
Az avatóünnepségen Buzás At-
tila projektfelelõs szólt arról, hogy
az iskola és az önkormányzat,
mint együttmûködõ partnerek,
GYEYE által elnyert pályázatnak
köszönhetõen öt kisvitorlást sze-
reztek be környékbeli gyártótól,
valamint a vitorlásiskolát kiszolgá-
ló infrastrukturális fejlesztések is

megvalósultak. Az oktatási prog-
ramon kívül fennmaradó idõszak-
ban az eszközpark és infrastruktú-
ra lehetõséget biztosít a vitorlá-
zást népszerûsítõ, kipróbálására
lehetõséget biztosító strandi ani-
mációs szolgáltatás lebonyolításá-
ra is, mellyel a település idegen-
forgalmi vonzerejének növekedé-
sét is elõ kívánják segíteni. 

Gál Lajos szolgáltatásfejlesz-
tésben és a turisztikai infrastruk-
túra modernizálásában továbbá a
természet szeretetében élen járó
Gyenesdiás polgármestere el-
mondta: a Keszthelyi-öbölben
egyedülálló és innovatív, bruttó
35 milliós projekt az utánpótlás-
nevelésen túl a sportot és a vízi
turizmust is fellendíti, miközben
közhasznúságában is izmosodik a
GYEYE, és az iskolai oktatás is erõ-
södik.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A tiszteletbeli magisztrátus
nevében dr. Szutrély Péter tar-
tott tájékoztatót. Biztosította a
város vezetõit, hogy a segítõ gré-
mium Keszthely rendelkezésére
áll a jövõben is. A magisztrátus
örömmel vette a kihívások elõtt
álló város jövõje szempontjából
fontos stratégiai gondolkodás-

mód elterjedését. Fontos, hogy
sok lokálpatrióta végezzen önzet-
lenül, szabadidejét föláldozva és
aktívan olyan tevékenységet, ami
elõbbre viszi a várost – mondta.
Minden városnak élhetõ filozófia
mentén kell érdekesebbnek, kife-
jezõbbnek, szebbnek, élhetõbb-
nek lennie, és akkor a várva várt

befektetõk is elõbb-utóbb meg-
érkeznek majd.

Számvetésében Ruzsics Ferenc
polgármester kiemelte: Keszthely
az élet szinte minden területén
fejlõdött. Volt bölcsõde-, óvoda-
és iskolafejlesztés, játszótér- és
körforgalom-építés, út- és busz-
megálló-felújítás. A Fõ téren mo-
dern városközpont jött létre.
Megépült a tanuszoda, megújult a
piac, és folyamatosan fejlõdik a
kórház. Nemrég kapott új autó-
busz-pályaudvart az utazóközön-
ség és elkezdõdött a vasútállomás
modernizációja is. Több közintéz-
ményben napelemes rendszer be-
üzemelése van folyamatban.

(Folytatás a 4. oldalon.)

SZÍNES PROGRAMOK, ELISMERÉSEK

Keszthely város napján
Zenés elõadás, interaktív mesejáték, szimfonikus zenekari kon-

cert, sakkbajnokság, kerékpárút-avató, Goldmark-emlékkoncert,
képzõmûvészeti tárlatok, ünnepi szentmise, tértextilátadó, terem-
névadó ünnepség, gyerekkoncert, néptáncgála, gitárest, vajdás
öregdiákok közgyûlése is része volt a Keszthely város napja alkal-
mából tartott háromnapos ünnepségsorozatnak. A Balaton Színház
Simándy-termében pedig ezúttal is sort kerítettek az ünnepi kép-
viselõ-testületi ülés lebonyolítására.

KIKÖTÕMODERNIZÁLÁS ÉS HAJÓAVATÓ

Vízi fejlesztések
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) tu-

risztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott támogatás, vala-
mint a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésének eredmé-
nyeként tavalyelõtt a Gyenesdiási Yacht Egylet (GYEYE) pályázatot
nyert el. A „Vízi turizmus és vízi sport fejlesztése Gyenesdiáson” cí-
mû nyertes projektnek köszönhetõen kikötõfejlesztés, valamint
oktató hajópark beszerzése valósult meg a nagyközségben, ami le-
hetõséget teremt a helyi Kárpáti János Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola diákjai számára a vitorlássport pedagógiai program-
ba illeszkedõ gyakorlására, valamint a falu idegenforgalmi vonz-
ereje is növekszik.

Elsõ ízben rendezték Keszt-
helyen a vadászati kultúra napja
országos ünnepi programját,
melynek a Helikon Kastélymú-
zeum vadászati kiállítóhelye
adott otthont.

Az vendégeket kézmûvesek ki-
rakodóvására fogadta: számos
vadászkellék, emléktárgy, képzõ-
mûvészeti alkotás és egyebek
közt válogathattak az érdek-
lõdõk.

A Zalai Vadászkürtös Egyesület
tagjai fújtak nyitányt, s elhang-
zott a vadászhimnusz is. A Vadá-
szati Kulturális Egyesület (VKE)
már több rendezvénnyel járult
hozzá a múzeum életének pezsdí-
téséhez. Egyebek közt erre is
utalt köszöntõ beszédében Pálin-

kás Róbert, a Helikon Kastélymú-
zeum igazgatója.

