
A Helikon Kastélymúzeum a
Nemzeti Kulturális Alap miniszteri
pályázatán a Miniszterelnökség
szakmai támogatásával, az embe-
ri erõforrások minisztere által
megítélt miniszteri támogatás-
ban részesült a „Bútoregyüttes
megvásárlása a kastély enteriõr-
kiállítása számára” címû pályázat
révén – jelentették be a Tükörte-

remben tartott júniusi sajtótájé-
koztatón. 

Pálinkás Róbert, a Helikon Kas-
télymúzeum igazgatója az elõz-
ményeket felemlítve szólt arról,
hogy több mûtárgyat át kellett
engedniük a jogos tulajdonosá-
nak, de a szakmai, erkölcsi és
anyagi támogatások révén a Fes-
tetics-mûtárgyak darabszáma fo-
lyamatosan emelkedik az ország
leglátogatottabb magyar kasté-

lyában. Az Iparmûvészeti Mú-
zeum gyûjteményébõl már közel
húsz bútor került vissza Keszt-
helyre, és megállapodást kötöt-
tek egy olyan pad visszavásárlásá-
ról is, amelyen a hercegi család
címere található.

Puskás Imre, a Miniszterelnök-
ség kulturális örökségvédelemért
felelõs helyettes államtitkára ki-

emelte: a tavaly elfogadott nem-
zeti kastélyprogramhoz kapcso-
lódva 40 milliárd forintnál is ma-
gasabb összegbõl harmincnál
több honi kastély megújítása in-
dult el. Az erre fordítandó összeg
meghaladja a 40 milliárd forintot,
de nemsokára a kormány elé ke-
rül a várak állagmegóvását, fej-
lesztését lehetõvé tévõ, uniós
források bevonásával startoló
program, ami 30 vár beruházásait

segíti mintegy 20 milliárd forint-
ból. Szerinte élni kell azzal a lehe-
tõséggel is, hogy a történelmi tu-
dás és építészeti hitelesség meg-
õrzésével a magyarországi kasté-
lyok és várak berendezéseit akár
külföldi árveréseken gyarapítsák.
Az épített örökség megõrzésén
túl fontosnak mondta a fenntart-
ható mûködtetést. Úgy vélte:
vendégvonzó, élménydús attrak-
ciókkal kell bõvíteni a kastélyokat,
várakat. Keszthelyen turistákat in-
vitáló, hiteles, korhû környezetet
sikerült létrehozni. A berendezési
tárgyakat csak ritkán lehet erede-

tiként megszerezni, de kormány-
zati szándék, hogy a múzeumok
raktáraiban porosodó bútorok és
mûtárgyak restaurálás után a kas-
télyok, várak berendezési tárgyai
legyenek – mondta el.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje a kastély-
múzeum folyamatos, a kulturális
turizmussal egybekötött érték-
gyarapító, értékõrzõ munkáját di-
csérte.
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LYONI ÁRVERÉS BÚTORAI A FESTETICS-KASTÉLYBAN

Vendégvonzó, értéket õrzõ
A Festetics-kastélynak a 19. században, XVI. Lajos korabeli stí-

lusban készült, 11 darabból álló szalon ülõgarnitúrát sikerült szállí-
tási költséggel és jutalékokkal együtt mintegy 8,5 millió forintért
megvásárolnia egy lyoni árverésen. 

A legcsaládbarátabb strand a
balatonfüredi Esterházy-strand
lett, a leginkább kerékpáros-
barát a balatonberényi községi
strand, a legsportosabb pedig a
vonyarcvashegyi Lidó.

A legjobb balatoni szabad-
strand cím a balatonboglári Pla-
táné lett, míg a legtöbb pontot

elérõnek járó jutalmat a bala-
tongyöröki községi strand nyer-
te el. Háromcsillagos minõsítést
kapott a Lidó (Vonyarcvashegy),
az Esterházy-strand (Balatonfü-
red), a Kisfaludy-strand (Bala-
tonfüred), a csopaki, a szigligeti
és a balatongyöröki községi
strand, a Napfény strand

(Balatonlelle), a Diási Játék-
strand (Gyenesdiás). Kétcsillagos
minõsítést kapott a Fövenyfür-
dõ (Balatonfûzfõ), az ábrahám-
hegyi, a zánkai, az alsóörsi, a
balatonberényi községi fürdõ, a
balatonakali strand, a Wesselé-
nyi-strand (Balatonalmádi), a ba-
latonszárszói és a balaton-
fenyvesi központi strand, a Ba-
dacsony strand (Badacsonyto-
maj), a Platán strand (Balaton-
boglár), a balatonföldvári Keleti
strand, a városi strand (Keszt-
hely) és a zamárdi Nagystrand.
Egycsillagos minõsítést ért el a
keszthelyi Helikon-strand és a Li-
bás strand, a badacsonytomaj
városi strand, a Tobruk-strand
(Balatonfûzfõ) és a siófoki Nagy-
strand Siófok.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓKAT ADTAK ÁT

Balatoni fürdõhelyek elismerése

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége a Kék Hullám
Strandminõsítés helyszíni szemléit június közepén tartotta a minõ-
sítésbe bevont társszervezetek (NABE, Balatoni Fürdõegyesületek
Szövetsége, Magyar Turizmus Zrt., Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósága, ÁNTSZ) közremûködésével. A gyenesdiási Játék-
strandon tartott zászlóátadó ünnepségen bejelentették: több ele-
mében megváltozott a Kék Hullám Zászló nevû balatoni strandmi-
nõsítõ rendszer. Szigorúbb pontozással és csillagokkal történõ
rangsorolással a benevezett minõsített fürdõhelyek, strandok kö-
zül a 8 legjobb kapott három-, 14 kettõ- és 5 egycsillagos minõsí-
tést. 



