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JÓ HANGULATÚ PROGRAM

Keszthelyi szezonértékelés Szüreti vigalom Gyenesdiáson
A keszthelyi Tourinform-iroda vezetõ munkatársa, Zámbónéé
Hajdu Andrea immár három évtizede dolgozik az idegenforgalom
helyi pozícióinak erõsítésén. A szakemberrel a fõidény keszthelyi
jellegzetességeit vettük számba. Szerinte nem könnyû mostanság
az emberekkel bánni, többnyire feszültek. De a mosoly, a jókedv, a
kedvesség nem kerül pénzbe, és a szívesen várt vendégnek pedig
különösen kijár a tiszteletteljes, derûs fogadtatás.

Mint kiderült: a most lezárult
turisztikai szezon alapvetõen sikeresnek tekinthetõ. A viszonylag
hosszan tartó meleg idõjárásnak
köszönhetõen a strandok népszerûsége megugrott. A turisták a
strandi idõszak lezárását követõen,
jobbára az esti órákban keresték
föl a belvárost, a múzeumokat és
egyéb nevezetességeket.
– A tavaly elindult, szerda estékre vonatkozó „múzeumok éjszakája" kezdeményezés sikeresen vizsgázott, mert az elmúlt évhez képest többen keresték a
kedvezményesen kínált belépõket a belváros hét, kisebb múzeumába, illetve a Festetics-kastélyba. Az örömük teljes lett volna,
ha a Fõ téren még szabadtéri
rendezvényeknek is részesei lehettek volna az esti órákban. A
korábbi éveknél kevesebb mûsor
helyszíne volt a Balaton-parti zenepavilon is, de e programokat
mindig sokan látogatták. A mindenkori vendégszám különösen a
fürdõzésre leginkább alkalmas
napokon, a strandok látogatottságán mérhetõ le. A strandlátogatók pontos száma ugyan nem
ismert elõttem, de érezhetõen
nagy visszaesést nem tapasztalhattunk. A három éve a városi
strand pénztára mellett mûködõ
irodánk látogatottsága is visszaigazolta, hogy sok vendég fordult
meg nálunk, és szerencsére a városunknak nem a hétvégi turizmus lett sajátja.
– Mennyire számított vonzónak a városi strand?

– A zalai Balaton-part települései és Keszthely között még mindig megfigyelhetünk konkurenciaharcot. A környékbeli strandok
jóval kisebb strandbelépõ-árai és
az ottani ingyenes parkolás lehetõsége többeket is elcsábított innen. Nem került eléggé a köztudatba, hogy a városi strand mellett is vannak ingyenes parkolóhelyek. Nagyon sokan hiányolták
a strandról a korábban ingyenesen kínált napozóágyakat és a térítésmentesen
használható
csúszdát.
– Több turisztikai workshopon,
idegenforgalmi konferencián is
elhangzott, hogy tömegeket vonzó, több napos fesztiválokra,
megarendezvényekre lenne szükség ahhoz, hogy jelentõsen javítani lehessen a vendégforgalmi statisztikákon. Ön is egyetért ezzel?
– Mi is látjuk, hogy milyen óriási tömegeket mozgat meg a
BalatonSound vagy az Anna-bál.
Keszthelynek szabad és kell is
gondolkoznia azon, hogy tömegeket csábítson ide, de alapjaiban
meg kell õriznie a „kultúra balatoni fõvárosa" imázst. Nem kell a
programokból kizárni a fiatalokat,
de legelébb a nyugalomra és pihenésre vágyókat kell nagyobb
arányban kiszolgálnunk. Patinás
városunk hangulatába tökéletesen beleillett a szeptemberi
verklifesztivál, ami nem hozott
ugyan olyan sok vendéget, mint
mondjuk a Mûvészetek Völgye,
de „a múzeumok balatoni fellegvárába" igyekezett becsempészni

MANNINGER JENÕ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Beruházásokról
Keszthely térségében induló munkahelyteremtõ beruházásokkal
és aktuális útügyi kérdésekkel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Keszthelyen, Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a Zala
Megyei Önkormányzat elnöke.

