemes Pat-
riarchátus ausztriai metropolitája, magyarországi és közép-euró-
pai exarchája vízkereszt alkalmából ünnepi liturgiát végzett január
közepén Keszthelyen, a Fõ téri Magyarok Nagyasszonya plébánia-
templomban. 

Keszthely vezetése a helyi in-
tézményvezetõknek, tisztségvi-
selõknek, a civil és társadalmi
élet koordinálóinak, az egyházi
elöljáróknak, a vállalkozások ve-
zetõinek, a politikusoknak, a
partnertelepülések irányítóinak
köszönte meg az egész éves
munkát, a város érdekében tett
erõfeszítéseket, a korrekt támo-
gatást, a hagyományos újévkö-
szöntõ pezsgõs koccintás alkal-
mával a Balaton Kongresszusi
Központ és Színház Simándy-ter-
mében.

Polgármesterként immár
nyolcadik alkalommal mondott
újévi köszöntõjében Ruzsics Fe-
renc a hitet, kitartást és bizalmat
megköszönve, egyebek mellett
kifejtette: takarékos és mérték-
tartó gazdálkodás hét szûk esz-
tendeje után pluszban a kassza,
és a város pénzügyi szempont-
ból pozitív eredménnyel kezd-
hette az új esztendõt: 300 millió
forintot rövid lekötéssel sikerült
elhelyezni a számlavezetõ bank-
ban.

A kormány nemrégiben mint-
egy másfél milliárd forinttal segí-
tett. Manninger Jenõ országgyû-
lési képviselõ érdemeit és lob-
bitevékenységét dicsérve a város
vezetõje ismertette: a tavaszi, je-
lentõs mértékû adósságátvállalás
mellett a parlamenti képviselõ se-

gített abban is, hogy az országos
év végi költségvetési átcsoporto-
sításból 236 millió forint kor-
mánytámogatás juthasson a tele-
pülés büdzséjébe.

A választási év kampányidõ-
szakában Ruzsics Ferenc a politi-
kai erõket tisztességes vitára, a
gyûlölködés, mocskolódás, sze-
mélyeskedés mellõzésére, az ér-
demi viták lefolytatására, tiszta,
egyenes beszéd elmondására
kérte. Egyúttal jelezte: ha a helyi
polgárok akarata úgy kívánja, ak-
kor örömmel hajlandó folytatni a
munkát, amelyre megbízást kap.
A jövõ minden eddiginél bizton-
ságosabban tervezhetõ – húzta
alá.

Az elmúlt évek sikeres fejlesz-
téseinek, beruházásainak ismer-
tetését követõen kitért arra: je-
lentõsen bõvülhet a kerékpárút-
hálózat, és megkezdõdik az új
buszpályaudvar építése.

A kórházban negyedmilliárdos,
a rehabilitációs szolgáltatásokat
érintõ fejlesztés zajlik; a kastély-
ban pedig rövidesen 1,8 milliár-
dos modernizáció startol, ami
érinti a parkot, és az Amazon
Szálló is újjáéledhet kívül-belül. A
Keszthelyt élhetõ, biztonságos,
kiszámítható jövõt nyújtó, szeret-
hetõ városként pozícionáló pol-
gármester egészségben és sike-
rekben gazdag, boldog új évet kí-
vánt mindenkinek.

KESZTHELYI ÚJÉVKÖSZÖNTÕ

Pezsgõs koccintás a jövõre

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyû-
lés elnöke szerint a városi költség-
vetés szûkössége mellett több
fejlesztési szempont is oka volt a
támogatás odaítélésének, ami az
intézményfenntartás elmaradásá-

ra is gyógyírt jelent, de a sport tá-
mogatására is jóval magasabb
összeg juthat. Csõdhelyzet ugyan
nem fenyegette Keszthelyt, ám
nagyon takarékos gazdálkodást

kellett folytatnia. Most a kor-
mányzat a fejlesztési – és bizo-
nyos folyószámlahitelek átvállalá-
sában is segítséget ad. A hasznos
és látványos fejlesztések pedig
folytatódnak. A Balaton-part má-
sodik fejlesztési üteme tavasszal

indul, s megvalósul a térségi ter-
mészettudományos labor, amit a
gimnáziumok és az általános isko-
lák is használhatnak. Jelentõs kór-
házi diagnosztikai fejlesztések is

küszöbön állnak. Beszereznek új
CT- és UH-készüléket is. Az autó-
busz-pályaudvar projekt pedig a
közbeszerzési eljárása után tavas-
szal startol. A december közepén
életbe lépett új vasúti menet-
rendnek köszönhetõen reggeltõl
estig, Budapest és Keszthely kö-
zött, oda-vissza kétóránként, üte-
mezetten, áttekinthetõen indul-
nak olyan gyorsvonatok, amik a
távolságot 3 óra alatt teljesítik. A
Balaton déli részén elvégzett mo-
dernizálás révén a menetidõ 2 óra
36 percre csökken, a vonatszerel-
vények sebessége pedig a Lep-
sény–Balatonszentgyörgy pálya-
szakaszokon elérheti a 80–100 ki-
lométer/óra sebességet.  

Ruzsics Ferenc polgármester
arról szólt, hogy a kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetõen az idei
hatmillió forint után jövõre újra
15,6 millió forint sporttámogatást
tudnak kiosztani, de a támogatás
ellenére szigorú és szoros gazdál-
kodást folytatnak majd.  Egy
2016-ig érvényes szerzõdésben
sikerült megállapodni a házi- és
fogorvosokkal a kötelezõ mini-
mumfeltételek biztosításáról.
Több pénz jut intézményfelújítás-
ra, karbantartásra, zöldterület
gondozására, fûtésre, közvilágí-
tásra. Megvalósul a kerékpárút is,
ami a belvároson keresztül a Bala-
ton-partig vezet. 

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÉS MENETRENDI ELÕNYÖK

Az új évben is épül-szépül
„Keszthely karácsonyfája alá 236 millió forint kormányzati tá-

mogatás érkezett, ami segíti a takarékosan mûködõ város üzemel-
tetését és a helyi sportélet fellendítését, a sürgetõ célok elérését
is” – jelentették be december végén a Balaton Színházban tartott
sajtótájékoztatón.