Történészek tartottak elõadá-
sokat neves magyar zsidókról,
Keszthely híres zsidó szülötteirõl,
és Raoul Wallenbergnek, a humá-
num lovagjának szerepvállalásá-

ról. A múltba- és jövõbetekintés
mellett, a rendezvény Izrael jele-
nérõl is kínált fotós ízelítõt. Kiss
Péter fotográfus a „tej és méz
földjén”, a bibliai Izraelben készí-
tett fényképeibõl ugyanis kiállí-
tást nyitottak. Koncertet adott
még a Sabbatshong Klezmer Band
is.

Köszöntõjében Izrael magyar-
országi nagykövete aláhúzta: a Hit
Gyülekezete és a keszthelyi konfe-
rencia résztvevõi igaz támogatói
Izraelnek, a zsidó embereknek és
Jeruzsálemnek. Ilan Mor örömét
fejezte ki afelett, hogy a program
zsidó és nem zsidó embereknek
egyaránt érdekességekkel szolgál.
Szerinte Magyarország egy multi-
kulturális ország, melynek részét
képezi a zsidóság is. A diplomata

beszélt a holokauszt magyar áldo-
zatiról, az antiszemitizmus terje-
désérõl, amit az oktatással lehet
legyõzni.

Társszervezõként Szabó Ba-

lázs, a keszthelyi Hit Gyülekezeté-
nek lelkésze arról beszélt, hogy a
magyarságot és a zsidóságot leg-
inkább a közös történelem, a lelki
értékek, szellemi kincsek, a ke-
resztény világ öröksége, a szent-
írás köti össze. A világban kulturá-
lis, intellektuális, spirituális hábo-
rú zajlik. A keresztény Európának
meg kell értenie, hogy Izraelre, a
zsidóságra nem ellenségként, ha-
nem legfontosabb szövetséges-
ként kell tekinteni.

A konferencia résztvevõit kö-
szöntötte dr. Varga Andrea, a
Keszthelyi Járási Hivatal vezetõje,
aki úgy látta, a szép természeti
környezetben élõ helyi lokálpat-
rióta embereket a vallási és civil
közösségek megfelelõ módon
tartják össze. A befogadó Keszthe-

lyen mindenki megélheti saját kul-
túráját, vallását. 

Köszöntõjében Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ arról is
szólt, hogy az emlékek is összeköt-
nek. Emlékeztetett rá: felemelõ
volt a folyamat, amikor a megyei
közgyûlésnek a MAZSIHISZ-szel és a
helyi önkormányzatokkal közösen
sikerült szépen helyreállítani több
zsidótemetõt is Zala megyében.

Mohácsi József önkormányzati
képviselõ szerint az oktatás szere-
pe fontos, hogy a borzalmak soha
többé ne fordulhassanak elõ. Úgy
vélte, politikai oldalaktól függetle-
nül, jó ügyet szolgáltak a szerve-
zõk a konferencia életre hívásával.

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség vezetõjeként tol-
mácsolta a MAZSIHISZ elnökének
üdvözlõ szavait, majd köszöntõjét
az igazság, a szavak és a Biblia ta-
nítása kifejezésekre építette föl.

A Festetics György Zeneiskola
kamaraegyüttesének közremûkö-
désével a tölgyfalépcsõházban
tartott nyitóünnepségen Kardos
Laura mûvészettörténész kiemel-
te: a legyezõ fegyver, mert nincs
olyan éles kard a férfikézben, ami
annyi sebet ejtene, mint egy lili-
puti nõi legyezõ. A legyezõnek a
titkokhoz is köze van, hisz vele
legkönnyebb a kacérságot sze-
mérmességnek feltüntetni és tit-

kokat közölni. A kastélymúzeum
közgyûjteményi vezetõje szerint
a keszthelyi kastély a mai formá-
ját II. Festetics Tasziló feleségé-
nek: Mary Victoria Hamilton skót
hercegnõnek köszönheti, akinek
a kedvéért külön szárny épült a
bálok számára, ahol a legyezõ
mindennapos használatban volt.