A megyei útügyi biztos kifejtette: 2014 tavaszától a kormány
útfelújításokra elkülönített keretébõl Zalában több szakaszon is
korszerûsíteni fogják a 71-es, a
74-es és a 75-ös fõutat. A megyeszékhely és a baki tetõ között valamint Veszprém és Zala megyék
határvonalától egészen Balatongyörökig is felújítják a pályaszakaszokat a közbeszerzési eljárások
lezárulta után. „A 71-es fõút
Keszthelyt északról elkerülõ, a
nyár végén átadott 3,5 kilométeres szakaszán, a Cserszegtomaj
irányába vezetõ út keresztezõdésében a közlekedõk biztonságérzetét fokozni kell” – fogalmazott.
Hozzátette: bár a szakemberek
megfelelõnek találják a jelenlegi

csomópontot, az emberek biztonságérzete a szabványoknál is
fontosabb, ezért elsõ menetben
a közút kezelõjénél kezdeményezi, hogy a vártnál nagyobb forgalomra tekintettel sebességcsökkentõ közlekedési táblákat helyezzenek ki. Elhangzott: szeptember végén felavatják a Hévízt
elkerülõ út elsõ, a 75-ös fõút és a
Hévíz–Alsópáhok összekötõ út közötti szakaszát is.
Zalában 39 pályázó 309 millió
forint támogatással, 171 új munkahelyet teremthet – jelentette
be a megyegyûlés elnöke, ismertetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kis- és közepes vállalkozások számára kiírt beruházások megyei eredményeit.

az általunk megnyerni kívánt célközönséget. Az idén 14. alkalommal megrendezésre került Keszthelyi Nyári Játékok mûvészei ismét remek kikapcsolódást nyújtottak a látogatóknak. Parádés
szereposztás, jól megválasztott
darab, csodálatos helyszín, esõmentes nyári esték – telt ház
majd' minden elõadáson. Kellenek
jó ötletek, megvalósítható elgondolások, de nem szabad elfelejteni, hogy mit üzenünk magunkról
egy-egy nagy durranással.
– Sok vendég mondta el negatív észrevételeit?
– Rengeteg panasz érkezett az
autóbusz-pályaudvar és a vasútállomás környékének koszos,
piszkos állapotára, pedig sok
utasnak, több hozzánk érkezõnek
ez jelenti a város elsõ kapuját.
Rendetlenek voltak a buszmegállók, takarítatlanok a padok, a szemetesek. Évek óta általunk is jelzett gond, hogy a fõvárosból,
vagy máshonnan vonattal, vagy
busszal érkezõ külföldiek számára
nincs korrekt tájékoztatás, idegen nyelvû útbaigazítás egyik pályaudvaron sem. Ez ügyben hosszú esztendõk óta sem sikerült
jottányit sem elõrelépni.
– Mi jellemezte a vendégek
összetételét és az itt-ttartózkodásuk idejét?
– Néhány évig eltûntek, majd
szerencsére újból megjelentek a
hollandok, de õk inkább az elõés utószezon kempingezésre alkalmas idõszakát választják ki
maguknak. A kerékpáros turizmus feltételeinek javulása temérdek, az aktív turizmusban lehetõséget keresõ biciklist vezetett hozzánk.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Aki nem akart a szõlõsorok között hajladozni szüret idején, az a
szeptember közepén megrendezett gyenesdiási szezonzáró Szüreti Vígasságok rendezvényen kaphatott ízelítõt a szüret szebbik,
könnyebbik oldalából.

Az 1644-ben épített Darnaypincénél ünnepi préseléssel vette
kezdetét a rendezvény, ami szüreti felvonulással, folytatódott. A
szüreti vigadalom humoros élményelemek fölelevenítésével a
Diási emlékparkon át, a Tanácsház
utca–Tulipán utca–Madách utca út-

vonalon, a termelõi piac mögött
felállított rendezvénysátorhoz vonult, ahol folklórmûsorokkal, népmûvészeti és kézmûves-bemutatókkal színesített programokkal
kedveskedtek a vendégeknek. A
Kárpáti korzón szórakoztató programokkal keresték a kedvét a

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 burkolómunkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors,
megbízható minõségi munkavégzés referenciákkal.
Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

nagyérdemûnek, de volt pogácsa-,
must- és borkóstoló valamint birkagulyás- és töltöttkáposzta-fõzés
is. A jó hangulatról a helyi fellépõk
mûsora gondoskodott. Felléptek a
Gyenesdiási Általános és Mûvészeti
Iskola néptáncosai és népdalénekesei, a Gyenes Néptánc Együttes
tehetségei, a Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda valamint a
Re-Folk Népzenei Együttes tagjai.
A szemerkélõ esõt ellentételezõ jókedv fokozására a Zalai Balatonpart Fúvószenekar is rázendített.
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Trófeaszemle Keszthelyi szezonértékelés