– A Vadászati Kulturális Egye-
sület hozzánk haza jön – hangsú-
lyozta az igazgató. Hozzátette,
hogy vadászati kultúra napja házi-
gazda szerepe már megtestesíti
azt a célkitûzést, hogy a múzeum
a vadászkultúra fellegváraként le-

gyen ismert. Az esemény
a VKE 1993-ban alapított
zászlajának égisze alatt
zajlott. Mint elhangzott: a
zászló Csergezán Pál állat-
festõ- grafikusmûvész
tervei nyomán készült, ki-
fejezve a vadászok tisztes-
ségét, egységét.

A nap alkalmi látnivalói
közt szerepelt solymászat,
agarászat. Idõszakos tárlat
nyílt a Hidvégi Béla Va-
dásztrófea Alapítvány ren-
dezésében, a kiállítás dr.
Magyary-Kossa Gusztáv
különleges õzagancsgyûj-
teményét mutatja be. A
vadászati kultúra õrzésé-
ért, az értékek gyarapítá-
sáért több elismerés át-
adására is sor került.

ÕRIZNI AZ ÉRTÉKEKET

Ünnepelték a vadászkultúrát

A mûfüves pálya megépítésé-
nek fontosságát az is indokolta,
hogy a Nyugat-Balaton régió leg-
intenzívebben fejlõdõ települé-
sén, a lakosság száma évente
80–110 fõvel gyarapodik. Az isko-
la udvarára tervezett beruházás-
tól való távolság az óvodások és
bölcsõdések számára mintegy
150 méter, így a legkisebb kor-
osztály számára is lehetõvé válik
a pálya használata. A helyi Kinizsi
Sportegyesület (GYKS) számára is
fontos a szakszövetség állásfogla-
lása, amely szerint az utánpótlás
kinevelése elsõrendû. A pálya lét-
rejötte minden korosztály számá-
ra egész éves futballozási lehetõ-
séget biztosít, illetve a min-

dennapos testnevelés bevezeté-
sével az iskolai testnevelésórákat
is színesíti.

Az ünnepségen – amit meg-
tisztelt jelenlétével dr. Török La-
jos, MLSZ-szaktanácsadó, ifj. Koz-
ma Sándor, a kivitelezõ Magyar
Pályaépítõ Kft. ügyvezetõje és
Mosdósi Attila GYKS-elnök is – Gál
Lajos az önkormányzati sport-
centrumok létrehozásában élen-
járó község polgármestere ki-
emelte: a pályázatot két éve
nyújtották be, és akár 40–50 nap

múlva már készre is jelenthetik.
Az iskola udvarán található kézi-
labdapálya helyén pedig tornate-
rem építését célozták meg –
mondta el. A bruttó 25 milliós be-
ruházás 7,5 milliós önkormányza-
ti önrészét jó célra különítették
el. A civil életet is erõsítõ, a jövõ
sportnemzedékét kinevelõ léte-
sítmény a futball szeretetét is
erõsíti majd – húzta alá.

Manninger Jenõ miniszteri biz-
tos gratulált a helyi sportfejlesz-
tésekhez. Hozzátette: Gyenesdiás
mindig, minden tervét megvaló-
sítja, csak néha nem olyan üte-
mezésben, mint azt a polgármes-
ter szeretné.

Józsi György, az MLSZ megyei
igazgatóságának vezetõje kiemel-
te: az MLSZ OPP keretében, Zala-
megyében idén, a közeljövõben,
nyolc pálya építése fog elkezdõd-
ni, illetve befejezõdni. Ezek közül
az elsõ: a gyenesi lesz.  

Lancz Tamás iskolaigazgató kö-
szönettel és örömmel vette,
hogy a sportberuházások legna-
gyobb kedvezményezettje az is-
kola lett. Bölcs döntésnek nevez-
te a pálya helyszínének kijelölé-
sét. Az elõzetes igényeket fel-
mérve úgy vélte, a pálya kihasz-
náltsága olyan intenzív lesz, hogy
hamarosan a villanyvilágításra is
szükség lesz.

A GYENESI „MÛFÜVESNEK”

Letették az alapkövét
A Magyar Labdarúgó-szövetség Országos Pályaépítés Program-

jának (MLSZ OPP) támogatásával a szeptemberi tanévkezdésig egy
kisméretû 22x42 méteres mûfüves pályát alakítanak ki
Gyenesdiáson, a 380 fõ oktatását biztosító Kárpáti János Általános
és Alapfokú Mûvészeti Iskola udvarán – jelentették be a hónap kö-
zepén, a helyszínen tartott alapkõ-letételi ünnepség alkalmával.



A keszthelyi Asbóth Sándor
Szakképzõ Iskola és Kollégium
tanárai és diákjai valamint a
székelyudvarhelyi Bányai János
Mûszaki Szakképzõ Iskola tanulói
a HATÁRTALANUL! elnevezésû
program keretében, mesterek
bevonásával közösen készítet-
ték el a keszthelyi intézmény ud-
varán felállított és április dere-
kán ünnepélyesen felavatott
székelykaput, amelyre az „össze-
tartozunk” feliratot vésték.

Avatóbeszédében Ruzsics Fe-
renc polgármester az összefogás
jelentõségét méltatta és jelezte,
a Helikon-parkban az Igazság

székelykapuja is Trianon igazság-
talanságait jelzi, illetve a közös-
ségvállalás fontosságát hirdeti.

