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EGYETEMI NAGYPROJEKTEK

KESZTHELYI TALÁLKOZÓ

Szárazságtûrés és párolgás Nemzedékek egymás szemében
A generációk egymáshoz való
közelebb hozása céljával rendezte meg a minap Keszthelyen
a nemzedékek találkozóját a
TÉT Életkorunk Alapítvány.

„Az elmúlt idõszakban három darab, egyenként is több százmillió forint összértékû nagyprojektet sikerült beindítani" – nyilatkozta dr. Anda Angéla tanszékvezetõ egyetemi tanár, akit több évtizedes kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként, kutatási eredményeiért két évvel ezelõtt Pro Universitate Pannonica nagyezüst fokozat kitüntetéssel díjaztak. A Pannon Egyetem Georgikon Kar Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék vezetõjét elöljáróban a legnagyobb összértékû pályázatról kérdeztük:

– Az MTA Agrártudományi Kutatóközponttal (Martonvásár) közösen elnyert 1 milliárd forint
összértékû GINOP-nagyprojektjében a perspektivikus szóját agrometeorológiai vonatkozású kísérletekben vizsgáljuk. Elemezzük,
hogy a kiváló fehérjeforrásként
számon tartott magas olajtartalmú szóját, a takarmányozás kiváló alapanyagát milyen formában
érinti a klímaváltozás, fõképpen a
hõmérséklet szélsõséges megnyilvánulása. A program fõ célja a
szárazságtûrés fajtánkénti vizsgálata. Olyan fajták „megtalálása” a
cél, amelyek a termesztõknek nagyobb hozamot adnak egy hoszszabb, szárazabb idõszak alatt is.
Ehhez a vizsgálathoz szükséges
speciális mûszerrel, berendezésekkel rendelkezünk. A szabadföldre kihelyezett evapotranszspirométer a Dunántúlon jelenleg

már csak nálunk szolgálja az állományok párolgásának meghatározását. A berendezéssel tudunk
mesterségesen, teljesen vízhiányos és/vagy csapadékos idõszakokat szimulálni abból a célból,
hogy elemezzük a különféle növényélettani folyamatokat, reakciókat. A termésváltozást nagyon
pontosan mérjük. A négyéves
projekt elõzetes eredményei nagyon jók. A vizsgálatba két fajtát
vontunk be. Az egyik vízstressztûrõnek hirdette magát, a másik
„csak” normál idõjárási körülmények közötti helytállásáról tanúskodott. A legérdekesebb, hogy a
teszten nem tudtunk kimutatni
semmiféle különbséget a két fajta között.
– A Balaton és a Kis-B
Balaton párolgásához is kötõdik egy-e
egy
pályázatuk…
– Az egyik EFOP-os, a másik

VEKOP-os pályázat, és mindkettõ
szervesen kapcsolódik a felmelegedés különféle hatásainak vizsgálatához. Míg a szója egy mesterséges ökoszisztéma, e két pályázat a természetes ökoszisztéma tulajdonságainak elemzését
teszi lehetõvé. A Balaton és a
Keszthelyi-öböl vízminõsége attól
is függ, hogy miként teljesít, hogyan mûködik a kis-balatoni „szûrõrendszer”. Ez utóbbi pályázat,
gyökereit tekintve már legalább
egy évtizeddel korábbra datálódik. Eddig nagyon nehéz és körülményes volt egy természetes
ökoszisztéma párolgását helyesen meghatározni. A Kis-Balaton
környezetében vannak tócsák,
pocsolyák, szabadvizek, erdõs foltok, rétek, nádasok. Sokféle növényállomány párolgását kellett
számszerûsíteni. Távérzékelt felvételeken határoztunk meg hatféle, eltérõ növényi jellemzõket
megjelenítõ kategóriát, a nádastól a réten át a szabad vízfelületig. Ennek alapján létrehoztunk
egy most már nagyobb területre
érvényes párolgást, amellyel az
egész Kis-Balaton vízpárolgását
hiteles módon, könnyen számszerûsíteni tudtuk.
(Folytatás a 4. oldalon.)