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai

tudással és garanciával vállal

közületek és a lakosság részére

festést, mázolást, tapétázást,

továbbá kiegészítõ munkákat

(kisebb kõmûves- és burkoló-

munkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors,

megbízható minõségi munka-

végzés referenciákkal.
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Keszthelyen, a város orvos-
lástörténetének neves egykori
személyisége, dr. Liposits Ele-
mér hagyatékából berendezett
emlékszobát nyitottak.

A gyûjteménytárat a Nosztal-
gia Múzeumban e célra kialakí-
tott helyiségben rendezték be, s
nyitották meg. A bel- és tüdõ-
gyógyász, radiológus kórházi fõ-
orvos, nyugdíjasként is hosszú
idõn át praktizáló doktor mun-
kásságát a halála után több mint
két évtizeddel idézték meg
most, relikviáinak kiállításával.
Dr. Liposits Elemér 1944-ben ke-
rült Keszthelyre. A város kórhá-
zában õ hozta létre a belgyógyá-
szati osztályt, a vezetõ fõorvosi
tisztet nyugdíjazásáig, 1970-ig
töltötte be. Magánpraxisát
1993-ban bekövetkezett halá-
láig folytatta. A városban mind-
máig él emléke, amit mostantól
a relikviáinak állandó kiállítása is
átörökít a késõbbi generációk
számára.

A látnivalók közt szerepelnek
rendelõi bútordarabok, mikro-
szkópok, laboreszközök, könyvek,
gyógyszerrecept-leírások a pati-
kaszerek elkészítéséhez. A hagya-
ték legjelentõsebb darabjai közt
van egy Philips márkájú röntgen-
gép, amibõl annak idején Magyar-
országon mindössze három volt,
a másik kettõ Pécsen, illetve Szol-
nokon. A tárgyakat, dokumentu-
mokat a néhai orvos lánya, dr.
Liposits Andrea ajánlotta fel a ma-
gánmúzeum tulajdonosának, Túri
Török Tibornak, az állandó kiállítás
rendezése céljára.

– Édesapám a gyógyításhoz
igyekezett minden fontos esz-
közt beszerezni, saját praxisában
a laborvizsgálatokat is maga vé-

gezte el. Lakásban tárolni ezeket
a dolgokat nehéz, hiszen nagy-
méretû darabok is vannak köztük,
amiknek nem tudok méltó helyet
biztosítani – mondta el a Keszthe-
lyen élõ dr. Liposits Andrea, aki
folytatója lett apja hivatásának.
Maga is hosszú ideig dogozott a
keszthelyi kórházban, a vérellátó
osztályt vezette.

Az emlékszoba megnyitóján
képviseltette magát a városi
egészségügyi szféra, az önkor-
mányzat, támogatóként volt jelen
Sáringer-Kenyeres Tamás, or-
szággyûlési képviselõ. Dr. Iglódi
Endre ügyvéd lokálpatrióta érzüle-
tû laudációval világított rá a bel- és
tüdõgyógyász, radiológus Liposits
fõorvos mély elhivatottsággal vég-
zett munkájára, a szegények in-
gyenes gyógyítójára. A városveze-
tés részérõl Csótár András képvi-
selõ, kulturális bizottsági elnök
mondott köszönetet az emlékszo-
ba létesítéséért az abban közre-
mûködõknek.
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(Folytatás az 1. odlalról.)
A felvételek, amellett, hogy

gyönyörködtetõek, a természet
üzeneteit közvetítik: sajátosan
szólnak az emberhez, a háborítat-
lan együttélés igényét mutatják.
Mindehhez csatlakozott ezúttal né-
hai Németh János csontfaragó
iparmûvész emlékkiállítása. A Tolna

megyében élt erdész-vadász alko-
tói tevékenységét az õt körülvevõ
növény- és állatvilág ihlette. Keze
alól vitrindíszek, fûszertartók, ék-
szerviseletek, vadászruhákat díszí-
tõ kellékek egyaránt kikerültek.     

A Balaton Színház év eleji idõszaki
tárlata a vonyarcvashegyi nyári mû-
vésztelepek bõ két évtizedébõl ad
ízelítõt a válogatáson keresztül.

– Értékõrzés, értékteremtés cél-
jával csatlakoztunk ezelõtt 22 évvel
a zalai mûvésztelepeket létrehozó
megyei kezdeményezéshez – te-
kintett vissza Illésné Major Julianna,
a táboroknak otthont adó mûvelõ-
dési ház igazgatója, aki a mûvész-
telep háziasszonyi szerepét is rend-
re betölti, s festõként ugyancsak
aktív részese a mûvészeti munká-
nak. – A következõ évben már önál-
lóan szerveztük a találkozót, a ren-
dezést felkarolta a községünk ön-
kormányzata. Azóta a saját magunk
alakította életünket éljük. Az egyre
nagyobb múlt évrõl évre erõsítet-

te, s nemesítette tradícióvá az üdü-
lõhelyhez kötõdõ találkozókat.
Évente mintegy 15 mûvész vesz
részt, honiak és külföldiek. E kap-
csolatrendszer kialakulásával kezd-
tük el építeni a határokon átívelõ
kulturális hidat. Ez a munka ered-
ményezett már testvértelepülési
kapcsolatfelvételeket, s innen csí-

rázott ki egy helyi alkotóközösség
élete is: a Balaton Art mûhely.       

Színes „festõpaletta” tárul a lá-
togatók elé: témaválasztást, tech-
nikát, ábrázolásmódot tekintve a
legkülönbözõbb formákban jelenik
meg az alkotókon keresztül a kör-
nyezetünk. A nagy változatosság
mégis egységet hordoz, sugározza
azt a meghitt miliõt, amiben a ké-
pek rendre születtek.     

A tárlatnyitón mondott beszé-
dében Zsinkó Lajos, Vonyarcvas-
hegy alpolgármestere kiemelte,
hogy a mûvésztelep meghatározó-
ja lett az üdülõtelepülés kulturális
arculatának, a rajta keresztül kiala-
kuló emberi kapcsolatok pedig a
nemzeteket is közelebb hozzák
egymáshoz.       

Vonyarcvashegy híre a helyben
kapott és megfestett élmények-
kel a résztvevõ külföldiek orszá-
gaiba is eljut. Ezen hírvivõ festmé-
nyek várják a látogatókat a keszt-
helyi tárlaton, február 7-ig. 