(Folytatás az 1. oldalról.)
Keszthelyen nem számítanak kiA tavalyinál is nagyobb felhozatallal, széles körû szakmai és ér–Tavaly óta nálunk is jó ered- emelkedõ attrakciónak, ezért nádeklõdõi körben rendezte meg az II. Festetics Trófeaszemlét a
ménnyel mûködik a kerékpárköl- lunk nem volt jellemzõ a csak
keszthelyi Helikon Kastélymúzeum.
csönzés, és ehhez kapcsoltan emiatti 1–2 napos, hétvégére
idén nyáron több szlovák, cseh és foglalás. A külföldiek sokszor csak
A kétnapos esemény megnyi- Majd Varga László, a Bakonyerdõ lengyel turista is felkeresett min- átutazóban maradtak 1–2 napot.
tóján a hagyományteremtés sike- Zrt. vezérigazgatója a vadászat- ket. Az osztrákok és esetleg a né- A helyi szállásoknál a 4–5 napos
res megalapozása, a mind jobban ról, mint a biológiai sokféleség metek közül még többen érkez- üdülések iránt érdeklõdtek legkiteljesedõ folytatás jegyében fenntartásának fontos részérõl nének, ha a határtól a Balatonig a gyakrabban, és az ideutazásuk
mondott köszöntõt Pálinkás Ró- beszélt, s hangsúlyozta, hogy en- kerékpárút magyarországi szaka- idõpontjára az idõjárás kiemelkebert múzeumigazgató, a Zala Me- nek szakszerû végzése hozzátar- szának kiépítettsége megfelelõbb dõ hatással volt. A belföldieknél
lenne. A bicajos túrák egyre ked- évek óta egyre csökken a nyaragyei Vadászszövetség elnöke. Ki- tozik a vidék fejlõdéséhez.
emelte, hogy a vadászati múzeuA trófeabemutatón idén 623 veltebbek a magyarok körében is. lásra fordított napok száma. Nami környezetbe olyan rendez- vadászemlék lett kiállítva. Ez azt A MÁV és a Bahart kerékpár-szál- gyon kevesen engedhetnek meg
vény került, amely segíti az intéz- is mutatja, hogy a Festetics Tró- lítási kezdeményezése nagyon maguknak 2–3 hetes üdülést. Léfeaszemle méretében és jelentõ- kedvelt lett, már csak a Volánnak tezik a nálunk szálláshely-igazolás
ségében is olyan nagyságrendû, kellene megragadnia egy ötletet. alapján megvásárolható Nyugat– Jelentõsen megváltoztak az Balaton Keszthely Turisztikai Kedamilyen az 1971-ben rendezett
vezmény Kártya, amin szerepel a
Budapesti Vadászati Kiállítás óta utazási szokások?
– A wellness-lehetõségek vendég
itt-tartózkodásának
nem volt Magyarországon. A múzeum maradandó újdonsággal is
gazdagodott ezúttal, Lakatos Ferenc, az intézmény támogatója
avatta fel a parkban elhelyezett
Õrszem címû szobrot.
A program keretében nyitották meg a Vadászati Kulturális
Egyesület idei képzõmûvészeti
pályázatára küldött alkotásokból
rendezett, a jövõ év február közepéig látogatható idõszakos kiállítást. Festmények, grafikák,
szobrász- és ötvösmunkák kerülKeszthely város idén Weöres Sándor munkássága elõtt tiszteltek közönség elé. A zsûri 38 mûVadászemlékek
vész 85 pályamunkájából 56 alko- gett az országos emlékév jegyében, a Balatoni Íróhét programmény céljait: a természet jobb tást választott kiállításra. A Vadá- jaival.
megismerését, értékeinek meg- szati Kulturális Érték minõsítõ cíbecsülését és mindezzel együtt a met 19 mû nyerte el, alkotóiknak
A kiemelkedõ irodalmi rendez- nak, valamint a hévízi Bibó-gimvadászat, mint élõhelyi gazdálko- a helyszínen adták át az elismevényre a helyi kultúrtörténeti ha- náziumnak összesen mintegy
dás, társadalmi elfogadottságát. rést.
gyományok õrzése céljával került ezer diákja ajkáról hangzott el a
sor szeptember elején. A progra- Valse triste címû költemény. A
mot a város a múlt évben törté- verseléshez felsorakozott fiatanelmi tradíciókon, 30 év eltelté- loknak és a nem mindennapi
vel élesztette újjá. Ezúttal program iránt érdeklõdõknek
Weöres Sándor születésének 100. láthatóan egyaránt nagy élévfordulója alkalmából szervez- ményt nyújtott az esemény, s kiték az eseményt, idézve a termé- fejezte a Weöres Sándor munkeny költõ mûveit. A házigazda
Goldmark Károly Mûvelõdési Központ nem titkolt szándéka, hogy
minél több korosztályhoz eljussa„Minden eddiginél magasabb létszámmal kezdi meg 216. tan- nak a Weöres Sándor mûvei által
évét a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara, ahova idén 643 hordozott üzenetek. A program
jelentkezõ jutott be. Az összes meghirdetett szak sikerrel elindult, kiváló elõadók részvételével
és idéntõl a Dunántúlon egyedüliként szõlész-borász alapszakot is adott módot arra, hogy a költõ
választhattak a felvételizõk. Pályázati segítséggel az egyetem életét, filozófiáját, költészetét
cserszegtomaji szõlészeti telepén a bor kezelésére, vizsgálatára al- mind jobban megismerje a kökalmas kutatóhely létesül, és hamarosan létrehoznak egy bioin- zönség. Egyebek közt sor kerül a
novációs oktató-kutató centrumot is. Felújítják a kollégiumot és az Hévíz címû folyóirat bemutatójá„A”-épület nyílászáróit is modernebbre cserélik” – hangzott el a pa- ra Szálinger Balázs, a lap fõszerkesztõje, valamint Fehér Renátó
tinás intézmény tanévnyitó ünnepségén.
költõ, Péczely Dóra szerkesztõ,
mûkritikus és Lángi Péter költõ
Dr. Polgár J. Péter docens ki- részvételével. A vendég irodalDr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora a Georgikon eredmé- fejtette: minden ütemezett fel- márok rendhagyó tanórákat is
nyeivel büszkélkedve kiemelte, adatot elvégeztek, hogy az okta- tartottak a város 4 középiskolájáhogy a stabil gazdálkodásáról is tás és kutatásfejlesztés terén ne ban.
nevet szerzett képzõhelyen nem legyen fennakadás, és az öt fõ
Kiemelkedõ attrakció volt a
csak értékes diplomát, hanem a szakterület mindegyike megfele- „Nagy versmondás” címû progszakmai karrier alapjait is meg- lõ hangsúlyt szerezzen. A pénz- ram, Jordán Tamás Kossuth-díjas
szerezhetik az ide jelentkezettek. ügyi megszorítások és forráskivo- színmûvész, a szombathelyi
Weöres Sándor Színház igazgatója vezetésével a Fõ téren. A város általános és középiskolásai-