KESZTHELYI MASKARÁSOK

Nagykorú lett a fesztivál
Immár nagykorúvá vált a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete által közel két évtizeddel
ezelõtt elindított Keszthelyi Farsangi Karnevál, amit február elsõ szombatján tartottak.

A több vállalkozás és szponzor
által támogatott maskarás felvonuláson háromszáznál többen öltöztek be, hogy elûzzék a telet. A
szándékukat siker is koronázta,
mert a sûrû hóesésben a Festetics-kastély fõbejárata elõl induló
közel negyedszáz csoportos és
egyéni jelmezes nevezõk mire a
Fõ téri fedett rendezvényszín-

A hévízi Szent Lukács Idõsek
Otthonával és a fürdõváros római katolikus plébániájával, a
Keszthelyi Memória Centrummal
karöltve idõsek és fiatalok részvételével szerveztek egy közös
programot a Balaton Színház
Simándy-termében. A nemzedékek találkozóján az emberi értékek kölcsönös megismerése elõtt
való térnyitás szándékáról szólt
Dallos Rita alapítványi elnök. Mint
mondta: céljuk, hogy szûkítsék
azt a távolságot, ami nem az
életkor tekintetében van a generációk között. Több elõadás is elhangzott, köztük Karácsonyné
Kiss Enikõ, a hévízi Szent Lukács
Idõsek Otthona igazgatóhelyettese részérõl, dr. Gedeon Zoltán
neurológus szakorvos tartott ismertetõt az európai önkéntességi gyakorlatról illetve a generációk találkozásának aktualitásairól. Sor került továbbá dietetikai

és mentálhigiénés ismertetõre,
mindemellett a gyakorlatban pedig egészségellenõrzõ méréseket is igénybe vehettek a résztvevõk.
A szerepeltetett témakörökkel kapcsolatos helyszíni vetélkedõ zajlott, idõsekbõl és fiatalokból álló vegyes csapatok között.
Majd a rendezvényen került sor a
„Nemzedékek egymás szemében" címmel korábban kiírt életút
interjúkészítési pályázatra benyújtott munkák értékelésére és

ALSÓPÁHOK

Fánkseregszemle
Húshagyókeddi fánkdélutánra és jóízû beszélgetésre, receptcserére invitálta az Alsópáhokon élõket a helyi mûvelõdési ház kollektívája február közepén.

A kellemes hangulatú, múltidézõ, télbúcsúztató programot
idén is megszervezték, hogy a
helybéli lányok és asszonyok egy
seregszemlén mutassák be a
többieknek, hogy miféle farsangi fánkot, sós pogácsát, vagy
diós házi süteményt tudnak készíteni a szépen terített közös
asztalra.
Szabó Zsolt Szilveszter, a mûvelõdési ház vezetõje elárulta: érkezett hagyományos és csörögefánk, sós kifli, kijevi krémes, bapadhoz értek, az intenzív havazásnak vége szakadt, és másnap
már verõfényes tavaszi vasárnapnak örvendhettünk. A Keszthely és Térsége Vállalkozói Klub
felajánlásaként kiadott fõdíjnak a
Gagarin Utcai Óvoda Fekete Bárányai örülhettek, akik a szüleikkel
és az óvodapedagógusaikkal közösen alkották meg jelmezeiket.
„– Öröm volt megtapasztalni,
hogy sem az óvodások, sem az iskolások, sem az egyesületek,
sem az egyéni indulók nem
mondták le a részvételüket, csak
annyi történt, hogy az elõre jelzett közösségek fellépõi létszáma csökkent némileg, az erõs havazástól való félelemre tekintettel. A jelmezeseknek idén is bemutatkozási lehetõséget biztosítottunk, enni- és innivalóval is
kedveskedtünk nekik, õk pedig
mindenkinek
örömperceket
okoztak” – foglalta össze Dévényiné Balogh Gyöngyi, a szervezõ
civil szervezet elnöke.