Az Emberi Erõforrás Támoga-
táskezelõ valamint a Szakképzési
Alapítvány anyagi támogatásával
létrejött alkotást dicsérte ünnepi
beszédében Fráter Olivér, a Nem-
zetstratégiai Kutató-
intézet elnökhelyette-
se is. Mint fogalma-
zott, a magyar életkö-
zösségek élni akarását
bizonyítja a magyar
jövõt jelentõ összefo-
gás. A nemzetegyesí-
tés egy valódi gesztu-
sával, a szétszakított
nemzet összetartozá-
sának egy fontos jel-
képével adózhatunk
közös múltunk és re-
ménybeli közös jöven-
dõnk oltárán – mond-
ta el.

Csótár András igaz-
gató kiemelte, a
négyéves testvérisko-
lai kapcsolat idõszaka
alatt több ízben meg-
látogatták egymást,
részt vettek közös pá-
lyázati programokon.
Az erdélyi Nyergestetõn kopjafát
avattak, most pedig az összetar-
tozás, a közös nyelv, a kultúra, a
hagyományápolás jelképének

avatása is megtörténhetett. A
végzõs diákok már a minõségi,
egyedi mûremek alatt ballagnak
el. 

Gagyi József, a székelyud-
varhelyi szakközépiskola aligazga-
tója megköszönte a keszthelyiek-
nek a nyújtott baráti jobbot, amit

örömmel és lelkesedéssel fogad-
tak. A találkozások legnagyobb
értéke a személyes kapcsolat,
ami barátsággá formálódhat.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szépül a kastély épülete, park-

ja. Decemberben az Amazon is
kész lesz. A kerékpárút is gyakor-
latilag elkészült. „Egy élhetõ, sze-
rethetõ városért dolgoztunk ed-
dig. A helyiek jóváhagyásával és
véleményük felhasználásával kell
a fejlesztési célokat megvalósíta-
ni” – mondta. Készen vannak a
véleményezésre bocsájtott új te-
lepülésfejlesztési dokumentumok
is.

A tavalyi év rendkívül sikeres
gazdálkodását jelzi, hogy 400 mil-
liós többlettel zártuk az évet. Sta-
bil, átgondolt, kockázatmentes és
fejlesztésekre fókuszáló büdzsé-
vel, a biztonsági tartalékra is nagy
hangsúlyt fektetve vágtunk neki
az idei évnek. A kikötõüggyel
kapcsolatban kiemelte: méltány-
talan és érdemtelen, ahogy a té-
ma okán meghurcolták Keszt-
helyt és a kikötõ új üzemeltetõ-
jét.

Átadták az önkormányzat által
alapított városi kitüntetéseket

azon személyeknek, akik szakmai,
közéleti tevékenységükkel kima-
gaslóan sokat tettek Keszthe-
lyért. Azokat jutalmazták, akik
munkálkodásukkal hozzájárultak
a város fejlõdéséhez, élhetõbbé
tételéhez, elismertségének növe-
léséhez.

Ezen ünnepségsorozat része-
ként nyújtották át a sportolói ki-
tüntetéseket is. Életmûve elisme-
réséül „Keszthely Város Díszpol-
gára” címet kapott Muszatics
László, a VSZK nyugalmazott, cím-
zetes igazgatója. „Keszthely Váro-
sért” kitüntetéssel ismerték el
Bordácsné Kishonti Erika pedagó-
gus, szakkörvezetõ, népi iparmû-
vész tevékenységét.

Ugyanezt az elismerést érde-
melte ki az ötvenéves Keszthelyi
Vendéglátó, Idegenforgalmi, Ke-
reskedelmi Szakképzõ Iskola és
Kollégium, ami fogalommá emel-
kedett hírnevével. Négyen vehet-
ték át a „Keszthely Város Szolgá-
latáért” jutalmat. Dr. Horváth Zol-
tán, nyugalmazott pedagógus,

országos szakfelügyelõ, egyetemi
doktor, aki 1977 és 1992 között
volt a VSZK igazgatója. Dr. Ihász
Lajosné, a közigazgatásban igaz-
gatási ügyintézõként eltöltött há-
rom évtizednyi precíz feladatellá-
tásáért.

Farkas László matematika–fizi-
ka szakos gimnáziumi tanár, aki
tehetséggondozó programjával
diákok tucatjait indította a ter-
mészettudományi pályák felé. Dr.
Antal Károly, a pszichiátriai és
addiktológiai szakrendelés nyu-
galmazott fõorvosa, aki alázattal
és maximális lelkiismeretességgel
látta el 39 éven keresztül gyógyí-
tói feladatát.

A „Keszthely Város Egészség-
ügyéért” jutalmat posztumusz dr.
Gárdos László gyermekgyógyász
szakorvosnak ítélték oda, aki tra-
gikus hirtelenséggel bekövetke-
zett haláláig majd hatvan éven át
szívvel-lélekkel gyakorolta orvosi
hivatását. A Szent Erzsébet Jóté-
konysági Alapítvány kuratóriuma
érdemelte ki a „Keszthely Város

Szociális Ellátásáért” elnevezésû
városi kitüntetést. A Keszthely
Város Sportjáért díj jutalmazottja
Borosné Eitner Kinga párbajtõr
szakedzõ lett. Keszthely város
legjobb edzõjévé Csikós Józsefet,
a városi diáksport egyesület atlé-
tikai szakosztályának trénerét vá-
lasztották.

A legjobb utánpótlásedzõi
rang Keczeli Zoltánt illette, aki a
megye egyik legsikeresebb spor-
tolója, ötvenszeres sportlövõ
magyar bajnok. A legjobb felnõtt
nõi sportoló Horváth Lotti ifjúsá-
gi és juniorválogatott atléta lett.