A Mûbarátok Köre által a Mû-
csarnokba szervezett 1891-es, az
elõkelõ mûvészi beccsel bíró da-

rabokat bemutató, elsõ magyar
legyezõkiállításon már szerepelt
Mary Hamilton egyik, francia, a
XVIII. század ízlésével készült,
hártyalapos, gyöngyházzal áttört
küllõkkel rendelkezõ, vassal fes-
tett, csiszolt arannyal borított le-
gyezõje is. A nõi témájú kiállítás a
kastélyok és fõúri lakok egykori
arisztokrata hölgyei, a grófnõk és
a hercegnõk által használt „hûsí-
tõ” eszközökbõl láttatja a legele-
gánsabbakat. Mint elhangzott, a
mai nõk fegyvertárából már hi-
ányzik e kellék, és egy 1935-ös
cikk szerint a legyezõt a sport
ütötte ki a hölgyek kezébõl. A
nyitóünnepségen a gyûjtõi és
restaurátori szerepet tíz éve fel-
vállaló Gréti asszony az örömöt
jelentõ szenvedélyérõl is szót ej-
tett.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

Közel 800 dalos vett részt a
Keszthelyen idén immár 4. alka-
lommal sorra került minapi dal-
ünnepen.

A programot a városban 1910-
ben Festetics Tasziló kezdemé-
nyezésére rendezett Dunántúli
Dalegyletek Találkozója emlékére
indították el. A gyökereken újra-
teremtet folytatás széles részvé-
teli körrel, létszámban és nívójá-
ban is országosan számon tartott
zenei rendezvénnyé vált.      

– Nagy örömünk, hogy egy vá-
rostörténeti esemény idézésével
hagyományt sikerült teremteni.

Idén 35 kórus vesz rész az ország
számos részébõl – mondta C. Tóth

Zoltán, fõszervezõ, a Fõ téri temp-
lom Salve Regina kórusának karna-

gya. Ezúttal emlékeztek arra is,
hogy Kodály Zoltán 50 éve járt
Keszthelyen az akkori Helikoni Ün-
nepségek alkalmával a Mohács cí-
mû mûvének õsbemutatóján, amit
Ivasivka Mátyás, neves pécsi kar-
nagy vezényelt.  A fesztivál közös
énekléssel kezdõdött a Fõ téri
templomban, majd este a belvá-
rosban különleges hangulatot te-
remtett a stafétaéneklés, amit lát-
ványos fáklyás felvonulás követett.
A Balaton-parton összkari éneklés
jelenítette meg a dal ünnepét. A
bemutatók több helyszínen zajlot-
tak: a Fõ téri templomban, a Bala-
toni Múzeumban, a Festetics
György Zeneiskola koncerttermé-
ben, a Helikon Kastélymúzeumban.

A Kórusok és Zenekarok Országos
Tanácsa (KÓTA) felügyeletével minõ-
sítésekre is sor került, ebben 21 kar
vett részt. A zsûriben Kertész Attila
Liszt-díjas karnagy elnökölt, részt
vett a minõsítésben Rostetterné
Nagy Rita fõiskolai énektanár és
Nagy Ernõ Artisjus-díjas karnagy. 

NÍVÓS ZENEI RENDEZVÉNY

Keszthelyi dalünnep

Festett, selyemrátétes, csipkével keretezett, merev, baba, kül-
lõ, csont, vászon, lószõr, zebrafarok, kínai, hímzett, fémflitteres, li-
tográfiás, lap, csipkével kombinált, muszlim, páva, strucc, marabu,
lúdtoll és kemény kartonból készült legyezõket is bemutatnak a
Festetics-kastélyban június derekán megnyílt kiállításon. A csodá-
latos és páratlan idõszaki tárlat Martonné Hollóházy Gréta magán-
gyûjtõ mintegy kétszáz darabos kollekciójának háromnegyedét te-
szi közszemlére.

ZSIDÓTEMETÕKET ÁLLÍTOTTAK HELYRE

Összekötnek az emlékek
„Ami összeköt! Zsidóság, magyarság” címmel az Immánuel Ma-

gyar–Izraeli Baráti Társaság (IMIBAT) és a keszthelyi Hit Gyülekeze-
te közösen szervezett konferenciát a Bercsényi Rendezvényházban
június végén. Dr. Szarka Lajos, az IMBAT elnöke lényegesnek látta
rámutatni a zsidóság azon értékeire, ami a kultúrához, mûvészet-
hez, gazdasághoz, tudományhoz, politikához köthetõ.

A térség országgyûlési képvi-
selõje kiemelte: elkészült az
Eurostat és az Európai Bizottság
hivatalos adataira támaszkodó
KPMG éves jelentés, amely sze-
rint a 2007–2013-as támogatási
ciklusban rendelkezésre álló for-
rások felhasználásában hazánk az
éllovas országok közé tartozik. A
vizsgált 11 tagállam között a má-
sodik helyen állunk mind az EU-s
keretösszegek odaítélése, mind a
meglévõ források lehívása terén.
Ráadásul Magyarországon a ciklus
forrásainak 87 százaléka már el is
jutott a pályázókhoz, ami 25 szá-

zalékpontos növekedést jelent a
2013-as kifizetési arányhoz ké-
pest. A tavalyi év végéig 21,7 mil-
liárd eurót tudott felhasználni az
ország. Regionális összehasonlí-
tásban a 2004-ben és 2007-ben
csatlakozott uniós államok között
is sikerült a második helyet meg-
szerezni. Az eredmény jelentõs
részben a pályázati rendszer el-
múlt évben lezajlott átalakításá-
nak köszönhetõ – húzza alá a je-
lentés. A kifizetések üteme a
2014-es év második felében ug-
rásszerûen megnõtt. A gyorsulás
leginkább a közlekedéshez, a kör-