rackízes piskótatekercs, diós süti,
sajtkrémmel töltött sós minifánk.
A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútól és bajtól. Ha
ez igaz, akkor a páhokiaknak
most van félnivalójuk. Igaz, hogy
a téltemetõ népszokásnak most
újból keletje van a község lakói
körében, de ezúttal nem égették
hamuvá a „Mariska” névre keresztelt szalmabábút a helyi közösség
tagjai. A télûzéshez, a tavasz eljövetelének ünnepéhez kapcsolódó
népszokás kellékével viszont mindenki szívesen fényképezkedett.
A nótázásról, a régi idõket visszaidézõ
örömadó
hangulatról
Markó Krisztián harmonikás gondoskodott.

díjkiosztására is. A pályázaton 14
éves kortól lehetett részt venni,
a feladat 65 év feletti személy
életútjának, szemléletének bemutatása volt, írott vagy elektronikus mûfajban. Az elsõ helyezést Halász Gábor szerezte meg,
a második Kása Zsóka lett, a harmadik helyet pedig Tóth Sára Anna nyerte el. Különdíjat kapott
Zelena Dorina és Gönye Mihály,
egyéb elismerésben részesült
Molnár Alexandra, Pocz Anna Sára és Borbély Dezsõ.
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GYENESDIÁSI FÓRUM

A klímastratégiai programról
Tavaly a Klímabarát Települések Szövetsége hazánk öt települése részére készített mintastratégiát. Gyenesdiás egyedüli Balatonparti településként vett részt a programban. A szövetség az elkészített klímastratégiához kapcsolódóan február elején a községházán lakossági fórumot tartott arról, hogy a nagyközség vonatkozásában milyen megállapítások és feladatok kerültek felszínre.

Szakmai vezetõként tartott
vetített képes elõadásában dr.
Pálvölgyi Tamás, a BME tanszékvezetõ egyetemi docense kiemelte: Gyenesdiás környezet- és klímavédelmi elkötelezettsége példamutató. A szakértõ szerint a
klíma-, környezet- és energiatudatossági, szemléletformálásban
élen járó települést a fenntartható fejlõdés jegyében úgy fejlesztik, hogy már a közeljövõben
értékmegõrzésen alapuló, egészség- és klímatudatos balatoni
várossá legyenek.
Gál Lajos polgármester arra
emlékeztetett, hogy két évtize-

des munka gyümölcse ért be a
projekt elkészítésével. Sok rendelet és koncepció kimunkálásával, köztes testület életre hívásával, környezetvédelmi alap teremtésével, intézkedési módszertannal is készültek. Az önkormányzat testületi ülésén idén
már külön napirendi pont keretében is górcsõ alá vették a témát, de több civil fórumon is
szóltak ennek fontosságáról. A
környezet- és természetvédelem
ügyeiben élen járó község önkormányzatát januárban meghívták
a megyei közgyûlés által szervezett, a klímastratégiát elõ-

GYURCSÁNY FERENC (DK):

Bemutatta Kovács Viktóriát
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció
(DK) elnöke Keszthelyen a Hullám Szálló mellett mutatta be a
keszthely–zalaszentgróti választókerület országgyûlési képviselõjelöltjét, a jelölõ- és több támogató szervezet által is pártolt: Kovács Viktória mérnök-közgazdászt, önkormányzati képviselõt.