TÁRLATOK

Társmûvészetek

A két éve indult, eddig lezaj-
lott országismereti tematikus
hétvégéken bemutatkozott már
Franciaország, az USA, Kína, Ang-
lia és Svédország is. Ezúttal a
gyarmatbirodalommal rendelke-
zõ királyság értékei kerültek cél-
keresztbe.

A könyvtárban az „Északi-ten-
ger kincseit” képzõmûvészeti
foglalkozáson szorgos kezek idéz-
ték vissza. Ha csak filmben, de
ugyanitt elõkerültek a fapapu-
csok is.  A hétvége három napján
a Fontana Filmszínházban holland
filmalkotásokat vetítettek. Vasár-
nap délután a messze földön hí-

res csokoládét és kakaót lehetett
megnézni és megkóstolni, majd
Laczkó Mária GAMESZ-vezetõ is
bemutatta a tulipánok hazáját
egy vetítettképes elõadásban. A
hollandiai legális marihuánafo-
gyasztás elõnyei, hátrányai is na-
pirendre kerültek Bükiné Papp

Zsuzsannának, a megyei rendõr-
fõkapitányság bûnmegelõzési al-
osztályvezetõjének tálalásában. A
keszthelyi Népek Tánca csoport
közremûködésével tartott tánc-
házi bemutató alkalmával a nagy-
érdemû betekintést kapott a leg-
ismertebb holland népzene motí-
vumkincsébõl.

HOLLAND HÉTVÉGE

Hévízi hancúr
A Holland Királyság csábítása, kultúrája és virágainak tiszteleté-

re sajtkóstoló, filmvetítés, diszkóslágerek, gasztronómiai bemuta-
tó, mûvészettörténészi referátum, vicces nyelvóra, multikulturális
és drogokkal foglalkozó elõadás is része volt Hévízen, a január kö-
zepén tartott holland hétvégének, ami sok helybélit és vendéget
vonzott.

A monstre kulturális esemény
április 24–26. között zajlik az
elõzetes jelentkezések szerint
várhatóan mintegy 3500 szerep-
lõvel, akik a Dunántúlról vala-
mint Hollandiából és Szlovéniá-
ból érkeznek, 18 mûvészeti ka-
tegóriát képviselve. Csengei
Ágota, a rendezõ Goldmark Ká-
roly Mûvelõdési Központ igazga-
tója elmondta: a képviselt mû-
fajok felölelik a táncmûvészet
ágait, a könnyû- és komolyze-
nét, karéneklést, a színjátszást,
az irodalmi elõadó-mûvészetet,
továbbá a képzõmûvészetet és a

filmalkotást.     A bemutatók a 3
nap alatt behálózzák a várost,
megtöltve valamennyi kulturális
intézményt, de lesz újabb hely-
szín és több kiegészítõ program
is.

A megújult Fõ téren, alkalmi
színpadon egy könnyûzenei és
egy népzenei koncert kapcsoló-
dik a kísérõprogramokhoz. Sor
kerül egy Guinnes-rekord kísér-
letre: a helikonos diákok körével
a „Nagy versmondás” minden
eddiginél nagyobb létszámú
megrendezését tervezik, Jordán
Tamás Kossuth-díjas színmûvész

vezényletével. A környezetben
felállított irodalmi sátraknál
meghívott írókkal, költõkkel le-
het majd találkozni.

A versenyprodukciók értéke-
lését a hagyományosan vissza-
térõ és újonnan felkért zsûrita-
gok végzik, utóbbiak közt lesz
idén Agócs Gergely népzenész.
A rendezvény finanszírozása
több forrásból történik, az ön-
kormányzat 20 millió forintot
biztosított, pályázat útján a kul-
tusztárcától 3 millió forintot, a
Nemzeti Kulturális Alapból 6,7
milliós támogatást nyertek a
rendezõk. A még szükséges fe-
dezet elõteremtésére szponzo-
rálási tárgyalások vannak folya-
matban. A nevezés február 14-én
zárul le. 

ÁPRILIS 24–26. KÖZÖTT

Újra lobban a helikoni láng
Keszthelyen idén újra várják a tradicionálisan kétévente sorra

kerülõ Helikoni Ünnepségekre a mûvészetteremtõ középiskolás
diákifjúságot.

A hosszú idõn át végzett tevé-
kenységével elnyert tiszteletet a
minap 70. születésnapja alkalmá-
ból fejezték ki közéleti tisztségvi-
selõk, a kulturális közélet képvise-
lõi, pályatársak, barátok, ismerõ-
sök. A balatoni közgyûjteménytár
és a város vezetése meglepetés-
ként készítette elõ az ünnepsé-
get. Tolmácsolási feladatra való

kérés ürügyén hívták a városházá-
ra, ahol a régészeti témájú
Castellum Pannonicum Pelsonen-
se kötetsorozathoz tartozó, tisz-
teletére megjelentetett kiadván-
nyal köszöntötték.      

Az eseményen méltató beszé-
det mondott Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ, a megye-
gyûlés elnöke és Pálinkás Róbert

alpolgármester. Dr. Horváth László
nagykanizsai nyugalmazott mú-
zeumigazgató mint pályatárs, ba-
rát, a közös szakmai tevékenység-
ben tallózott. Utódként pedig Ha-
vasi Bálint igazgató idézte fel az
ünnepelt munkásságát, ami mind
a mai napig része a Balaton kör-
nyéke kutatásának. 