nyezethez és az energiához kap-
csolódó pályázatokat érintette. A
tanulmány szerint év végéig sike-
rül lehívnunk a maradék 3,2 mil-
liárd eurót is, így megvalósulhat a
kormány deklarált célja: a 100
százalékos forráslehívás. Zala me-
gyét tekintve a beérkezett pályá-
zatok több mint felét támogat-
ták. A NYDOP-rendszerben a 43
milliárdból már közel 39 milliár-
dot ki is fizettek, és jó esély van
arra, hogy területi értelemben
százszázalékos legyen a felhasz-
nálás. A koordinációs, igényfel-
mérõ és információszerzõ tevé-
kenységet végzõ miniszteri fej-
lesztési biztosoknak arra is figyel-
niük kell, hogy a programok és
pályázatok az eddigieknél sokkal
intenzívebben szolgálják a mun-
kahelyteremtést.

MANNINGER SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRÓL

Forráslehívásból jeles
Manninger Jenõ megyei fejlesztési miniszteri biztos június vé-

gén tartott sajtótájékoztatót Magyarország, illetve a térség ered-
ményeirõl az uniós források lehívásában; illetve arról, hogy milyen
feladatok hárulnak rá új kinevezése után. 

– Idén kilencedik alkalommal
szervezhettük ezt a rendezvényt,
mely a karitatív munka kiterjedt
segítõi körének baráti találkozója
– mondta Csontár Péter, a cso-
port vezetõje. – A rendezvény ré-
szünkrõl a köszönet kifejezése a
támogatóknak azért a sok önzet-
len segítségért, aminek révén a
rászorulók helyzete enyhíthetõ,
akár a mindennapos megélhetés
során vagy alkalmanként, amikor
arra szükség van. 

A többgenerációs családmo-

delltõl való eltávolodással sok
idõs ember marad egyedül,
mind többen kellenek ahhoz,
hogy a társadalmi problémák
megoldhatók legyenek. Errõl
Pácsonyi Imre, Zala megye köz-
gyûlésének alelnöke beszélt az
ünnepségen. Hangsúlyozta,
hogy nem csak anyagi vagy fi-
zikai segítségre van szükség,
olykor csupán a jó szó, a meg-
hallgatás is könnyíthet adott
élethelyzeteken. Mind mondta,
a törõdés egyben példamuta-

tás, ami a jó célok szolgálatába
állíthat másokat is. Az öröm és a
büszkeség hangján mondott kö-
szöntõt Gál Lajos polgármester
azért, hogy a település tradicioná-
lisan házigazdája lehet a Máltai na-
poknak. Ruzsics Ferenc, Keszthely
város polgármestere kiemelte: a
közösségnek nagy szerepe van ab-
ban, hogy a térségbeli szociális há-
ló megtalálja a rászorultakat, s me-
nedéket nyújtson nekik.

A köszöntõk után szentmise
kezdõdött, közremûködött a
szigetszentmiklósi Szent Erzsébet
Kórus. A közös ebédrõl csoportos
fõzéssel gondoskodtak a résztve-
võk, a vendéglátást zenés mûso-
rok színesítették.

Máltai nap a Nagymezõn
A gyenesdiási Nagymezõn tartotta hagyományos éves találko-

zóját és közös ünnepét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat keszthe-
lyi csoportja, a segítõk körének széles táborával.

A strand hátsó pénztárépüle-
tének tetejére szerelt napele-
mes korszerûsítés célja az volt,
hogy a fürdõhely viszonylag ma-
gas villamosenergia-igényét
gazdaságosabbá tegyék, meg-
újuló napenergiával kiváltva. A
környezetbarát fejlesztésnek
köszönhetõen a strand 145.094
kWh átlagos éves fogyasztásá-
ból a napelemek 21.560 kWh vil-
lanyáram megtermelésére képe-
sek, hozzájárulva ezzel a strand

részbeni zöldenergiára való átál-
lásához.

Ugyanennek a programnak a
keretében, mintegy húszmillió fo-
rintos ráfordítással valósult meg
az Egry József Általános Iskola
napelemes rendszerének kiépíté-
se is. Az épületek energiarendsze-
rének elhasználódása, a növekvõ
energiaárak miatt vált indokolttá
az önkormányzat tulajdonában ál-
ló iskola energetikai korszerûsíté-
se, ami napelemek fölszerelését

jelentette. A korszerûsítéssel az
intézmény magas energiaigényét
az eddigieknél gazdaságosabb
megoldással sikerült kiváltani. 

A Széchenyi 2020 program ke-
retében 20,256 millió forint euró-
pai uniós támogatás segítségével
megvalósult pályázati projekt is
sikeresen lezárult, amely a Csány–
Szendrey ÁMK székhelyintéz-
mény energetikai korszerûsítését
jelentette. Az iskola tetejére itt is
napelemeket szereltek fel. A kör-
nyezetbarát technológia révén
jelentõs mértékben csökken a
Fodor utcai épületre esõ üveg-
házhatású gázok kibocsátása. A
városban már ugyanilyen beruhá-
zással takarékoskodik a könyvtár
és egy óvoda is.