Az okos, igazságos, jóléti
európai Magyarország ígéretével
kampányoló, magát polgári balközép pártként meghatározó DK
elnöke kifejtette: Kovács Viktória
személyében egy olyan temperamentumos, becsületes, tisztességes, küzdõs, férjével és gyermekeivel Cserszegtomajon élõ
esélyes jelöltre esett a választás,
aki munkabírásában, hitében, az

összetartozás érzését fontosnak
vallja.
A bérek emelését, a munkahelyek megvédését, a leggazdagabbak nagyobb társadalmi felelõsségvállalását szorgalmazó jelölt
vallja, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak is jár a törõdés. Jelöltünk támogatja az Európai Unió
minden olyan kezdeményezését,
amely az európai gazdaság ver-

készítõ konferenciára is. A levegõtisztaság, az üvegházhatású gázok visszaszorítása, a víz- és talajvédelem, a vízellátás, a vízveszteség, a csatornázottság, a vízvisszatartás, a feketefenyõ kényszerû letermelésébõl adódó villámárvizek elhárítása, a porszennyezés visszaszorítása további feladatok elvégzését sürgetik. Az innováció, a megújuló
energiák hasznosítása tárgyában
is több pályázati forrás elnyerését kívánják elérni. Az elmúlt
tíz évben elnyert önkormányzati
pályázatok tíz százaléka kötõdött
a természet védelméhez. A projektek zömét civil partnerséggel
alkották meg. Az élhetõ településen a szemléletváltást már az
óvodában és az iskolában elkezdték, ezért remélik, hogy környezet- és egészségtudatos fiatalok
becsülik, védik és óvják majd a
helyet, ahol élnek.
senyképességének növelését, a
foglalkoztatás növelését célozza.
Kovács Viktória nem nézi szótlanul az igazságtalanságot, a pazarlást, a gyûlöletet sem. Õt is
pokolian bosszantja, hogy itt lassan minden Tiborcz- és Mészáros-féle érdekeltségben van,
közben fogorvosi ügyeletre Zalaegerszegre kell utazni. Õ is azt
vallja, hogy nem csak azoknak
kell életteret adni, akik a kormánypárthoz tartoznak, akik a
tûzhöz közel vannak.
A kormánynak nem csak a sajátjait kell kedvezményeznie.
Európai egészségügyre, uniós
nyugdíjrendszerre és oktatásra
van szükség. Sok kis párt még a
parlamentbe sem fog bekerülni. A
választók várhatóan három irányban fognak szavazni. Mi a legesélyesebb demokratikus jelölt támogatására buzdítunk mindenkit,
pártszimpátiától függetlenül –
fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

X. KESZTHELYI ESKÜVÕKIÁLLÍTÁS

Ami a menyegzõhöz kell
Kiállítók, bemutatók, kóstolók, különlegességek, ajándékok mit, ami egy tökéletes esküvõmind-mind jelen voltak a jubileumi Keszthelyi esküvõkiállításon höz és annak elõkészítéséhez
február elsõ szombatján a Balaton Színházban.
szükséges.
Mesterfodrászok,
sminkesek, szépségápoló mesterek, fényképészek, fénytechnikusok, ékszerkészítõk, limuzinokat bérbe adók, nyomtatott
meghívót készítõk, võfélyek várták és válaszolták meg a kíváncsiskodók kérdéseit. Különleges
esküvõi helyszínek, torták, kivételes dekorációk, csokiszökõkutak, szertartásvezetési ötlettárelemek, combcsipkék, gyöngy
ékszerek, szemüvegek, tûzijátékok, öltönyök, „mindenmentes” sütemények, ruhaszaloni
örömanya nagyestélyik, biokozmetikai termékek, testfestési
valamint párkapcsolati tanácsadással kapcsolatos ötletek is
bemutatást nyertek.
A díjmentesen látogatható
programon számtalan szolgáltató
mellett az esküvõhöz kapcsolódó
elõadásokkal és tanácsadással,
tánc-, smink-, frizura- és természetesen esküvõiruha-bemutatóval várták az érdeklõdõket. A rendezvényen kiemelt vendégként
mutatták be Cselényi Eszter divattervezõt, aki azzal a céllal alkot, hogy minden kollekciója közvetítsen valamilyen értéket, ami
a miénk, ami magyar és nem feltétlenül annyira ismert, mégis világszínvonalú.
A divattervezõ esküvõi ruháin
kívül a színház szinte minden
helyiségében bemutattak vala-