hosszúsága. Ebbõl is nagy pontossággal látható a jellemzõ tartózkodási idõ, ami most 5–7 napra csökkent.
– Hiányoznak-e
e a szabadidõ eltöltésével kapcsolatos attrakciók
Keszthelyen?
– Akad jó néhány hiányosság.
Leginkább a 40 évnél idõsebb külföldiek keresik – hiába – az élõzenés-táncos szórakozóhelyeket,
ahol a házaspárok az estéiket eltölthetnék. A magyar folklórra, a
néptáncra is sokkal nagyobb
igény mutatkozik az utóbbi években a külföldiek körében, mint
amennyit adni tudunk. A kisgyermekes családok „gyermekmegõrzõ, foglalkoztató pontokat” látnának szívesen, ahol bölcsõdés, óvo-

ÍRÓHÉT WEÖRES SÁNDOR EMLÉKÉRE

Méltó tisztelgés

643 ELSÕÉVEST VETTEK FEL A GEORGIKONRA

Tanévnyitó

Dr. Horváth Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a turizmus–
vendéglátás szakirányra jelentkezettek figyelmét igyekezett fölhívni arra, hogy az ágazat a gazdasági válság idõszakában is megõrizte, sõt erõsítette pozícióit,
ezért akik felelõsséggel dolgoznak benne, azok piacképes szakmát szerezve bizonyosan megtalálják majd a szakmai sikereket.

nások ellenére a kar gazdálkodása
stabil maradt. Ez az intenzív projekt- és pályázatokkal összefüggõ
tevékenységgel is kapcsolatban
van.
Az elsõéves hallgatók eskütételét megelõzõen a kormány felhatalmazása alapján a rektor és a
dékán ötven személynek arany-,
vas- és rubin díszoklevelet adott
át az 50, 65 és 70 év szolgálatukért.

kássága elõtti méltó tisztelgést.
A „szomorú keringõ” jelentésû
verscím a költészet egy mûfaját
is megtestesíti. Az erre való rálátás, az õsz olykor borongós hangulata, annak az élettõl elválaszthatatlan megélése lehetett a
versválasztás motivációja. Jordán
Tamás instrukciói nem csak a
Nagy versmondás sikeres lebonyolítását szolgálták. A mûvész a
lefolytatott gyakorlattal rávilágított arra is, hogy a költészet
mennyire természetes szavakból,
mondatokból születik meg. A