Városi strand, Egry- és Csány-iskola
A Széchenyi 2020 program keretében 8,24 millió forint európai

uniós támogatás segítségével megvalósult pályázati projekt zárult
sikeresen június végén. A fejlesztés eredményeként a VÜZ
Nonprofit Kft. kezelésében lévõ városi strandon egy energetikai
korszerûsítést hajtottak végre napelemek telepítésével.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az esemény fõvédnöke, dr.

Ruszinkó Ádám turizmusért fe-
lelõs helyettes államtitkár ki-
emelte: a Balatont már egy igé-
nyesebb hazai vendégkör láto-
gatja, és a külföldi vendégkör is
új élményeket keres itt. Az üdü-
lõrégió az újrapozicionálás álla-
potában leledzik, de Közép-
Európa bármely üdülõhelyével
felveszi a versenyt és jó úton jár

ahhoz, hogy többszezonos úti
céllá váljon.

Balassa Balázs, a tó körüli ön-
kormányzatokat tömörítõ Balato-
ni Szövetség elnöke elmondta: a
vízi mentés, a megfelelõ vízminõ-
ség mellett a látogatók kényel-
mét, komfortját biztosító szolgál-
tatások színvonalát, a mozgás-
korlátozottak és a kisgyermekes
családok kiszolgálását is figyelték.
A sportolási lehetõségek, a vizes-

blokkok felszereltsége, tisztasá-
ga, a játszóterek árnyékolása
vagy a meder állapota is a vizsgált
szempontok közé került. Értékel-
ték a vendéglátóegységek kínála-
tát, az értékmegõrzõ, wifi-
hálózat vagy a kerékpártárolók
meglétét és a parkolókat is. Idén
nem a szezonra való felkészülése-
kor, hanem a nyitások után, üze-
melés közben látogatták meg a
benevezett fürdõhelyeket.

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓKAT ADTAK ÁT

Balatoni fürdõhelyek elismerése

Létrejöttével anno az volt a
cél, hogy a néptáncot, népzenét
kedvelõ középiskolás fiatalok le-
hetõséget kapjanak a nemzeti ha-
gyományok megismerésére, mû-
velésére, s az ifjúsági együttes a
néptáncok bemutatásával ter-
jessze a népi kultúrát. A név a
volt Nagyváthy János Szakközép-
iskola emlékét is õrzi, amelynek
falai közt 1969-ben megalakult az
intézményt túlélõ tánccsoport.     

Ma a város egyik legmeghatá-
rozóbb folklórcsoportja a
Nagyváthy Néptáncegyüttes. Si-
keres, jó visszhangú debütálás
után az együttes mind szorosab-
ban bekapcsolódott a helyi kultu-
rális élet teremtésébe, a környék-
beli településekre is egyre gyak-
rabban kaptak meghívást. Kö-

szönhetõ ez dr. Bertalan Zoltán-
nak, aki táncosi múltját is magá-
val hozva új tanerõként érkezett

az iskolába Debrecenbõl. Még az
egyetemi tanulmányai során ki-
nevelt táncosoknak is van mind-
máig utódlása, Hortobágyi
Néptáncegyüttes néven mûköd-
ve. Táncpedagógiai munkája
ugyanígy él a hajdúszoboszlói

Bocskai Táncegyüttesben, amely-
nek ugyancsak alapítója volt.

A keszthelyi táncosok az alapí-
tó vezetõ irányításával példás õr-
zõi a hagyományoknak, s átörökí-
tõi a néptánckultúra értékének,
amihez a 45 év alatt több mint
600 fiatal került közel.     

– Ötévente újabb és újabb
mérföldkõtõl tekinthetünk vissza
a múltra. A jubileumok nagyban
köszönhetõk a segítõimnek, köz-
tük legfõképpen Hardi Andrásnak
és feleségének, Hardiné Partics
Edinának, akik ma már a tánckar
vezetõi – mondta dr. Bertalan Zol-
tán.      

Külföldön is számos alkalom-
mal szerepeltek nagy sikerrel. El-
ismeréseik közt van a Helikoni
Ünnepségek több aranyérme, a
2000. évi fõdíja, Közmûvelõdési
Nívódíj, legutóbb a 2011-ben ka-
pott Pro Cultura Keszthely kitün-
tetés. Az iskolai tánccsoport a
mûvészeti munkával olyan szintre
fejlõdött, ahol immár országosan
elismert néptáncegyüttessé vált,
bekerülve a Martin György
Néptáncszövetség tagjainak sorá-
ba.

A minap a régióban Cserszeg-
tomajról útjára indult borfeszti-
váli rendezvénysorozat mûsorán
szerepeltek. 

A KITÜNTETETT NAGYVÁTHY NÉPTÁNCEGYÜTTES

45 éve ropják a táncot 
Idén 45 éves fennállását ünnepli a keszthelyi Nagyváthy

Néptáncegyüttes.