Müller Róbert keszthelyi gim-
nazistakánt, Fenékpuszta törté-
nelmével ismerkedve kapta a mo-
tivációt a régészeti pálya választá-
sához, s ez a környezet határozta
meg hivatása gyakorlását egész
pályájára szólóan. Már egyetemi
hallgatóként is részt vett az otta-

ni kutatásokban, 1971-ben
önállóan vezette a feltá-
rást, s abban az évben szer-
zett doktori címet. Majd
1978-ban lett kandidátus.
Munkája mindvégig Keszt-
helyhez és környékéhez,
Zalához kötõdött. A zala-
egerszegi Göcseji Múzeum-
ban volt pályakezdõ, a
keszthelyi Balatoni Múze-
umban 1970-ben került ré-
gész munkakörbe, 1979-tõl
nyugdíjazásáig, 25 éven át
vezette az intézményt. A
kiállítások között számos
nemzetközi együttmûkö-
désben létrejött régészeti
bemutató rendezése fûzõ-
dik a nevéhez. A feltárási
leletek tudományos hasz-

nosulásában, s az örökségvéde-
lem terén elért eredményeit ra-
gos kitüntetések fémjelzik:
Schönvisner-díj, Romer-emlék-
érem. Neve számos szakmai szer-
vezet tagjaként, tisztségviselõje-
ként jegyzett. Érdemei közt is ki-
emelkedõ, hogy széles szakmai
összefogással 2011-ben elkészült
az eredetileg 1954-ben megjelent
Régészeti Kézikönyv aktualizált
változata. Külföldi szakmai kap-
csolatai több mint félszáz idegen-
nyelvû publikációval, számos
nemzetközi konferencián tartott
elõadással megalapozottak. Sok
évtizedes fenékpusztai kutatásait
2010-ben, a Castellum Panno-
nicum Pelsonense elsõ kötete-
ként önálló monográfiában tette
közkinccsé. A múlt évben meg-
szerezte a Magyar Tudományos
Akadémia doktori címét.  

Az ünneplés kifejezte: dr.
Müller Róbert megbecsült kutató,
aki nyugdíjaséveiben is töretlen
energiával folytatja munkáját.
Lektorként, ásatási konzulensként
számíthatnak segítségére a fiata-
labbak. 

A népes, jeles szerzõi gárdával
készült születésnapi kötet egy
példányát dr. Heinrich Tamáska
Orsolya és Starub Péter adta át az
ünnepeltnek. A gratulálók sorá-
ban köszöntötte õt az ünnepsé-
gen lakóhelye, Vonyarcvashegy
polgármestere, Péter Károly. 

MÜLLER RÓBERT RÉGÉSZT KÖSZÖNTÖTTÉK

Kötet, 70. születésnapra 
Egy múzeum rangos gyûjtõ- és tudományos hellyé tétele, annak

negyedszázados irányítása, állandó és idõszakos kiállításokkal való
népszerûsítése, s mindemellett a kutatói munka nemzetközi elis-
merése jellemzi dr. Müller Róbert régész, a keszthelyi Balatoni Mú-
zeum nyugalmazott igazgatójának munkásságát.

RENDELÕI BÚTOROK, LABORESZKÖZÖK

Megnyílt a Liposits-emlékszoba



Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ köszöntõjében Márai és
Kodály gondolatait idézve arra
utalt: a magyar kultúra, nemze-
tünk szilárd tartóoszlopa, tovább-
élésünk Kárpát-medencei biztosí-
téka különböztet meg bennünket
más népektõl. Mint fogalmazott:
Keszthelyen, a kultúra magyar vá-
rosában, a Balaton kulturális és
oktatási fõvárosában az alapot a
Festetics-család által alapított in-
tézmények rakták le, de öröksé-
gük továbbvitele folyamatos. A
kulturált környezet építése, a kul-
turális intézmények megújítása
most is fáradhatatlanul folyik to-
vább. A megyei közgyûlés elnöke
köszönetet mondott a kultúra
helyi közvetítõinek, akik az inter-
net és tv fogságából a fiatalokat
megpróbálják jó példával, valódi
értékekre rávilágítva kivezetni.

Csótár András, a keszthelyi ön-
kormányzat oktatási, kulturális és
ifjúsági bizottságának elnöke ün-
nepi beszédében egyebek mel-
lett kiemelte: hagyományaink
biztosítják életünk alapját és ha-
tározzák meg a jövõbe vezetõ
utat. Aki megõriz egy tradíciót,
annak van honnan elindulnia, és
van hova visszatérnie. A mi legér-
tékesebb hagyományunk és
nemzeti kincsünk a magyar kultú-

ra és a magyar nyelv,
mert ez különböztet
meg minket mások-
tól, hisz nemzetmeg-
tartó erõvel rendel-
kezik. Összetartozá-
sunknak, közös múl-
tunknak, közös kin-
csünknek, kiemelke-
dõ szellemi és anyagi
javaink összességé-
nek a napja ez, ami-
kor alkotókról és al-
kotásokról is meg-
emlékezünk. Nem
cél, nem haszon, ha-
nem maga a szépség
és az öröm. A Him-
nusz születésekor a
magyarságnak a mostanihoz ha-
sonló problémákkal kellett szem-
benéznie. Hogyan tudná a ma-
gyarság megtalálni helyét Euró-
pában, miközben megõrzi saját
identitását. Hányattatásaink elle-
nére kultúránk és nemzeti érté-
keink máig megõriztek minket
szabadnak. A szónok álszentnek
nevezte azokat, akik szerint a
gazdasági válságban hiábavaló
színházra, kultúrára, sportra köl-
teni. Egy nemzet nagysága
ugyanis a tudomány és sport
mellett a kultúrában ölt testet.
„Keszthely erõforrásaihoz mérten

jelentõs áldozatot vállal a kulturá-
lis értékeink fenntartásában,
megõrzésében, fejlesztésében.
Ennek ékes példája a 2004-ben
alapított, a helyi kultúra nagykö-
veteinek áldozatos munkájukért

évi egyszer odaítélt megbecsü-
lés: a Pro Cultura Keszthely kitün-
tetõ díj, mellyel tiszteletünket és
elismerésünket fejezzük ki a helyi
kulturális élet alapkövének, a
nemrég 25 éves jubileumát ün-
neplõ, arany minõsítésû, 45 tagú,
többszörös fesztiválgyõztes Heli-
kon Vegyes Kórusnak, akik
Kendeh Gusztávné alapító kar-
nagy irányításával már megsze-
rezték a Keszthely Városért kitün-
tetést és a megyei közgyûlés Köz-
mûvelõdési Nívódíját is.”

Hagyományosan, mozgalmas
esztendõt hagytak maguk mö-
gött, fellépések sorával búcsúztak
a múlt évtõl. A kórus egyik legré-
gebbi letéteményese a karácsonyi
ünnepkör hangulatának emelésé-
hez. Tavaly decemberben 5 hang-
versenybõl álló sorozatuk zajlott,
Keszthelytõl Hévízen és Zalaeger-
szegen át egészen Bécsig. Az
osztrák fõvárosban nemzetközi
adventi találkozón vettek részt, a
világ szinte minden tájáról érke-
zett kórusok, muzsikusok közt
szerepeltek. Így zárult az óév.      