Zámbóné Hajdu Andrea
dás, kisiskolás csemetéjüket ideiglenesen egy-két órára leadhatnák,
amíg õk a kastélyt vagy a múzeumokat látogatják. A hosszabb hajóutak is hiányoznak a szolgáltatási palettáról. Sokan szeretnék élvezni a hetven kilométeres csodát, ezért áldoznának a Balaton
teljes hosszának végighajózására.
Az egyórás körutat már többen is
kevésnek tartották.

mûvészet eszközeivel kifejezett
gondolatok tolmácsolása úgy
szép és hiteles, ha azt a természetes beszédmóddal tesszük.
A diákifjúság a Keszthely által
viselt Kultúra Magyar Városa
ranghoz, az iskolavárosi jelleghez
is méltó produkciót nyújtott. Lesz
folytatás: Csengei Ágota, a
Golmdark Károly Mûvelõdési Központ igazgatója elmondta, hogy a
jövõ év tavaszán sorra kerülõ Helikoni Ünnepségekre várt mintegy négyezer résztvevõvel is
megrendezik a programot.
Az íróhét Balaton Színházban
lezajlott versmondó versenyén is
nagy számban vettek részt a diákok, három korcsoportban. Elsõ
helyezést nyert Banic Brigitta, a
Közgazdasági Szakközépiskola tanulója, felsõ tagozatos kategóriában Jeles Dorottya, az alsósok
közt pedig Toppantó Hajnal lett a
gyõztes, mindketten a Csány–
Szendrey-iskola tanulói.

HÉVÍZ-KESZTHELY

PANORÁMA

5

BIRTOKBA VETTÉK A BORMUSTRAHÁZAT

KISRÉGIÓS ISKOLAI KÖRKÉP

A suli négy óráig kötelezõ?! Szakmai program volt

Az idei tanévtõl az általános iskoláknak kötelezõen 17 óráig
nyitva kell tartaniuk, igaz, ha a szülõk tudnak gondoskodni gyermekük ellátásáról, kikérhetik õket az igazgatótól a kötelezõ, 16-ig
tartó tanórák után. A szándék egyértelmû: akikkel nem volna, aki
foglalkozzék, mert mondjuk, mindkét szülõ sokáig dolgozik, azok
az iskolában értelmesen tölthessék el az idõt.

Hogyan mûködik a gyakorlatban az
új rendszer? – kérdeztük Simonné Gál
Gyöngyit, (S. G. GY.) a hévízi Illyés Gyula
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola igazgatóját, valamint Földesi Juditot, (F. J.) a keszthelyi Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatóját. Mindketten egyhangúan megerõsítették, hogy mindkét iskola külön szervezési procedúra nélkül
képes volt elegendõ számban napközit, tanulószobát, szakkört, középiskolára felkészítõ tanfolyamot, sport- és
felzárkóztató foglalkozást, tehetséggondozást biztosítani az iskolában töltött idõ hasznossá tételéért.
F. J.: Mint minden új rendszer, ez is
kezdetben ijesztõnek tûnt a szülõk
számára, de már a tanévnyitó alkalmával igyekeztem csillapítani a kedélyeket, azt bizonyítva, hogy ez a változás pozitív, elõremutató és egyértelmûen a gyerek érdekét szolgálja.
Most pont azokat a jobbára felsõ tagozatos diákokat sikerül az iskolában
tartani, akik erre rászorulnak, de eddig
valami miatt mégsem akarták igénybe
venni az intézményünk által felkínált
lehetõségeket. Az alsó tagozatban
nincs változás, mert ott egy jól mûködõ, a szülõk által igényelt rendszerben, eddig is reggel 8-tól délután 4-ig
biztosítottuk a tanulók ellátását. Ez
ideig a szülõk igényelték mondjuk,
hogy legyen tanulószoba, a helyzet
megváltozott. Most a felkérés arra vonatkozik, hogy a gyerek elõbb mehessen el. Az eddig kallódó gyerekek számára mostantól megteremtõdött az
értelmes és hasznos idõtöltés lehetõsége. Az új rendszer megnyugtató
módon ösztönzi a diákokat a tanulásra.
S. G. GY.: A szülõk és a diákok zöme
már a tanévkezdés elején a média segítségével hírt kapott az új szisztéma
bevezetésérõl, a lehetõségekrõl. A változás szerencsére semmiféle fennakadást nem okozott. A felsõ tagozatosok
felvigyázását a 16.00 óráig tartó tanulószoba bevezetésével oldottuk meg,
és este 6-ig vezetõi ügyelet is mûködik.
Az alsósok mindegyike pedig még fél
órával tovább is marad pedagógusaival, mint a kötelezõ elõírás. A szülõ kérésére akár 17.00 óráig is felügyeletet
kell biztosítani az intézményben, de ezt

véve minden osztályfõnök megszerkesztette a diákra vonatkozó „délutáni
elfoglaltságok” idõbeosztás táblázatot.
Ebbõl jól látszik, hogy a felsõsök melyik
idõsávban tudnak hazamenni. Zömük
három óra után tud otthonába térni.
Egyelõre nem gondolom, hogy a szülõi
beadványokat felül kellene bírálni, de