A legjobb ifjúsági fiú sportoló
címet Zarnóczai Zalán zsebelte
be, aki tagja volt az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon részt ve-
võ magyar válogatottnak is.

Keszthely legjobb ifjúsági
leány sportolójává Major Veroni-
ka sportlövõt választották. Péter
Benedek az Egry-iskola hatodi-
kos diákja és Szalai Súta (KYC) vá-
logatott vitorlásversenyzõje is
„Jó tanuló, jó sportoló” elisme-
résben részesült. Keszthely vá-
ros legjobb csapatává a helyi Kis-
cápák Sportegyesületet válasz-
tották.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sümegi Ferenc, a GYEYE elnö-

ke büszkeséggel és örömmel
utalt az eredményekre, de a
megvalósítás adminisztrációs ne-
hézségeit sem rejtette véka alá.

Lancz Tamás iskolaigazgató arról
beszélt, hogy a projekt a GYEYE-
nek egyedi infrastruktúra-fejlesz-
tést, az önkormányzatnak turisz-

tikai attrakciófejlesztést, a legna-
gyobb haszonélvezõnek, az isko-
lának pedig remek oktatásfejlesz-
tést jelent. 

Horváth Zoltán, a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

megyei kirendeltségének vezetõje
az attraktív, innovatív beruházáson
túl a forráslehívásban élen járó te-
lepülésvezetést dicsérte.

A helyi önkormányzati képvise-
lõ szerint az elõterjesztést azért is
fel kellett venni a tárgyalandó na-
pirendi pontok közé, mert a Keszt-
helyi Yacht Klubnak (KYC), mint az
itt található kikötõ vízi létesítmé-
nyeihez kapcsolódó földterület
bérlõjének május végén lejárt a ki-
kötõ üzembentartási engedélye.
Az utánpótlás-nevelést, külön edzõ

foglalkoztatásával sikeresen vég-
zõ, 1995 óta mûködõ KYC ennek az
engedélynek a meghosszabbításá-
hoz kért önkormányzati hozzájáru-
lást. Az ominózus területet hasz-
nálja a Keszthelyi Túravitorlás Klub
(KTC), a Csik Ferenc Sportegyesü-
let és több, vízisport-tevékenysé-
get ûzõ diáksportkör is, és a terü-
let egy részén az Asbóth Szakkép-

zõ Iskola folytat hajóépítõ tanmû-
helyi oktatást. A helyi vitorlásklu-
bok, szervezetek, egyesületek ön-
kormányzati ingatlanhasználatá-
nak feltételeivel, a végleges elhe-
lyezés kérdésével, a bérleti szerzõ-
dések módosítási szándékával a
testület az elõzõ években ugyan
többször foglalkozott, de az egye-
sületek nem értettek egyet a mó-
dosítási javaslatokkal. Befektetõ
egyelõre nincs, de az önkormány-
zat szeretné elérni, hogy a vízparti
ingatlanok turisztikai célú haszno-
sítása megvalósulhasson. Ezért – a
DK felvetését nem támogatva – a
testület azt a határozati javaslatot

fogadta el, ami leszögezi, hogy a
kikötõ üzembentartási engedélyé-
nek meghosszabbításához csak ak-
kor járulnak hozzá, ha a KYC min-
den felmerülõ költséget (mintegy
kétmillió forintot) hajlandó viselni,
illetve nyilatkozik arról, hogy az
üzemeltetési jogáról térítésmente-
sen lemond, ha az önkormányzat
kezdeményezi a klub Libás térség-
be való átköltözését. Kovács Viktó-
ria sérelmezi, hogy az elmúlt tíz
évben sem sikerült megnyugtató
módon rendezni a vízparti sport-
egyesületek helyzetét, nem sike-
rült tisztázni a területhasználattal
összefüggõ viszonyokat, a bérleti
díjak igazságos mértékét, a kikötõ-
helyek korrekt felosztását, a folya-
matosan fennálló, tisztázatlan jogi
viszonyokat. Szerinte a területet jó
gazdaként gondozó, több mint
húsz éve mûködõ, szép eredmé-
nyeket felmutatni képes KYC az
erõbõl hozott önkormányzati dön-
téssel méltánytalanul került kény-
szerpályára.

A DK SZERINT MÉLTÁNYTALANUL

Kényszerpályára került a KYC
Meglehetõsen heves vitát váltott ki a volt keszthelyi ládagyár

térségében lévõ önkormányzati ingatlanok területhasználata a
májusi képviselõ-testületi ülésen – mondta sajtótájékoztatóján
Kovács Viktória, a Demokratikus Koalíció (DK) választókerületi el-
nöke. 

Keszthely mûvészéletének
emblematikus alakját, a MAOE
tagját rengeteg barátja, ismerõse
tisztelte meg a jubileumi tárlatán,
és nem csalódtak. A vendégeknek
nem csak a születésnapi torta
egy-egy szelete esett jól, de az a
„lélekélmény” is, amivel gazda-
gabban térhettek haza.

A tárlat alaphangulatát Szen-
drényi Katalin operaénekes rövid,
baráti fellépése alapozta meg,
majd dr. Müller Róbert nyugalma-
zott múzeumigazgató mondta el
gondolatait. Mint kiemelte: Ágh
Editnek nincsenek egymásnak el-
lentmondó alkotói periódusai.
Festményei, pasztelljei, pályáza-
tokra leadott alkotásai azonnal

felismerhetõek sajátos színvilá-
gukról, sejtelmességükrõl, el-
vontságukról.