A Keszthelyi Népmûvészeti
Alkotóház létrehozója és fenn-
tartója a Zala Megye Népmûvé-
szetéért Alapítvány, melyet az
alapítók 25 éve hoztak létre, fõ
feladatnak tekintve az akkor
még romos állapotban lévõ mû-
emlék jellegû, Sopron utcai népi
barokk stílusú ház kézmûves al-
kotóházzá való átépítését.

2000 óta itt mûködnek a
Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont népmûvészeti alkotócso-
portjai: fafaragók, szövõk, kosár-
fonók, babakészítõk, bõrmûve-
sek, kéregtárgykészítõk. Különfé-
le pályázatok is születnek a falak
között, és szerveznek nyári tábo-
rokat, mesterségbemutatókat,
ünnepkörökhöz kötõdõ játszóhá-
zakat, tárlatokat. 

A jubileum évének tiszteletére
több hónapos rendezvénysorozat
vette kezdetét, ami egészen no-
vember közepéig nyújt elfoglalt-
ságot, látványosságot. Prokné
Tirner Gyöngyi, a Népi Kézmûves
Alkotóházak Országos Egyesüle-
tének elnöke közremûködésével
a házhoz kötõdõ népmûvészek
munkásságát bemutató új kiállí-
tássorozatot indítottak útjára
úgy, hogy keddenként személyes
találkozóra, beszélgetésre is mód

nyílik, ahol a kiállító kézmûves te-
vékenységével kapcsolatos élmé-
nyeiket osztják meg az érdeklõ-
dõkkel a bemutatkozó mesterek.

Elsõ alkalommal Bordácsné
Kishonti Erika szövõ és Molnárné
Riskó Erzsébet mutatkozott be.
Õket követi Bereczky Csaba fafa-
ragó, Bereczky Csabáné csipkeve-
rõ, Pozvai Andrea bõrmûves, népi
játékkészítõ, Pulai Lászlóné hím-
zõ, csuhéjáték-készítõ, Kiss E.

Hajnalka, gyöngyfûzõ, lószõrék-
szer-készítõ, Bujtor Tibor fafara-
gó, Horváth Lajos fafaragó, Csizy
Istvánné tojásfestõ, Dancsecs
Diána bõrmûves, Nagy Béla bõr-
mûves, fafaragó, Szabó Elemér
fafaragó, Bognár Edit csipkeké-
szítõ, Jankovics Tamás fafaragó,
Gömbös Kati nemezelõ és szövõ.
Legvégül minden alapító és kura-
tóriumi tag bemutatkozik majd
egy-két alkotással.

ZALA MEGYE NÉPMÛVÉSZETÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Jubileumi kiállítássorozat

Maradandó emlék
Dombormûavatással emlékezett a minap a keszthelyi vízis-

port élet 135 éves közösségi múltjára a keszthelyi Yacht Club. A
tradicionális vitorlás egyesület történelme elválaszthatatlan a
várostól, a vízi élettõl, e múltat mûvészeti értékek is õrzik. Eh-
hez csatlakozott alkotásával a helybeli Túri Török Tibor szép-
míves. Korabeli fotók alapján készítette el a hajdan létrejött

sportközösség, anno:
Csónak és Korcsolyázó
Egylet balatoni bázisát
megjelenítõ dombor-
mûvet. Az alkotást a
mai telephely épületé-
nek falán helyezték el,
s avatták fel a napok-
ban, a hagyományos
hétvégi sportver-
senysorozat elsõ júliusi
futamának eredmény-
hirdetése alkalmával. 

A rendezvényhelyszínek a város
legforgalmasabb turistaútvonalán,
a Festetics-kastély–Fõ tér– Balaton-
part tengelyen helyezkedtek el. A
második alkalommal megrendezés-
re kerülõ fesztivált a helyi önkor-
mányzat, a Balaton Fejlesztési Ta-
nács és a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium is támogatta.

A mûfaji sokszínûség megõrzé-
se mellett a szervezõk idén célul
tûzték ki a hagyományos népi,
nemzeti kultúra minél szélesebb
bemutatását, ezért a fellépõk sorá-
ban a magyar autentikus népzenét,
vagy népzenei alapokra épülõ fú-
ziós és világzenét játszó zenekarok
domináltak. A programok között a
belvárosban a látványos folklórbe-
mutatókon kívül az utcaszínházak

vásári komédiáival és bábelõadásai-
val kívánták még több élettel meg-
tölteni a patinás keszthelyi belváros
kis utcáit és tereit. Kiegészítésként
népi játékokkal, ízletes balatoni bo-
rokkal és vásári finomságokkal is ta-
lálkozhattak ugyanitt a látogatók. A
Balaton-parton, csodálatos környe-
zetben, a „MOL Nagyon Balaton –
Fröccsterasz” színpadon a koncer-
tek a turisták napirendjéhez iga-
zodva, az esti órákban kerültek
megrendezésre. A három különle-
ges komolyzenei koncertnek a Fes-
tetics-kastély és a Fõ téri Magyarok
Nagyasszonya plébániatemplom
adott otthont. A programok a két
komolyzenei hangverseny kivéte-
lével – díjmentesen voltak látogat-
hatóak.