Restart
A nagy kanyarok és váratlan
élethelyzetek után Keszthelyen
tíz esztendeje otthonra talált,
miskolci születésû festõmûvész,
Tóth Tamás („Tott”), „RESTART”
címû, március végéig látogatható kiállításával vette kezdetét a
Balatoni Múzeum idei idõszaki
tárlatsorozata február elején.

A változatos témájú, egyéni és
társadalmi problémákat boncolgató, olykor nyersen kifejezõ,
máskor rejtett üzenetekkel teli
képek festõjét a nyitóünnepségen Havasi Bálint múzeumigazgató köszöntötte, aki elmondta,
hogy több mint egy évtizede,
minden év elején, egy helyi balatoni alkotó számára kínálnak bemutatkozási lehetõséget. Mint elhangzott: a mûvészt Tompos Kálmán, a Keszthelyi Yacht Club mûvészetpártoló, Balatont szeretõ
elnöke ajánlotta a múzeum figyelmébe.
Tóth Tamás térátrendezõs,
formabontó posztamenselhelyezéssel is azt erõsítette, hogy képei ugyan érett, több életszakaszához, mûvészi korszakához köthetõk, de sugallatuk, a „valami
más” kategóriáját erõsítik. A borongós festmények mellett a kinyílt, tiszta, iróniát nélkülözõ képek is egyedi rezgésekkel bírnak.
Az érzékeny, Kokas Ignácot és
Dienes Gábort mesterének tekintõ festõmûvész változatos életútjának restartolása erõt adott ahhoz, hogy kimásszon a lelki gödörbõl, hisz már 15 éve nem mutatta meg alkotásait.

Iskolafejlesztés

HORIZONT

KIÁLLÍTÁS

Két évtized jelene

– Méltó utódja szeretnék lenni Dore Nagy Aladárnak. Sokat tanultam tõle, remélem, hogy jó úton haladok.

Ezen szavakkal köszöntötte a
látogatókat a keszthelyi Frech'
Ádám, a Balaton Színház Kacsóhtermében rendezett minapi kiállításán. A tanult szakmáját illetõen
szakácsként végzett alkotó 20
éve kezdett el foglalkozni a festészettel. Eddig 7 önálló kiállítása
volt, munkáit láthatták az érdeklõdõk csoportos tárlatokon is a
környék több településén. Fõ ihletõje a Balaton, a nádas, a környezõ falvak utcái, minden, ami
õt a szeretett lakóhelyéhez köti.
A tájképek festése mellett kedvelt témái a virágok.
A táraltot dr. Cséby Géza íróköltõ-mûfordító nyitotta meg. A
mûvészetteremtõ munka fejlõdési folyamatáról szólva utalt az akvarelleknél a visszafogott, de har-

monikus színhasználatra, tus- és
szénrajzoknál a merészebb vonalakkal erõsített mondandóra, ami
jellemzõen sajátos stílus. Az is elhangzott, hogy a kiállító alkotói
világán jól fellelhetõ néhai mentora, Dore Nagy Aladár mûvészetének hatása.

Zalaegerszeg,
Ola út 14. szám alatt
51 m2-es
ÜZLETHELYISÉG
ELADÓ.
Érd.:
+36-30/313-2395

Jobbik: az Elios-botrányról

Mintegy 500 millió forint felhasználásával néhány hónapon
belül megújul a Premontrei
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium keszthelyi épülete és modernizálják az oktatást.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Keszthelyi Alapszervezete
nevében Herold János, a párt önkormányzati képviselõje és dr.
Weller-Jakus Tamás, Zala megye 02. számú választókerületének
jobbikos országgyûlési képviselõjelöltje az OLAF-botrányról, a közvilágítás keszthelyi érintettségérõl tartottak közös sajtótájékoztatót február közepén.