Simonné Gál Gyöngyi

Földesi Judit

senki nem igényelte, mert 16.30-ig a
guruló rendszer miatt amúgy is bent
vannak a diákok a tanítóikkal. Erõsen
törekszünk arra, hogy házi feladattal
ne terheljük a kicsiket, ami nem oldható meg minden esetben, de az írásbeli
lecke elkészítése rendszerint nem marad otthonra.
–Igénybe vették a szülõi igényeket
a délutáni foglalkozások rendszerbe állításakor?
F. J.: Egyéni, szülõi igényeket, kéréseket nem tudunk figyelembe venni,
mert ahhoz túl sokan járnak hozzánk. A
lehetõségeinket úgy alakítottuk, hogy
ne legyenek nagy átfedések. Mindenhez és mindenkihez nem tudunk alkalmazkodni, de nem is kell, mert bölcsen,
a diákok érdekében jól mûködtetjük a
rendszert. A szervezési feladatokat eddig gördülékenyen végrehajtottuk, de
most a gyerekek még inkább a figyelem középpontjába kerülnek. Komoly
magatartási problémák esetén is javasolnánk a szülõnek, hogy a gyerek ne
az utcán csellengjen, hanem inkább a
tanulással, mint legfõbb dolgával törõdjön. Szerencsére, nincsenek túl sokan, akik képtelenek a szabadidejüket
hasznosan eltölteni.
S. G. GY.: Nem csak a szülõk, de a
gyerekek kérését, képességét is figyelembe vesszük, amikor egy új szakkör
bevezetésérõl döntünk, de a mûvészeti iskolában is méltányolunk egyes kívánalmakat A KLIK kívánságának megfelelve, a szülõi kéréseket is figyelembe

félévkor a tanulmányi eredmények
tükrében, a tanulók teljesítményét figyelve, biztos lesznek olyanok, akiknek
az irányított felügyelettel rendelkezõ
tanulószoba lehetõségét föl kell ajánlanunk.
– A szülõ kérelmére az igazgató indokolt esetben felmentheti a diákot a
tizenhat óra elõtt megszervezett
egyéb foglalkozás alól. Milyen indokok
alapján fogadja be, vagy utasíthatja el a
szülõi kéréseket?
F. J.: Az elutasításra egy indok lehet. A gyermek gyenge tanulmányi
elõmenetele. Ha valaki bukott, vagy
elégséges, esetleg közepes osztályzatokat gyûjt be, akkor a rossz teljesítménye alapján neki a tanulásra kell
koncentrálnia az iskolában is. Szülõi
kérelmek szép számban érkeztek arról, hogy mely hétköznapokon, hány
órától, milyen céllal szeretnék hazavinni a csemetéket. A beadványokban
szerepel különóra, zeneiskolai elfoglaltság, nyelvóra is, de akad olyan tanuló, akinek egyik vagy mindkét szülõje otthon van, és a békés, nyugodt
körülmények adottak a másnapi felkészüléshez. Az ilyen esetekben, nincs
ok az itt-tartására. Az persze gondot
jelentene, ha egyszerre mind a 370
diákunk délután négyig itt akarna maradni az iskolában.
S. G. GY.: Egy igazgató nem ismer
minden diákot. A családi hátteret ismerõ osztályfõnökkel konzultálva születik
döntés a szülõ kérelmérõl.

TÓDOR SZABOLCS KESZTHELYI KÁPLÁNNAL

Hitoktatásról, közösségekrõl
Idén június közepén szentelték pappá Tódor Szabolcsot, a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia fiatal káplánját. Mikor határozta el, hogy a lelkek pásztora lesz? Mi volt, ami elindította a
papi hivatás felé? – kérdeztük elöljáróban.