KESZTHELYFEST 

Nyárra hangolva!
A július elején megtartott KeszthelyFest rendezvény legfõbb

célja, hogy a nyári turisztikai fõszezon kezdetén egy olyan több
helyszínen zajló programsorozat legyen Keszthelyen, a Balaton fõ-
városában, amely a vendégek valamennyi korosztályának megfele-
lõ szórakozási lehetõséget nyújt.

A kiállító mûvészek a témakört
tágan értelmezték, a kerámiák,
gobelinek a mûfaji sokszínûségük
miatt érdekesek. A kifejezetten a
biennáléra készített munkák kö-
zül több is különleges. A fõfalat
Polgár Rózsa, a tavaly elhunyt
Kossuth- és Munkácsy-díjas kár-
pitmûvész tíz éve szõtt, Gyöke-

reink címû gobelinje díszíti. A tár-
lat rendezõje: Gopcsa Katalin mû-
vészettörténész szerint a balatoni
témájú alkotások nagyon jól il-
leszkednek a keszthelyi múzeum
szellemiségéhez.

A nyitóünnepség vendégeit
köszöntötte Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ, Nagy Bá-
lint alpolármester, Pácsonyi Imre,
a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
és Havasi Bálint múzeumigazgató

is. A kiállított alkotásokat dr.
Kostyál László mûvészettörténész
ajánlotta a vendégek figyelmébe.

Kerámiák, gobelinek
Július elején megnyílt és szeptember közepéig látogatható a

Pelso X. Országos Kerámia- és Gobelinbiennále Keszthelyen, a Bala-
toni Múzeum dísztermében. A biennále a kezdetektõl a Balaton
Fesztivál kiemelt képzõmûvészeti rendezvénye.

– Az MSZP nagyon komoly köz-
gazdasági tanulmányokon alapu-
ló nemzeti bérfejlesztési progra-
mot dolgozott ki a jelenlegi meg-
szorításokon alapuló, társadalmi
károkat okozó szisztéma helyett,
mert a várt eredmény elmaradt.
Sok társadalmi és szociális problé-
mának nincs más megoldása,
mint az, hogy az emberek több
bérjövedelmet kapjanak. Magyar-
ország az uniós átlagtól is jócskán
le van maradva. Az EU-ban a GDP
66–67 százalékát költik bérkiadá-
sokra a köz- és versenyszférában,
nálunk az 50 százalékot is alig ha-
ladjuk meg. Ma a jövedelmek

nem generálnak nagyobb fo-
gyasztást. A munkáltatók járulék-
teher-emelése nélkül, a közszfé-
rában és az egészségügyben öt-
venszázalékos béremelés indo-
kolt, a versenyszférában pedig a
nettó 100 ezer forintos minimál-
bér, és nettó 125 ezer forintos
szakképzett minimálbér kell. Erre
fedezet is lenne a költségvetés-
ben. Az emberek hetven százalé-
kánál elutasítást kiváltó vasárnapi
boltzár ügyében népszavazást
kezdeményeztünk, de a jelenleg
hatályos törvény – rosszabb eset-
ben – csak 703 nap múlva teszi le-
hetõvé a voksstartot.

BÉRRENDEZÉS ÉS VASÁRNAPI BOLTZÁR

MSZP-juliális Keszthelyen
Politikai fórummal, szabadidõs programokkal és fõzõcskével

egybekötött juliálist szervezett a hónap elsõ hétvégéjén az MSZP
megyei szervezete a keszthelyi Helikon strandon. A fórumon Fodor
Csaba, a párt megyei elnöke, Teleki László országgyûlési képviselõ
és Lukács Zoltán MSZP-alelnök aktuális politikai témákat hozott
szóba. Utóbbi politikus két témát érintve sajtótájékoztatón szá-
molt be a párt vasárnapi zárva tartással kapcsolatos álláspontjáról,
illetve a hazai munkabérek emelésérõl.



Fellépett a Kék Balaton Citera-
zenekar, az Aranykorúak Nyugdí-
jasklub, a Nagyváthy Néptánc-
együttes, a Gyenesi dalárda, és a
Tátika Népdalkör. Nagy Ibolya Dé-
ryné-díjas operettprimadonna és
Bokor János nóta és operettparó-
diája hatalmas közönségsikert
aratott. Sokan voltak kíváncsiak
Kovács Kati és Koncz Tibor élõze-
nei koncertjére is.

A nyitóünnepségen a vendé-
gek üdvözlése után Bartha Gábor
polgármester örömmel jelentette
be, hogy a Nyugat-Balaton me-
dencéjében cserszegtomaji indu-
lással kerékre kapott a borvonat.

Dr. Kovács Zoltán, a Miniszter-
elnökség területi közigazgatásért
felelõs államtitkára a Da Bibere
Zalai Borlovagrend tagjainak és a
Balatoni Borbarát Hölgyek közre-
mûködésével zajló bornapok
megnyitója alkalmával kiemelte:
a magyar bor külföldön történõ
népszerûsítését a kormány 670
millió forintos, pályázható marke-
tingköltség jóváhagyásával kez-
deményezte, mert országunk jó
hírét viszik a cserszegihez hason-
ló honi bornapok, borhetek.