A régi-új mûvek között akad-
nak meleg színnel festett kompo-
zíciók is, ám inkább a hideg, sötét
tónusú színek dominálnak úgy,
hogy közben néha kontrasztként
feltûnik bennük egy kisebb-na-
gyobb élénkvörös folt, ami magá-
ra vonzza a tekintetet. A gömb,
vagy kör gyakorta feltûnik a vég-
telenség, a teljesség, a tökéletes-
ség, a kiegyensúlyozottság jelké-
peként. A festõ különös vonzal-
mat érez a madarak iránt, és ezt a
meggyógyított, feltáplált, hálás
madarak is érzik. Õk a vágyakat, a
szabadságot, az õszinteséget, az

igazi szeretetet jelenítik meg. A
viszonylag ritkán festett tájképeit
a szürke szín uralja. Nagyszerûek
a konkrét élményekhez, esemé-
nyekhez, családi történésekhez
kötõdõ alkotásai. A képek esztéti-
kai élményt kínálnak, lelki gazda-
godást adnak. 

ÖRÖK ÉRZÉSEK KÉPI MEGFOGALMAZÁSA

Ágh Edit festõmûvész kiállítása
Kicsinek bizonyult a Balaton Színház Simándy-terme, ahol

Keszthely város napja keretében megnyitották a korábban orszá-
gos, eurórégiós és nemzetközi biennálékon is bemutatkozott és
díjazott Ágh Edit Vajda Lajos-díjas helyi festõmûvész születésnapi
kiállítását.

SZÍNES PROGRAMOK, ELISMERÉSEK

Keszthely város napján

„ÖSSZETARTOZUNK”

Testvériskolák mûremeke

KIKÖTÕMODERNIZÁLÁS ÉS HAJÓAVATÓ

Vízi fejlesztések



A nemzeti összetartozás nap-
ja az 1920-as trianoni békeszer-
zõdés aláírásának évfordulójára
emlékezõ, június 4-ére esõ nem-
zeti emléknap Magyarországon.
Keszthely történetében elõször a
két plébánia közösen szervezett
úrnapi körmenetet, és a nemzeti
összetartozás napja alkalmából
együtt tartottak ünnepi szentmi-
sét is. A körmenet a Kármelita
Bazilikából vonult az oltáriszent-
séggel a Fõ téri templomba, ahol
koncelebrációs misét mutattak
be a város papjai.

A plébánosok szóltak a közös
összefogás jelentõségérõl, a ha-
táron túli honfitársaink megbe-
csülésérõl, a történelmi esemé-
nyekre való emlékezés fontossá-
gáról és arról, hogy a kereszté-
nyek múltját, jelenét és jövõjét is
az Oltáriszentség rejti.

A szentmisét követõen a Vár-
kertben Ruzsics Ferenc mondott
beszédet. Õseink mérhetetlen erõt
és szellemi kincset hoztak Európá-
ba. Évszázadokon át hol tisztelet-
tel, hol csodálattal, hol irigységgel
nézett az akkori világ a magyarság-
ra. A Nyugat hazánkkal kapcsolatos
politikáját bíráló történelmi kite-
kintés után a polgármester kiemel-

te: a rendszerváltozás elhozta szá-
munkra a szabadság vágyott ízét.
Ruzsics Ferenc köszönettel és
örömmel konstatálta, hogy Keszt-
hely lakói nem csak beszélnek az
összetartozásról, de tesznek is ér-
te. Szerinte a moldvai csángó gye-

rekek és kárpátaljai diákok üdülte-
tése, a székely autonómiáért való
kiállás is ezt példázza. „Büszke va-
gyok, hogy Magyarországon elsõ-
ként Keszthelyen lobogott a szé-
kely zászló a városháza homlokza-
tán” – hangoztatta.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

Vajda: A Kitaibel Pál középis-
kolai biológiai és környezetvédel-
mi tanulmányi verseny megyei
döntõjén a 10. D-s Polgár Patrik
Zoltán az elsõ helyen, az országo-
son a 3. helyen végzett. Õ a Fo-
dor József országos biológiaver-
senyen az 5. helyet szerezte meg.
A Georgikon biológia tanulmányi
verseny országos döntõjén Ba-
logh Lilla 12. D-s diák a 7. helye-
zést érte el. Az Irinyi János orszá-
gos középiskolai kémiaversenyen
Gombási Ákos 9. B, kategóriájá-
ban elsõ, Polgár Patrik Zoltán 10.
D a második lett. Az országos an-
gol nyelvi versenyen Tóth Miklós
8. A-s diák volt a harmadik leg-
jobb. 

A Bolyai csapatverseny – ma-
gyar nyelv és irodalom megmé-
rettetésen Bernáth Éva, Lekics
Krisztina, Szládovics Katica, Tóth
Veronika 7. A tudás az országos 5.

hely megszerzésére volt elég. A
Szitakötõ folyóirat országos me-
se- és versíró pályázatán Szántó
Virág Veronika 8. A lett a második
legeredményesebb. Az Eötvös Jó-
zsef országos középiskolai szó-
nokversenyen Ábel Anna 11. D a
regionális középdöntõben 4. he-
lyezést ért el, és az országos dön-
tõbe jutott. A gimnázium Diák-
sport Egyesülete évek óta Zala
megye legjobb és legeredménye-
sebb diáksport egyesülete. 