– Az elsõ karácsonyi hangver-
senyt 1988-ban tartottuk a Heli-
kon Kastélymúzeumban – pillan-
tott vissza a több mint negyedszá-
zados múltba Kendeh Gusztávné,
az énekkar alapító karnagya, mû-
vészeti vezetõje. – Rengeteg em-

lék van a múltunkban. Számunkra
valamennyi koncert nagy élmény,
hiszen az arra való készülés, az
elõadás, a minõségre való kon-
centrálást tekintve egyforma, füg-
getlenül attól, hogy hol lépünk fel.
Mindemellett természetesen szá-
mon tartunk különleges élménye-
ket, amiket a fogadtatás, a miliõ, a
siker átélése nyújt számunkra. Az
elsõ ilyen mérföldköves emlék egy
1988-beli szereplés, a nyugat-
németországi Tennenbronn kisvá-
rosban. Ez egy 20 kórus részvéte-
lével zajlott zenei találkozó volt, az
tette igazán felejthetetlenné,
ahogy érezni lehetett, miként fog-
ja össze az egész lakosságot a ren-
dezvény. Mérföldkõként emléke-
zünk arra a sikerre is, amit a hol-
landiai Delden városban értünk el.
Jó érzés gondolni rá, hogy az az-

óta Keszthellyel testvérkapcsolat-
ra lépett város a szereplésünkkel
kapott zenei ízelítõt a mi szûkebb
hazánkból. Ugyanezt el lehet
mondani az 1993-as elsõ Boppard-
beli turnénkról is. Ezek a kapcsola-
tok mindmáig részei az életünk-
nek. Szakmai gyönyörûségként
tartjuk számon a német Detmold
nagyvárosban való 1992-beli sze-
replésünket, zeneakadémiai fesz-
tivál részeseiként. Sok tartós bel-
földi kapcsolatunk is van, ezek ré-
vén vendégeskedünk Kiskunfél-
egyházán, Pécsen, részt veszünk
az Éneklõ Pannónia találkozókon
Kaposváron. Megyén belül több
zalaegerszegi és nagykanizsai fel-
lépést tarthatunk számon. Termé-
szetesen a városunkon belül is
vannak közös dolgaink: ezek leg-
fõbb fóruma a Keszthelyi Kórusok
Találkozója, és a hagyományokon
nemrég újjáélesztett Keszthelyi
Dalünnep. 

A hosszú úton több elismerés
jelentett egy-egy állomást. Eze-
ket a következõkben idézte fel
Kendeh Gusztávné:

– A megmérettetések hoztak
országos minõsítõ versenyen

aranyérmet már 1989-ben, két-
szer nyertünk Fesztivál Kórus cí-
met, 1996-ban és a múlt évben.
Önkormányzati elismerésként ré-
szesültünk a Hévíz Város Kultúrá-
jáért kitüntetésben, megkaptuk a
Keszthely Városért kitüntetõ cí-
met 1997-ben, s ugyanabban az
évben a Zala Megyei Közgyûléstõl
a Közmûvelõdés Nívódíjat. 

A 2014-es mûsorterv is a ha-
gyományok szerint készül, együtt
élve a város ünnepeivel és hírne-
vének további öregbítésével.

– Sok szép mûvel folytatjuk a
munkát idehaza és külföldön. Má-
jusban az olaszországi Trento vá-
ros kórusát látjuk vendégül, majd
szeptemberben tervezzük a vi-
szontlátogatást. Van továbbá egy
dunaszerdahelyi meghívásunk,
aminek ugyancsak szeretnénk
eleget tenni. 

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

– Január 22-rõl, Vince napjá-
ról úgy tartja a mondás: „Ha
megcsordul Vince, tele lesz a
pince”, illetve „Ha fénylik a Vin-
ce, telik a pince”, azaz jó szüret
és bortermés várható, ha esik
ezen a napon. Ha szépen fénylik
Vince, tele lesz borral a pince –
így is hangzott a rigmus. Többen
úgy tartották: a kevés felolvadt
hó is jó termést ígér ilyenkor. A
fagyos idõ sok esõt hoz –
vélekedtek mások e naphoz kap-
csolódva. E nap a szõlõsgazdák
számára nagyon fontos volt. A
Balaton környékén jelképesen
meg szokták metszeni a szõlõt a
metszõkésükkel, metszõollójuk-
kal. A gazdák a szõlõvesszõ haj-
tatást is e napra idõzítették. A
szõlõ kirügyezésébõl pedig a
termés nagyságára következtet-
tek. A János-napi, templomban
megszentelt bort Dörgicsén ki-
vitték a szõlõbe, a táblát körbe-
járták és szentelt borral meglo-
csolták, hogy a kártevõket elûz-
zék. Január 25. „Pálfordulás –
télfordulás”. Pál napjához kötöt-
ték ugyanis, hogy megfordítja
az idõjárást.  

–  Gyertyaszentelõ  Boldog-
asszony  napja  is  érdekes…

– Február másodikán a katoli-
kus templomokban gyertyát
szentelnek. A népi vallásosság e
szentelménye sok helyen máig
nagy becsben van. A súlyos bete-
gek kezelésére, az utolsó kenet
pap által történõ föladására, a
haldoklók kezébe rakására is
használatos volt az égi fényt,
Krisztus világosságát jelképezõ
gyertya, amit villámlás, vihar, jég-
esõ elûzésére is erõs hittel hasz-
náltak. Vannak helyek, ahol a ka-
rácsonyfát is csak ilyenkor szed-
ték le. E nap idõjárás- és termé-
kenységjóslásra is szolgált. A bar-
langjából elõbújó, vagy abban
bennmaradó medve is fontos és
hiteles jövendölõnek számított.
Ha kisüt a nap, és a medve meg-
látja az árnyékát, akkor a hiede-
lem szerint a mackó visszabújik a
barlangjába, mivel még negyven
napig zimankó következik. Ha e
napon jó idõ van, akkor késõn ér-
kezik a tavasz. A Muravidéken pe-
dig azt tartották, ha gyertyaszen-
telõkor esik a hó, fúj a szél, akkor
már nem tart sokáig a tél.