– Szüleimtõl, nagyszüleimtõl és
plébánosaimtól már kora gyermekkoromban átvehettem a keresztény élet alapjait. A családban
tanult keresztvetést, imákat, fohászokat mindnyájan fontosnak
tartottuk Gyergyószentmiklóson,
és a mai fiataloknak is ezeket a
mintákat kellene magukba építeni. Istenrõl már kicsiny korban beszélnie kell a szülõnek úgy, ahogy
édesanyám, édesapám ezt velem
tette. Diákként már jártam ministrálni, de csak az egyházi „kis-szemináriumban” eltöltött középiskolai négy év után döntöttem: pap
szeretnék lenni. Eszembe sem jutott más hivatást választani.
– Egy frissen felszentelt káplán
tele van új tervekkel…
– Mezei András csabrendeki

plébános elõdömként már leásta
az általam bejárandó út cövekeit.
A gimnazistákkal, középiskolásokkal, egyetemistákkal, ministránsokkal õ már elindította a kapcsolatfelvételt. Az ugyancsak fiatal Tál
Zoltán plébános atyával jól együtt
tudunk dolgozni. Keszthely iskolaváros. Nagyon sok diák tanul itt,
sok fiatal számára kell megmutatni, hogy Isten válogatás nélkül
szeret mindenkit. Minden hónap
utolsó szombatján családok szentmiséjét tartjuk a Szent Család
templomban. A Fõ tér felújítását
követõen egyre többen kötnek
házasságot a templomban, így a
jegyesoktatásra is nagy hangsúlyt
fektetünk. Sok összetartó keszthelyi közösséget sikerült megismernem, ezért hiszem, hogy kö-

zösen elvégezzük a kitûzött céljainkat. Sok a cél nélkül lõdörgõ
ember, sok a szétesett család.
Õket meg kell szólítani, beszélgetni kell arról, hogy életüket, gondolataikat miként alakítsák át Isten
akaratához igazítottan. Segíteni
kell a gyónókat és azokat, akik elmaradtak a keresztelkedés, elsõál-

A tudomány és a gyakorlat
szoros kapcsolata jegyében tartott szüretidei találkozó keretében avatta fel bormustraházát a
Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Karának tanüzeme.

lével. Dr. Kocsis László tanszékvezetõ egyetemi tanár mintegy 60
szõlõfajta és fajtajelölt szüretelésébõl nyújtott kínálatot, s beszélt
az idei évjáratról. A felhozatalban
a helyi nemesítésûek mellett
társintézményektõl származók,
világfajták és újdonságok egy-

aránt szerepeltek. A professzor
rámutatott: az újabb fajták közismertté válását általában a szokatlan évjáratok hozzák meg, amikor
nagyobb figyelmet kap például a
fagytûrõ képesség, a környezeti
viszonyokra való érzékenység foka vagy a rezisztencia.

Mint elhangzott, a ház szûkebb körû szakmai konferenciák
tartásához, kísérleti eredmények
kiértékeléséhez,
borbírálatok
rendezéséhez biztosít helyet.
Az eseményt az innovációs körülmények javítását hangsúlyozva
üdvözölte dr. Friedler Ferenc rektor. A Georgikon Kar képviseletében dr. Polgár J. Péter dékán kiemelte: a beruházás példázza,
hogy az egyetemen folyó munka
az anyagiakat tekintve is hatékony. Az avatással együtt tartott
elsõ rendezvény a kertészeti tanszék hagyományos szüretidei
szakmai programja volt, a térség
szõlõs-boros gazdáinak részvéte-

SZEZONZÁRÓ VONYARCI BÚCSÚ

Jövõre is várják a vendégeket
Szécsi Pál: Violák címû slágerében hangzott el „Visszajössz hozzám
te még, ha jön a nyár”, amit Gergely
Róbert színész-énekes dalolt a XXI.
Szezonzáró Vonyarci Búcsún tartott
koncertje alkalmával, és ez a reményteli kijelentés adta meg a mottóját a
település fõidényt záró nagyrendezvényének szeptember közepén.

Az ünnepség délelõtt szentmisével kezdõdött, amelyen közremûködött a celldömölki Liszt
Ferenc Vegyeskar, majd a világháborúk vonyarcvashegyi áldozatainak emlékmûvénél tartottak koszorúzási ünnepséget a temetõben. Délután a futballpályán bajnoki focimeccsen izgultak a szurkolók. A szabadtéri
színpad melletti területen pedig
a kirakodóvásár és az ugrálóvár
környezetében, a borházak és az
ételt árusító pavilonok mellett

felállított nagysátor színpadán
szórakoztató mûsorok váltották
egymást. Elõször Rosta Géza zenélt a gyerekeknek, majd az Orfeum Vándorszínpad képviseletében Szász Kati, Bálint Csaba és
a tánckar által elõadott magyarnótamûsor alapozta meg a jókedvet Nyári Elek és népi zenekarának kíséretével. Gergely Róbert koncertjét Szécsi Pál dalaiból állította össze, majd a Varga
Feri és Balássy Betti popduó is
koncertezett.