Bibó: Heszler András 12/B osz-
tályos tanuló fizika OKTV-n a 2.
fordulóba jutott tovább. Páti Má-
té és Benczik Nóra biológia OKTV-n
továbbjutott a 2. fordulóba. Páti
Máté és Zahorán Barbara a
Georgikon biológiaverseny orszá-
gos döntõjébe kerültek kiváló tel-
jesítményük eredményeként. Ke-
nyeres Aliz a mûvészettörténet
OKTV második fordulóján túljutva,

a döntõben 11. helyezést ért el. A
Savaria országos történelmi ver-
seny megyei fordulóján Polyhos
Ábel (9/A)  a 4. helyet, Zelena
Dorina (9/A) pedig az 5. helyet
szerezte meg. A megyei német
nyelvi versenyt iskolánk diákja
nyerte meg, és a megyei angol
nyelvi versenyen is megszereztük
a harmadik, hetedik, nyolcadik és
kilencedik helyet. A fiúk meg-
nyerték a Kenessey-labdarú-
gótornát, az Asbóth Kupát, máso-
dikak lettek a Közgáz Kupán. 

–  Milyen  területen  sikerült
elõbbre  jutnia  idén  a  giminek?

Szörényi Zoltán: E tanévben
elkezdte mûködését a dr. Bánk
Endre természettudományos la-
bor, ahol a környék 11 általános
iskolájának tanulói vettek részt
háromszáz órában biológia és fizi-
ka kísérletezõ, mérési órákon.

Nagy Boldizsár: Elõbbre lé-
pésnek tekintem a dokumentálá-
sok precizitását. Az önkormány-
zattal, az általános iskolásokkal és
a szüleikkel is sikerült szorosabb,
egymást segítõ kapcsolatot kiala-
kítani.

–  Miként  birkóztak  meg  a  diá-
kok  az  idei  érettségi  feladataival?

Szörényi Zoltán: 130 diák

érettségizik, jelenleg az írásbeli
eredményekrõl tudunk beszá-
molni, amelyek általában jók, de
a matematika ebben a tanévben
lényegesen nehezebb volt a ko-
rábbiaknál, illetve magyarból az
elsõ feladatra kevés volt az idõ.
Remélhetõleg szóbelin javítani
tudnak diákjaink, és elérik a
4,3–4,5-es iskolai átlagot.

Nagy Boldizsár: Két érettségi
bizottságban 81 diák érettségizik.
Az 57 rendes érettségi vizsgát te-
võ mellett alsóbb évfolyamos ta-
nulók elõrehozott vizsgát tesznek
angol, német és informatika tan-
tárgyakból. Két fõ a már meg-
szerzett régebbi vizsgaeredmé-
nyén szeretne javítani. Emelt
szinten is sokan többféle tan-
tárgyból mérettetik meg magu-
kat, de itt a vizsgabizottságok
nem a mi intézményünkben érté-
kelik a tanulók teljesítményét. Az
érettségi feladatok ismét komoly
kihívást jelentettek az érettségi-
zõknek. Minden évben vannak ér-
dekes, meglepõ feladatok. Idén a
középszintû matematikaérettségi
jelentett komoly fejtörést a tanu-
lóknak, de szerencsére itt is tud-
ták hozni a gimnáziumi évek alatt
mutatott szintet. A becsületesen
készülõ diákoknál nem az érett-
ségi sikeressége a kérdés, hanem
a siker mértéke. Minden százalék-
nak komoly súlya van, felvételit
befolyásolhat. Az emelt szintû
érettségi az elvárt nehézséget
hozta a diákok és kollégáim jelzé-
se alapján.

VAJDÁSOK ÉS BIBÓSOK

Gimnáziumi sikerek
Az iskolába járó gyermekek örömére vége az erõt próbáló tan-

évnek, megkezdõdik a nyári szünet. Bezárulnak a gimnáziumok ka-
pui. Szörényi Zoltántól, a keszthelyi Vajda János Gimnázium igazga-
tójától és Nagy Boldizsártól, a hévízi Bibó István Gimnázium Szak-
középiskola és Kollégium igazgatójától azt tudakoltuk, hogy milyen
megyei, regionális és országos tanulmányi versenyeredményekre
lehetnek büszkék az idei tanévben? 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Keszthelyi összefogás

A várospolitikus sérelmezte
azt az önkormányzati döntést,

ami szerint, a Hulladékszállító
Nonprofit Kft. javaslatára, Keszt-
helyen megszûnik a 35 liter ûr-
tartalmú hulladékszállító edény
használatának lehetõsége, mert a
legkisebb gyûjtõméretként csak a
60 literes edény vehetõ számítás-
ba. Álláspontja szerint a rezsi-
csökkentés helyett burkolt ár-
emelés történik, ami esetenként
jelentõs többletterhet ró a ház-
tartásokra, különösen az egyedül
élõkre, illetve a nyugdíjasokra. Az
emelés után háztartásonként ha-
vi félezer forinttal kell többet fi-
zetni. A fiatalkorúak körében az
alkohol- és drogfogyasztás jelen-
tõs méreteket öltött Keszthelyen
a Balaton-parti szórakozóhelyek
környékén – mondta el, ezért azt
szeretnék, ha olyan törvényi sza-
bályozás lépne életbe, ami szabá-
lyozza a szülõi felelõsség körét és
a rendõrség számára is hatékony
lehetõséget kínál a fiatalkorúak
védelme érdekében történõ fel-
lépésre.