A Fõ téri plébániatemplom
északnyugati oldalához kapcsolt
oktatási intézményben jelentõs
technikai fejlesztések is várhatóak. A hátsó udvaron új bejáratot építenek, modernizálják a folyosók villamos hálózatát. A képzés bõvítéséhez minden teremre
és helyiségre szükség van a többször átépített L alakú rendházban. A kétemeletes iskolát kívülbelül szeretnék teljesen átalakítani, hogy minden feltételt megteremtsenek a minõségi oktatás
feltételeihez. A szerzõdéskötést
követõen startoló beruházást
úgy szeretnék elvégezni, hogy
azzal jelentõsebb rezsiköltségeket sikerüljön megtakarítani.

Herold János elmondta: a találgatások, mendemondák helyett, mi ellenzékiek, az OLAFjelentés városra vonatkozó energetikai vonatkozásait szerettük
volna megtudni, ezért a keszthelyi önkormányzat képviselõ-testületéhez fordultunk, de egyhangúan elutasítottak és az a javaslat került elfogadásra, hogy várjuk meg az ügyészségi vizsgálat
végét, és csak ez után érdeklõdjünk a jelentésrõl. Nem értjük,
miért van sunnyogás, takarózás,
mismásolás ez ügyben. Sérelmezzük, hogy nem derült ki,
hogy megállapítható-e bármilyen
bûncselekményre utaló jel, vagy
valakinek a felelõssége. Dr.

Weller-Jakus Tamás a drasztikusan növekvõ, a gazdaság és társadalom fejlõdésének kerékkötõjeként jelen lévõ, az állami költségvetés 20 százalékát jelentõ
korrupció, a baráti kapitalizmus
jellemzõit ecsetelte. A Jobbik a
titkosszolgálatok bevonásával
visszaszorítaná az éves szinten
legalább 400 milliárd forint kárt
okozó káros folyamatokat azzal,
hogy bizonyos érték felett teljesen nyilvánossá teszik a közbeszerzési eljárásokat, bevezetik az
oligarchaadót és a kötelezõ vagyonelkobzást, felállítják a parlamentnek alárendelt korrupcióellenes ügyészséget – hangzott el
a sajtótájékoztatón.

EGYETEMI NAGYPROJEKTEK

Szárazságtûrés és párolgás
(Folytatás az 1. oldalról.)
A projektet sikerült „nagyágyú”, nemzetközi szakfolyóiratokban is közzé tenni. A módszer
elterjesztésérõl szóló cikkünk
belekerült a világ legkiválóbb,
legismertebb D1-es kategóriájú
„vizes” folyóirataiba is. Örülünk,
hogy nemzetközi kutatók is elismerésüket fejezték ki a módszerünket megismerve. Egyik elismerést kiváltó eredményünk pofonegyszerû, a szabad vízfelületek, tavak párolgását adó metodika módosítására, aszerinti
csapvízzel feltöltögetett, rácsozaton álló párolgásmérõ kádakra
koncentrált. Mi a kádba növényeket, illetve a párolgás dina-

mikáját megváltoztató élõlényeket, de legalább hínárt telepítettünk. Eddig még az ausztrál kutatók és szakemberek figyelmét
is elkerülte a párolgásmérésnek
ez a hitelesebb, természetközelibb, unikálisabb, a becslés pontosságát jelentõsen megnövelõ
formája. Az új metodika szerencsére tetszik a gyakorlati felhasználóknak is. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a
Magyar Hidrológiai Társaság közös szervezésében, március
22-én, a „víz világnapjához” kapcsolódó fórumon elõadóként
kértek föl az új módszer bemutatására – zárta gondolatait az
MTA doktora.
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KIÁLLÍTÁSSOROZAT

Farsangi táncház idõsebbeknek is Festetics Kristóf emlékére
Farsang alkalmából tartottunk táncházat február elején Cserszegtomajon, a kultúrházban. A nagyközségben több éves hagyomány már, hogy az önkormányzat támogatásával farsangkor,
Szent Iván éjjelén, Katalin- vagy Dorottya-napon, illetve az óév búcsúztatása apropóján összegyûlnek a táncoskedvûek.