TÉL VAGY TAVASZ JÖN? 

Mit mond a néphagyomány?
Az idõjárás januárban többször idézte a kora tavaszt, mint a te-

let. Már az év elsõ két hónapja bõvelkedik az idõjárással kapcsola-
tos népi megfigyelésekben. Ezek részben a tél hosszára, részben
az elõttünk álló év egészére vonatkoznak, elsõsorban mezõgazda-
sági szempontból. Noha tudományos alapjuk nincsen, érdekes és
szórakoztató lehet áttekinteni, vajon mit jövendöl a népi tapaszta-
lat? Vajon a zimankó idén teljesen elmarad? Mit jósol a néphagyo-
mány? – ezekre a kérdésekre kerestük a választ Gyanó Szilviával, a
Balatoni Múzeum néprajzkutatójával.

E mondattal indították a közös
keszthelyi ellenzéki nyilatkozatot,
amit december végén írtak alá az
1847-es Ellenzéki Nyilatkozat
értékeit hirdetve. A hazánkat és
térségünket elszegényítõ és gúzs-
ba kötõ Orbán-rezsim ellen szövet-
kezve, a „fortélyos félelem igazgat"
módszerét elutasítva, a kulturált
politikai párbeszéd hangján nyil-
vánosság elé kívánják tárni a helyi
közéletben és gazdaságban a
Fidesz által elkövetett rombolást, a
kommunikációs trükköket. A
választókerületet sújtó munkanél-
küliség, szegénység és elvándorlás
ellen térségjavító program meg-
alkotását is kezdeményezik és
átláthatóan, elszámoltathatóan, a
szakmaiság mentén politizálva

akarnak tenni a megyéért és a
Nyugat- Balaton régió érdekeiért.

Mohácsi József, az MSZP vá-
lasztókerületi elnöke szerint az
egészségügy, a nyugdíjasok, a ki-
sebbséghez tartozók helyzete is
kilátástalan, az oktatás és sajtó-
szabadság ügye is gondokkal,
problémákkal teli. Szerinte a bal-
oldali keszthelyi önkormányzati
képviselõk a város ügyeiért való
összefogásban eddig példaadó
módon cselekedtek. 

Molnár Tibor, az Együtt-PM vá-
lasztókerületi elnöke úgy látta: ha
a reformkor nagy formátumú po-
litikusai – köztük Deák Ferenc, a
söjtöri születésû, egykori keszt-
helyi diák és kehidai birtokos –
erejüket egyesítve képesek vol-

tak felülemelkedni ellentéteiken
a szabad, modern, polgári Ma-
gyarország érdekében, akkor si-
kert hozhat a pártok között létre-
jövõ együttmûködés, az egysé-
ges fellépés. Országosan is példát
szeretnének adni a kooperáció ki-
szélesítésére – hangzott el.

Szermek Zsolt, a DK választóke-
rületi elnöke kiemelte: hatékony
és széles körû együttmûködés
nélkül Orbán Viktort nem lehet
leváltani, ezért igyekeztek már
eddig is sokat tenni az aktív össze-
fogásért. A választókerület adott-
ságai – szerinte – sokkal jobbak,
mint amennyire ezt a fideszes po-
litikusok kihasználják. Az itt
élõknek és az ide üdülési szándék-
kal jövõknek is jobban meg kell
találniuk a számításaikat.

Brunner Tibor, az MSZP és az
EPM közös, a zalai 2. számú egyé-
ni választókerületben indított
országgyûlési képviselõjelöltje az
elmúlt héten tartott tájékoz-
tatóján bejelentette: visszalép a
DK jelöltje, Szermek Zsolt javára.

KESZTHELYI ELLENZÉKI NYILATKOZAT

Szermek Zsolt (DK) a jelölt
„Mi, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), az Együtt–Párbeszéd Ma-

gyarországért (EPM) Választási Szövetség és a Demokratikus Koa-
líció (DK) választókerületi elnökei, a térségben élõ, változást kí-
vánók elvárása alapján, a tagságunk egyetértésével, szeretnénk
reményt és esélyt adni arra, hogy Orbán Viktor és a Fidesz álságos
rendszere helyben sem tart örökké".

A HELIKON KÓRUS

A kultúra keszthelyi kitüntetettje 
A magyar kultúra napja ünnepén a Pro Cultura Keszthely kitün-

tetéssel elismert Helikon Kórus kiemelkedõ helyet foglal el a város
kulturális életében. Abban immár 27 éves jelenlétével, szerepléseik
során évrõl évre gazdagítják a helyi mûvészetteremtést, nemzet-
közi kapcsolataik révén öregbítik a város hírnevét.  Mindezenáltal
erõsítik a testvértelepülési együttmûködéseket, magas mûvészeti
színvonalat képviselve.

Keszthely turisztikai attrak-
ciók és szolgáltatások fejleszté-
sére százszázalékos támogatású
pályázaton 347,4 millió forintot
nyert. A kivitelezés megkezdõ-
dött, a nagyszabású projekt bon-
tási és építési munkáit még ta-
vasz elõtt el akarják végezni,
hogy a fejlesztések zöme a fõ-
idényre elkészülhessen. A zöld-
terület-fejlesztés mintegy 14,5
ezer m2-t érint.

A Hullám és a Balaton szállók
mögött szabadidõs létesítmé-
nyeket alakítanak ki. Mintegy
626 folyóméter hosszúságban
három helyszínt érintve elké-
szülnek az új, vegyes forgalmú,
közvilágítással kiegészített sétá-
nyok. A parti sétány tovább foly-
tatódik a JAVSE-kikötõ mellett a
part és a kerékpárút között; az
Erzsébet királyné útja folytatásá-
ban, a síneken túl található út-
szakasz is díszburkolatot kap; de

megújul a pavilonsor elõtti sza-
kasz is.

Megépítenek egy 100 m2-es
mobil színpadot is magába fogla-
ló, különleges illatú és tapintású
növényekbõl álló tematikus nö-
vényparkot, de létesül egy új tu-
risztikai központ, egy 186 bicaj
elhelyezésére szolgáló kerékpár-
tároló és autóparkoló is. Elhe-
lyeznek 29 köztéri padot és 12
hulladékgyûjtõt. Az „energia té-
ren" egy méter átmérõjû, kör
alakú, csiszolt beton felületû
mûjégpálya épül.