Úgy vélte: a jelenlegi adósza-
bályokkal és a készülõ költségve-
téssel a kormány kiváltságos ke-
vesek zsebébe juttat többletfor-
rásokat, ami társadalompolitikai
károkat okoz, és a további gazda-
sági növekedésre is káros hatással
van. Az MSZP a GDP növekedésé-
bõl befolyt összegeket az esély-

egyenlõség megteremtésére for-
dítaná úgy, hogy csökkentené a
jövedelemkülönbségeket. A párt
egy járulékcsökkentéssel együtt
járó nemzeti béremelési prog-
ramra tett javaslatot, ami a köz-
szféra béreit ötven százalékkal
növelné, a nettó minimálbért pe-
dig 100 ezer forintra emelné. Ja-

vaslatot tettek egy több kulcsos
adórendszerre, valamint az alap-
vetõ élelmiszerek körének bõvíté-
sére, illetve ötszázalékos áfa-
kulcs alá helyezésére. Az oktatás
és az egészségügy fejlesztésére is
több pénzt áldoznának, mert hiá-
ba érkezett rengeteg EU-forrás a
modernizálásra, az egészségügy
általános helyzetén ez nemigen
látható. A Fidesz költségvetése a
cserbenhagyás költségvetése,
mert a pluszbevételeket nem a
társadalmi igazságosság jegyében
osztja újra, hanem a kiváltságos
keveseket hozza helyzetbe.

Mesterházy Attila országgyûlési képviselõ, a Magyar Szocialista
Párt tavaly leköszönt elnöke volt a vendége annak a lakossági fó-
rumnak, amit május végén tartottak az MSZP keszthelyi közösségi
házában. A politikus, a fórum elõtt, aktuális belpolitikai kérdések-
rõl tartott helyzetértékelõ sajtótájékoztatót.

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP) SZERINT

A cserbenhagyás költségvetése készül

Jobbik: Döntésekrõl
Herold János, a Jobbik keszthelyi önkormányzati képviselõje tartott

sajtótájékoztatót június elején a hulladékszállítási díjak burkolt áreme-
lésérõl és a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyekrõl.

– A közbiztonságot a telepü-
lés vezetése súlypontosan keze-
li, annak személyi és technikai
feltételeinek éppen úgy figyel-
met szentel, mint a lakosságot
és az üdülõvendégeket közvet-
lenül szolgáló fejlesztéseknek.     

Gál Lajos, Gyenesdiás polgár-
mestere a polgárõri iroda avatása
kapcsán hangsúlyozta a fentie-
ket. A közbiztonság civil segítõi a
Liget Plaza emeletén kaptak iro-
dai és közösségi helyiségegyüt-
test. Szabó Sándor elnök el-
mondta, hogy 8 éves tevékeny-
ségük során elismerést szereztek
a lakossági körben, mintegy 40
fõs stabil létszámmal dolgoznak.
Felszereltségük jó, szolgálati
gépkocsival, két robogóval, ke-
rékpárokkal és a vízi polgárõri
feladatokhoz hajóval is rendel-
keznek. Irodájuk azonban ez
ideig nem volt.

– Az infrastruktúra nagyon

fontos ahhoz, hogy mind hatéko-
nyabban tudjunk dolgozni. A mû-
ködésünk bázisát jelenti a most
kapott iroda – emelte ki az elnök.
A társszervezetek általi elisme-
rést mutatja, hogy a korábbi
években vendég polgárõröket is
fogadhattak a nyári közbiztonság
erõsítéséért, továbbá országos

polgárõr napi rendezvény házi-
gazdái is lehettek. Az iroda olyan
infrastrukturális háttér, ami szer-
vezési, kapcsolati, közösségi
ügyekben nagyban hozzájárul a
mind eredményesebb munka-
végzéshez. Kapcsolatrendszerük-
kel az egész zalai Balaton-part és
az üdülõkörzeti háttértelepülések
bûnmegelõzési munkájában is
részt vesznek.       

Az ünnepélyes eseményen je-
len volt a keszthelyi rendõrkapi-
tányság, s több szomszédos tele-
pülés önkormányzatának és pol-
gárõrségének képviselete.

FONTOS A KÖZBIZTONSÁG

Irodát kaptak a polgárõrök

A rendezvény a Dr. Szántó Im-
re Általános Iskola sportcsarnoká-
ban zajlott, 15 csoport illetve szó-
lista részvételével. A fellépõk a
nyugati országrész számos tele-
pülésérõl érkeztek.        

– Öröm és felelõsség ilyen szé-
les körû találkozó házigazdáinak
lenni – mondta a helyi Bodzavirág
Dalkört vezetõ Füle Jánosné és
Tányéras Józsefné. – Köszönhetõ
ez a megtiszteltetés a települé-
sünk szépségének, a híres ven-
déglátásának, de a mi együtte-
sünk eddigi teljesítményeinek el-
ismerését is jelenti, hiszen immár
harmadik alkalommal fogadhat-
juk az Aranypáva Nagydíj verseny
résztvevõit.

Az eseményt Czigány Sándor
polgármester köszöntötte és
méltatta. Kiemelte, hogy a Bo-
dzavirág Népdalkörnek ma már
komoly szerepe van a település
ismertségében, hírnevének erõsí-
tésében. A másfél évtizede mû-
ködõ dalos hölgykoszorú mûvé-
szeinek munkája szereplésekben,
elismerésekben bõvelkedõ. Az
Aranypáva Nagydíjat 2006-ban
nyerték elsõ ízben, majd 3 évvel
késõbb, s azt követõen pedig
2012-ben és 2013-ban is elérték
e legmagasabb minõsítést. Re-
pertoárjukból 2009-ben és 2013-
ban jelent meg CD-lemez.        