A Nemzeti Táncszínház idén immár 11. alkalommal társult a Keszthelyi
Táncpanoráma produkciósorozat megtartásához a házigazda Goldmark Károly
Mûvelõdési Központtal.
A szeptember 19–21. között, három estét betöltõ programnak hagyományos otthona a Balaton Színház. A rendezvény célja a kezdettõl fogva nem változott: „Ez a magyar táncéletben létrejött új elõadások eljuttatása a Balatonparti város lakói és az odalátogató turisták számára” – nyilatkozta a rendezvényrõl Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. A direktor hangot adott
annak, hogy fõ értékeik közt tartják számon a tavaly 10 éves jubileumot megért Keszthelyi Táncpanorámát.

dozás, bérmálkozás szentségeinek
fölvételében.
– A mai világ egyik legfontosabb értékmérõje az eredményesség. A hitoktatás eredményeit le
lehet mérni mutatószámokkal?
– Nemigen. Ez egy hosszú,
összetett folyamat. A keszthelyi
szolgálatom eredményességét
nem feltétlen az mutatja meg,
hány munkaórát töltöttem hitoktatással. Lehet, hogy egy-két tanóra is elegendõ, de lehet, hogy
hosszú évekre van szükség. Jó,
hogy a délelõtti hittanoktatás elsõ
és ötödik osztályban elkezdõdött.
A diákoknak egyre többet és többet kellene elsajátítani ahhoz,
hogy igaz és örök értékek mentén
megéljék a valódi boldogságot és
lelki békét. A szülõk felelõssége
ebben óriási. A legnehezebb idõkben is sokan kiálltak és megvallották hitüket.
– A kápláni teendõk mellett
van-e
e kedvenc idõtöltése?
– Nagyon szeretek olvasni. Szívesen kerékpározok, sokat vagyok
együtt a ministránsokkal. Kell,
hogy örömmel, bátorsággal, jó
kedvvel jöjjenek a foglalkozásokra.
Elkészült a plébánia alagsorában
egy fölújított terem, ahol lehet
majd pingpongozni, de visszük
majd õket focizni, és kirándulásokat is szervezünk nekik.

2013. szeptember 27. péntek.
Kezdés: 19 óra
Balaton Színház (Fõ tér 3.)
Jegyek elõvételben a helyszínen kaphatók.
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SIMÁNDY EMLÉKÉRE

Koncert Györökön
• Vényes kiszolgálás
• Gyógyászati segédeszközök
gyártása és forgalmazása
• Egyedi méretû lúdtalpbetét
• Protézis • Ortézis • Gyermekortopédia
• Protézis és ortézis járóiskola
• Mûvégtagok gyártása és javítása
• Kompressziós harisnyák egyedi méretben is
• Fûzõk • Német specialistától
• Sanitätshaus • Ortopädie / Rehatechnik

A balatongyöröki Bertha Bulcsu Mûvelõdési Házban egy szeptember közepén rendezett emlékkoncerttel tisztelegtek Simándy
József operaénekes mûvészetének.

Magyarország egyik leghíresebb tenoristája második otthonaként tekintett Balatongyörökre, ahol születésnapjának évfordulójához kapcsoltan szerveztek
telt házas dalestet, amelyen a fellépõ mûvészek ezúttal Kálmán

APRÓHIRDETÉS
 Kistraktor összkerékmeghajtású, 14 LE, újszerû állapotban 1,2 M Ft-ért
eladó. Érd.: 20/9674-612.
 Besenyõi Öreghegyen zártkerti lakóingatlan beköltözhetõen hárommillió forintért eladó. Érd.: 20/9674-612.

Imre, Lehár Ferenc, Kacsóh Pongrác és Huszka Jenõ leghíresebb
operettjeinek betétdalaiból mutattak be egy remek válogatást.
Az ünnepi rendezvény záró részében levetítettek egy 1968-ban
készült, 40 perces dokumentumfilmet, amelyben Simándy József
mesélt életérõl, családjáról, szerepeirõl, munkásságáról. A délután háziasszonya Hüvösvölgyi Ildikó
meglepetés-vendégként
hívta fellépni Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekest, érde-

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági 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.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

mes mûvészt. Zongorán közremûködött Dobos Erika zongoramûvész, az Operaház korrepetitora.

HIRDETÉS