Helyet kapnak itt a skate-park
játékelemei, mobil lelátói. Létre-
hoznak egy interaktív elemekbõl
álló, három korcsoport részére
szánt vízi játékparkot. Felállítják
Csik Ferenc és Erzsébet királyné
egész alakos szobrát, elhelyez-
nek 22 köztérfigyelõ kamerát,
ingyenes wi-fi internetelérést is
biztosítanak.

ÚJ ATTRAKCIÓK LÉTESÜLNEK

Balaton-parti fejlesztés
A keszthelyi Balaton-part beruházás második ütemének kivitele-

zési munkáiról, azok megkezdésérõl Manninger Jenõ országgyûlé-
si képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke és Pálinkás Róbert,
Keszthely város alpolgármestere tartott sajtótájékoztatót január
derekán a városháza dísztermében.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Pro Cultura Keszthely
„Éppen 22 évvel ezelõtt emelték a naptári örömnapok sorába,

január 22.-ét, nemzeti himnuszunk születésnapját: a magyar kultú-
ra ünnepét" – hangzott el a jeles nap alkalmából tartott városi ün-
nepélyen a Balaton Színház Simándy-termében.



Az eddigi idõjárás semmilyen
problémát nem jelent a szõlõ ese-
tében, azonban nem tudjuk, mi
vár még ránk a következõ idõ-
szakban. Európában tõlünk dé-
lebbre is évezredek óta termesz-
tenek szõlõt, és Földünk mele-
gebb telû régióiban is, mint pl. Ka-
liforniában, Argentínában, Dél-
Olaszországban. A szõlõ a medi-
terrán térség növénye, nem
igényli a téli lehûlést a következõ
évi vegetációs idõszak életfolya-
mataihoz. A mérsékelt égövben,
azaz hazánk területén is a szõlõ
érésének idõszakától megkezdi a
nyugalomba vonulást. Ezt a folya-
matot a külsõ tényezõk közül a
hõmérséklet csökkenése és a
fényviszonyok megváltozása (rö-
vid nappalhossz) befolyásolja töb-
bek közt. A mélynyugalmi idõ-
szakból a szõlõt nagyon nehéz ki-
mozdítani, erre általában minden
külsõ tényezõnek az együttes és
tartós hatása szükséges. A nö-
vény a külsõ és belsõ (hormonális
szabályozás, szénhidrátok transz-
formációja) tényezõk megválto-
zásával január közepétõl oldja
mélynyugalmi állapotát, és ezt
felváltja a kényszernyugalmi álla-
pot. Ilyenkor elsõdlegesen az ala-
csony téli hõmérséklet gátolja a
növekedés megindulását. Ezért
jelenthetjük ki, hogy eddig ez
semmi problémát nem jelentett,
de még csak a tél közepén járunk.
– A  tartós  téli  hideg  elmaradá-

sával  késõbb  növényvédelmi  prob-
lémák  is  jelentkezhetnek  a  szõlõ-
ben?

– Természetesen a jelentõs téli
lehûlésekkel a rovarkártevõk szá-
ma és a kórokozók áttelelõ képle-
tei gyérülhetnek. A január közepé-
ig tartó enyhe idõjárás az áttelelõ
képletek megmaradásának, a ro-
varok fennmaradásának kedvez.
Azonban a hasznos rovarok áttele-
lésének is kedvez pl. a nagyobb
testû ragadozó atkák száma is ma-
gasabb lesz, ha így marad az idõjá-

rásunk. Mindezek ellenére foko-
zottan oda kell figyelni a növény-
védelemre, de jelentõs változtatá-
sokra nincs szükség. Továbbra is fi-
gyelni kell a növényünk és az ül-
tetvény életét, fejlõdését. Idõben,
a rügyfakadást megelõzõen el kell
végezni az olajos, kénes lemosó
permetezést, majd a rügyfakadás
idejében egy réz hatóanyag-tar-
talmú lemosó permetezést is. …
– Néhány  helyen  a  borászok

már  megkezdték  a  szõlõk  metszé-
sét.  Bölcsen  tették?

– A metszést a lombhullást kö-
vetõ harmadik-negyedik héttõl
kezdõdõen el lehet kezdeni. Na-
gyobb ültetvények esetében nem
végeznének a metszéssel, ha nem
kezdenék el idejében. Vizsgála-
tainkkal kimutattuk, hogy a koráb-
ban megmetszett tõkék korábban
fakadnak, így ha január végétõl is
nagyon enyhe lesz az idõjárás, ak-
kor a rügyfakadás esélye nagyobb
a megmetszett tõkéknél. Ehhez
azonban az kell, hogy a talaj hõ-
mérséklete a gyökérzónában a
8–10 Celsius-fokot elérje, és a na-

pi középhõmérséklet is tartósan
3–5 napon keresztül 10 Celsius-fo-
kot meghaladó legyen. Ha tehet-
jük, akkor a rügyfakadáshoz minél
közelebbi idõpontban, a tõke
nedvkeringésének megindulása
után metsszünk. Ha jelentõsebb
lehûlés, mínusz 18 Celsius-foknál
alacsonyabb hõmérséklet lesz
még az idei télben, akkor a korai
metszõk pórul járhatnak, hisz nem
lesz már korrekciós lehetõségük,
hogy a fagykárt szenvedett rü-
gyek miatt hosszabb metszési ele-
meket hagyjanak.
– A  hirtelen  érkezõ  erõs  fagyon

kívül  télen  mi  lehet  még  ellensége
a  szõlõnek?

– Az enyhe idõben megnöve-
kedhet a pocokkár, a rágcsálók
számára jó táplálék a szõlõ gyöke-
re. A vadkár mértéke általában
ilyenkor csökken, hisz az õzek,
szarvasok találnak más táplálékot
is. Persze egy-egy harapás erejéig
a szõlõvesszõt sem vetik meg.
– Akad  olyan  fajtanemesített

szõlõ,  amit  a  kísérletek  során  a  té-
li  meleg  idõjárás  elviselésére
„edzettek”?  

– Mindegyik szõlõfajta ilyen,
meleget szeretõ növény, hisz Dél-
kelet-Anatóliából származik, mu-
tatták ki a legújabb kutatások,
majd a szõlõ termesztése a medi-
terrán Földközi-tenger térségé-
ben terjedt el. 