A KÓTA Népzenei Szakbizottsá-
ga 2005-ben alapította az Arany
Páva Nagydíjat, mely kitüntetõ
címre Aranypáva-díjat elért cso-
portok és szólisták pályázhatnak.
A nagytekintélyû népzenei szak-

emberekbõl álló zsûri dr. Várnai
Ferenc zeneszerzõ, karnagy, nép-
zenekutató elnökletével végezte
a munkát. A minõsítésben részt
vett dr. Alföldy Boruss István, a
Magyar Rádió zenei együttesei-
nek nyugalmazott vezetõje,
Birinyi József népzenekutató, a
KÓTA társelnöke, a Hungarikum
Szövetség elnöke, valamint Dévai
János etnográfus, a Magyar Rádió
zenei szerkesztõségének nyugal-
mazott vezetõje és dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató, újság-
író.       

A házigazdák ezúttal is reme-
keltek: a KÓTA 18. minõsítõ ciklu-
sában ötödik alkalommal nyerte
el az Aranypáva Nagydíjat az
alsópáhoki Bodzavirág Népdalkör.
A teljesítményéért százezer fo-
rint összegû önkormányzati juta-
lomban részesültek. Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Kultú-
ráért Felelõs Államtitkársága a
tárca elismerését adományozta a
népdalkört vezetõ Füle János-
nénak, aki Hévíz és Zalaapáti dal-
körének mûvészeti munkáját is
irányítja.

ALSÓPÁHOKON VERSENGTEK
AZ ARANYPÁVA NAGYDÍJÉRT    

Remekeltek a házigazdák
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos

Szövetsége (KÓTA) a napokban Alsópáhokon rendezte az Aranypá-
va Nagydíj verseny- és gálaprogramot.       

Színpadon a Bodzavirág Népdalkör.
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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

Hungaricum-díj
a Botondnak
A burgonya, s annak is egy új

fajtája volt a fõszereplõ a keszt-
helyi Balaton Színházban minap
rendezett gazdasági és gasztro-
nómiai programnak.        

A házigazda Goldmark Károly
Mûvelõdési Központ és a Pannon
Egyetem Burgonyakutatási Inté-
zete közös fórumán „Az ütõs BB”
címmel mutatták be a legújabb
nemesítésû Balatoni Botond faj-
tát, mely több keszthelyi társa
mellett nyerte el a Prémium
Hungaricum minõsítést.        

A fajtákról és típusokról a ne-
mesítõ dr. Polgár Zsolt profesz-
szor, a kutatóközpont igazgatója
tartott elõadást, szólva a terme-
lés gazdasági és a felhasználás
gasztronómiai tudnivalóiról.
Konyhai képviseletnek köszönhe-
tõen pedig burgonyás ételeket
kóstolhattak a résztvevõk.

A divatkultuszokat techniká-
ban, viselettörténetben, szóra-
koztató technikában és egye-
bekben megidézõ múzeumi tár-
lat most külön figyelmet szen-

telt a kalapoknak. A gyûjtemé-
nyes látnivaló a divatkorszakok
megjelenítésével a fõfedés sok-
féle szimbolikáját is felidézi. A
kalapviselés anno kötõdött tár-

sadalmi ranghoz, nõk tekintetesi
címtõl felfelé hordhatták. Szá-
mos szólás, szokás él velük kap-
csolatban. Jelent férfitekintélyt,
emelése tiszteletet és üdvözlést.
Formái pedig különféle alkal-
makhoz kötõdnek.

A sokféle látnivaló ezekben
enged tallózni, a  keménykalap
újabb kori „változata” is megta-
lálható bukósisak formájában,
annak a motorkerékpározáshoz
kötelezõ elõírása kezdeti idejé-
bõl. Nem hiányoznak a korok
sapkadivatjait megjelenítõ dara-
bok sem, köztük több egyenru-
hához tartozó is szerepel a kiállí-
táson.

EGY KIS NOSZTALGIA

Kalapkultúra
Új idõszakos nyári kiállítást nyitott a keszthelyi Nosztalgia Lát-

ványtár.

Irodalmi díj
A Hévíz címû mûvészeti fo-

lyóiratban 3 éve publikáló buda-
pesti író, Szántó T. Gábor kapta
idén a fürdõváros önkormányza-
ta által alapított Hévíz Irodalmi
Díjat.

Az átadóünnepséget a városi
könyvtárban tartották. Szálinger
Balázs fõszerkesztõi munkája so-
rán a szerzõi kör kibõvült, a folyó-
irat országosan, s a határokon túl

is ismertté vált. A Hévíz Irodalmi
Díj odaítélésével a szerkesztõbi-
zottság évente ismeri el a minõ-
séget, a legjobbnak ítélt mû szer-
zõjének adományozva. Az idei dí-
jazott Szántó T. Gábor, a kéthavi
Periodika tavalyi elsõ számában
megjelent „A leghosszabb éjsza-
ka” címû novellájáért. A budapes-
ti író-költõ, a Szombat címû lap
fõszerkesztõje a kiadvány meg-
újulása idején került kapcsolatba
a Hévíz folyóirattal.         

A díjazott mûrõl beszélt
Cserna-Szabó András szerkesztõ.
A novella a háború utáni Magyar-
országot idézi, a felvidéki kitele-
pítések korát. Egyetlen napba sû-
rítve, egy történelmi kor jelenik
meg, olyan irodalmi olvasmányról
van szó, ami történelem is. 

Szántó T. Gábor