Köszöntõjében Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ, mi-

niszteri biztos arra emlékezte-
tett: a karakteres borokat kínáló
rendezvénysorozat egyik legked-
veltebb környékbeli fajtáján: a
cserszegi fûszeresen kívül az
olaszrizling a legismertebb.

A Balaton-felvidék hegyközsé-
geit tömörítõ területi borverseny
eredményhirdetésén – amelyre 53
borminta érkezett – a díjakat
Bernáth Tibor „örökös hegybíró”,
Cserszegtomaj díszpolgára és Sze-
les András alpolgármester adta át.

A portréfilmmel végig követ-
hetõ a nemzetközi hírû szakte-
kintély széles körû tevékenysé-
ge, közép-kelet-európai életútja,
a hazai tájépítészet alakítása, ami

elévülhetetlen érdemeket jelent.
A filmet Buella Mónika forgató-
könyvírói és szerkesztõmunkája
nyomán Zajti Gábor rendezõ-
operatõr és Zajti Balázs készítet-
te. A mû felrajzol egy kultúrtör-
téneti ívet, a hazai tájépítészet
történetét, amely élõn reprezen-

tálja Mõcsényi professzor felfo-
gását: ember nélkül nincs táj. Ez-
zel a címmel készült a film, rend-
kívül gazdag életutat feldolgozva
és megismertetve a nézõvel.

A sorstörténet mellett képet
kapunk a történelmi korszakok
társadalmi folyamatairól is, amit
a kertépítészeti munkák archív
megjelenítése tesz átélhetõvé.
Ez részben a közvetlen környe-
zethez is kötõdik, a neves szak-
ember a balatongyöröki ottho-
nát egy elhagyott kõbánya terü-
letén alakította ki a természet
sebének élhetõvé tett rekultivá-
ciójával. Munkásságának szerepe
van Hévíz tájkultúrájának alakítá-
sában is.

Több témában készült
disszertációval is szerzett dokto-
ri tudományos fokozatot, az
MTA doktora. A Kertészei Egye-
tem volt rektora nevéhez fûzõ-
dik a tájépítészet oktatásának
karrá szervezése, ez napjainkban
a magyar egyetemi szintû táj-
építészeti képzés központja.
Professor Emeritus címet visel-
ve immáron „bõröndnyi” kitün-
tetést tudhat magáénak. A táj-
építészet legmagasabb nemzet-
közi szakmai elismerését jelentõ

Tájépítészek Nemzetközi Szövet-
sége által alapított Sir Geoffrey
Jellicoe-díjat 2012-ben kapta,
amit személyesen vett át az
életmûdíjat alapító és adomá-
nyozó grémium fokvárosi világ-
kongresszusán. Az elmúlt évben
kapott Kossuth-díjat.

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

AZ ELMÚLT ÉVBEN KAPOTT KOSSUTH-DÍJAT

Portréfilm a tájépítészrõl

A KJAVSE mellett egy átereszt
is megépítettek, és a modernizá-
lással a parti frekventált pontok
végre összeköttetésbe kerültek.
Mostantól gyakorlatilag a Heli-
kon-strandtól egészen a Libás
mólójáig kiépített sétányon köz-
lekedhetnek a turisták és a hely-
beliek. A beruházás elsõ, már ko-
rábban átadott részeként a Libás
mólóján készült új sétány ugyan-
ekkora költséggel. A Balaton Fej-
lesztési Tanács még a múlt évben
nyújtott 20 millió forintos támo-
gatását így mindössze 10 millió
forinttal kellett kiegészítenie a
városnak. A fõszezon kezdetére
átadott beruházást a VÜZ Kft. vé-
gezte.

A BALATON-PARTON

Új sétány létesült
A Balaton Fejlesztési Tanács és a keszthelyi önkormányzat ön-

erejébõl, 15,7 milliós építési költséggel befejezték a Libás mólótól
induló majd hatszáz méteres sétány 212 méter hosszú kiegészítõ
szakaszának megépítését. A közel 31 millió forintos beruházás ré-
szeként eddig 575 méter hosszan fektettek le térkõ-betoneleme-
ket a Libás móló mellett és a Keszthelyi József Attila Vitorláskikötõ
(KJAVSE) mentén.

Bornapok
Tizedik alkalommal,  Cserszegtomajon, az iskola udvarán nyitot-

ták meg a hagyományos bornapokat. Koncertezett a Magyar Álla-
mi Népi Együttes muzsikusaiból álló zenekar: Pál István „Szalonna”
és bandája. A hajnalig tartó bálok hangulatának felelõse volt: a
Signal együttes, a CASINO együttes és a SILVER BAND.

Film készült a Balatongyörökön letelepedett, idén 95 éves
Mõcsényi Mihály tájépítész professzor életérõl és munkásságáról.
A vetítésre a minap a helyi Bertha Bulcsú Mûvelõdési Házban került
sor, ahol a résztvevõk találkozhattak az alkotókkal is.

Mõcsényi Mihály