Az adott ünnepkörökhöz, vagy
jeles idõszakokhoz kapcsolódó alkalmakon fiatalok és idõsebbek is
örömmel és nem kényszerbõl tanulnak meg tánclépéseket, táncokat – mesélte Hardi András, a

táncházak szervezéséért felelõs
ötletgazda.
A programot a régi néphagyományok tisztelõjeként és felelevenítõjeként is elismert néptáncos házaspár szervezte, akiket a

Nagyváthy
Néptáncegyüttes
tánckarvezetõiként ismernek a
térségben. A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódóan szervezett zenés-táncos mulatság talpalávaló
muzsikájáról ezúttal a Zalaegerszegért díjjal kitüntetett, egy évtizede mûködõ Harangláb népzenei együttes tagjai gondoskodtak, Schreiner Jenõ zenekarvezetõ prímás irányításával. Kovács
Péter a dudát, furulyát és a hegedût szólaltatta meg, Varga Zoltán
pedig a nagybõgõ húrjai közé
csapott. Szatmári László népzenész pedig a brácsát bírta szóra
nagy átéléssel. Ezúttal nem voltak ugyan majd százan, mint szilveszterkor, de a vidám alkalom a
testnek és a léleknek is megadta
azt, ami neki jár. A helyi Fûszeres
Gyermek Néptáncegyüttes vezetõje a közkedvelt táncházakon túl
Cserszegtomajon és Zalaváron is
szervezett már nagyon népszerû
tánctáborokat, ahol koreográfia
szintig más megyék táncait is
megtanulhatták az alsós és felsõs
diákok.

A BALATONI MÚZEUMBAN

Premiervetítés, visszaemlékezések
„Akik holnap halnak meg a
szabadságért – a Keszthelyi Fehér Ember” címmel tartottak
filmbemutatót február közepén
a Balatoni Múzeum emeleti elõadótermében. A Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány (DMA)
közel egyórás dokumentumfilmjének premiervetítését az 1956-os
emlékbizottság támogatásával
láthatták a keszthelyi érdeklõdõk. Köszöntötték Lovass Tibort,
a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnökét, a filmen szereplõket, a hozzátartozókat és a
film készítõit.

A „Keszthelyi Fehér Ember”
egy hamarjában Marinkay István
szobrász által gipszbõl készített
’56-os szabadságszobor, amit rohammunkában gyártottak az ’56-os
áldozatok emlékére. A gipszszobrot egy ma már Új-Mexikóban élõ
férfirõl, Oravecz Istvánról mintázták. A jelenleg a Balatoni Múzeum
lépcsõsorának közepén álló alkotást 1956. november 1-jén avatták fel, de csak '57 januárjáig állhatott. A Vojtkó Ferenc által rendezett film a szobor megalkotásának körülményeit, a keszthelyi
forradalmi eseményeket és a
rendszerváltozás kezdetét eleveníti fel, megszólaltatva a szobrászt, megelevenítve Csengey
Dénes író-politikust, a lokálpatrióták visszaemlékezését, a szobor
utóéletének históriáját.
Halász János országgyûlési
képviselõ, a Fidesz parlamenti
frakciójának szóvivõje, a Magyar
Mûvészeti Akadémia felügyelõtestületének elnöke parlamenti
elfoglaltsága miatt köszöntõlevelet küldött, melyben rávilágított:
a rendezvény példás összefogással, a kormány támogatásával a
közös múlt felé irányítja a figyelmet, felidézve '56 õszének dicsõséges napjait és a közös jövõ tervezésének szellemi táplálékául is
szolgál. A helyiek kutatták, dokumentálták, õrizték a „fehér ember legendáját”, a DMA munkatársai pedig ismét nagyszerû
munkát végeztek. Sikeres pályázatot írtak, majd elkészítették a
filmet, hogy Debrecen és Keszthely egymásra találjon.
Ruzsics Ferenc polgármester
köszöntõjében személyes emlékeit is felhozva arról szólt, hogy a