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

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

BORÁSZOK HIÁBAVALÓ BORZONGÁSA

Lehet még jó szõlõtermés

Komoly károkat okozhat a borászatoknak a meleg tél, a Balaton
mellett évek óta nem készítettek jégbort, s erre az idén is kevés az
esély, errõl adtak hírt január közepén egy badacsonyörsi sajtótájé-
koztatón. Az eddigi enyhe tél tényleg komoly károkat okoz a szõ-
lõben? – tettük föl a kérdést dr. Kocsis Lászlónak, a Pannon Egye-
tem Georgikon Kar kertészeti tanszékvezetõjének. 

Hazánk egyik legismertebb
fõsolymásza, Lóki György volt a
meghívott vendégelõadója a
keszthelyi Világjáró Klub január
közepén tartott interaktív ren-
dezvényének. A Balaton Kongres-
szusi Központ és Színház
Simándy-termében egy érdekes,
vetítéssel egybekötött élmény-
beszámolóból ismerhette meg a
közel százfõs közönség a lefelé
görbülõ, hegyes csõrükrõl és erõ-
teljes, hegyes karmokat viselõ lá-
bukról, és kitûnõ látásukról híres
nappali ragadozó madarakat. 

A somogysimonyi sólyomcent-
rum vezetõje magyarázattal szol-
gált arra, hogy a sólymok minden
cselekedete tudatos. A csúcsraga-
dozók minden természetes bioló-
giai folyamatnak a csúcsán élnek,
és a madarak viselkedését tanul-
mányozva szembetûnik, hogy
nem végeznek cél- és haszon nél-
küli tevékenységet. Csak olyan
dolgot tesznek, ami feltétlenül
szükséges a létük fenntartásához.
Ezzel példát is adnak az embernek,
hiszen a mi cselekedeteink, gon-
dolataink, érzéseink zömére egy-

általán nincs szükségünk. Az em-
bernek érdemes eltanulnia a só-
lyom több tulajdonságát is. Pél-
dául, mi az a fontos, amit észre
kell vegyek. A sólyom szeme na-
gyobb és élesebb, mint az embe-
ré, így az áldozatát több száz mé-
ter magasságból is észreveszi. A
sólymokkal kapcsolatos ismeret-
anyagot 4–5 ezer éves múltból
eredezteti a szaktudomány, de
olyan felvetések is napvilágra ke-
rültek, hogy az emberré válással
egyidõs a tevékenység, ami a sóly-

mokhoz kapcsolódik. A solymászat
dimenzióit nem lehet megkurtíta-
ni, csakis élõ formájában szabad
átalakítani – mondta. Lóki György
szerint tekinthetünk úgy egy só-
lyomra, mint kulturális örökség. A
hozzá kapcsolódó jelképek rend-
szerét, a madár által számunkra
tanított ismeretanyagot pedig kö-
telesség megõrizni az utókornak.
A szakember a gyakorlatban iga-
zolta, remekül pendülhet egy hú-
ron az ember és egy ragadozó
madár.

Mesélt a fõsolymász

A Kis-Balaton nevezetes tele-
pülése hírét is egyre messzebb
viszik alkotásai. Már két évvel
ezelõtt díjat nyert a Helikoni
Ünnepségeken a képzõmûvé-
szeti alkotások kategóriájában:
faluja templomának mását ké-
szítette el annak felújítása után.
A munkát a zsûri bronzfokozatú
elismerésben részesítette. A
makett hûen tükrözi az épület
külsõ megjelenését, különösen
felhívja a figyelmet a jellegze-
tes építészeti elemekre. Az el-
múlt karácsonyra a mû a temp-
lomba került, ahol a diák közre-
mûködésével az ünnepre betle-
hem is épült csapatmunkában,
baráti körével: mellette Lucz Ta-
más és testvére Lucz József, va-
lamint Pujszter Gábor vett részt
immáron 3. alkalommal a szak-
rális szimbolika elkészítésében. 

Kurucz Dávid, a lakásán falu-
si portáktól a világvárosi neve-
zetességekig tartó látnivalókat
tárt fel, amikor meglátogattuk.  

– Ez volt az elsõ munkám, tíz
éves koromban – mutatta a sok
állatfigurával, istállókkal, kará-
mokkal, pajtákkal, gépekkel
igazi kisgazdasági életképet
mutató alkotást. A farm egy
egész szekrénysor tetejét fog-
lalja el.A makettezõk körében

„sláger” Eiffel-torony is ott áll a
szoba szõnyegén.

– Sokak kedvence ez, mert
látványos – tette hozzá. – Jelen-
tõs munkát fektettem bele,
7000 gyufaszálból áll, a megvi-
lágítást 3 áramkör biztosítja,
ehhez 35 méter vezeték van az
oszlopokba rejtve.     

Látjuk Berlin televíziós adó-
tornyát, amirõl Dávid azt
mondja, hogy a legnagyobb ki-
hívást a gömb kialakítása jelen-
tette, amihez hajlítani kellett a
gyufaszálakat.  Még nem telje-
sen kész állapotban, de már ott
van a londoni „Szem” is, az óri-
áskerék, melyrõl a legjobb kilá-
tás nyílik az angol fõvárosra.

Aztán vissza Zalavárra: ma-
ketten megjelenik a Kurucz-
család teljes portája, a kaputól
minden épületen át a gazdasá-
gi udvar hátsó kerítéséig. A
szoba egy másik sarkába te-
kintve Hévízre kísérhetjük a
családot rokonlátogatásra: Dá-
vid édesanyja testvérének há-
zát látjuk.

– Ez pedig csak fantázia –
mutatott egy szolid, zöldmezõs
szép portát, hozzátéve, hogy
ilyet szeretne majd magának a
valóságban.

FALUSI PORTÁTÓL A VILÁGVÁROSI NEVEZETESSÉGEKIG

A makettek bûvöletében
Hobbiként kezdett szabadidõs elfoglaltságból elismerést kiváltó

munkává nemesedett az a szabadidõs tevékenység, amit gyer-
mekkorában kezdett el Kurucz Dávid. A keszthelyi Közgazdasági
Szakközépiskola tanulója, zalavári fiatalember maketteket készít,
nem mindennapi ügyességgel, precizitással. 