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára
az idei kiállítássorozatának februári darabjával az elsõ keszthelyi kastélyépíttetõ Festetics Kristófra emlékezik, halálának 250.
évfordulója tiszteletére.

A fõúr 1768. február 25-én
hunyt el. Halálának emlékére Hermán József (1723–1769) gyõri kanonok írt gyászbeszédet, ez a Hónap könyve aktuális kiállítási darabja. A kor szokásai szerint abban az idõben sorra jelentek meg
neves családok kiemelkedõ tagjainak elhalálozása esetén gyászméltatások a magyar egyházi hierarchia középrétegébõl származó
papok, szerzetesek, kanonokok
közremûködésével. A nyomdaipar fejlõdésével ezeket a beszédeket több példányban kinyomtatták, a temetési szertartásokon
ingyen osztogatták, könyvkereskedésekben pedig árusították is.
A beszédekben részletesen mutatták be az elhunyt pályafutásának fõbb állomásait, vagy a jutalmul kapott királyi adományokat
és kitüntetéseket. Erre utaló
részlet a bemutatásra került írásból:
„...tekintetes, vitézlõ, nemes,
és nemzetes Tolnai Festetics Kristóf, Felséges Császárné, és Apostoli Királyné Aszszonyunk felszentelt vitéze, és tanátsossa,

Hét-Bírás Táblájának egyik nevezetes Bírája, Tekintetes Nemes
Soprony, Vas, Szala, és Somogy
Vármegyéknek érdemes fõ tagja...”
Festetics Kristóf a Keszthely
környéki templomok megépítéséhez, valamint a hitélet gyakorlásának megkönnyítéséhez jelentõs összegekkel járult hozzá. Erre
így emlékeztet a gyászbeszéd:
„Ezt bizonyittyák ... Nemes Szala
Vármegyében a' két Kemendi, egy
Rezi, és Szántói, Nemes Somogy
Vármegyében
a'
Keresztúri,
Böhönyei, Csurgói ... ékes szép
Templomok, mellyeknek költséges fel-épétése által valamint
hogy magának ISTEN elõtt nagy
érdemet; úgy Jobbágyinak különös lelki hasznot, és vigasztalást

szerzett. Ezt hirdetik a Prédikállószékek, Orgonák, Oltárok, Misse
mondó Papi öltözetek, Oltári
Szentség tartó ezüstös, aranyos
Edények, melyekkel a' megnevezett Templomokat nem tsak szükségképpen, hanem nagyobb
ékességekre nézve-is bõven meggazdagította.”
Az utolsó fejezetben pedig ezt
olvashatjuk: „...szedegettem-öszve Halottas Ditséretinek Koszorúját, mellyben leg-bötsössebb az,
hogy valamit KRISTÓFRÚL mondottam, az mind, nem hízelkedõ elme
futás, hanem meg-érdemlett igaz
ditsérete KRISTÓFNAK...”
A dokumentumot a kastélymúzeum történelmi könyvtárában tekinthetik a múzeumlátogatók.

ISTVÁN BÁCSI DOLGOZNI MENT A 88. SZÜLETÉSNAPJÁN

Egy kis nosztalgia
világon egyedüliként Keszthely
volt az egyetlen település, amelyik akkor állított szobrot a hõsöknek, amikor a harcok még javában folytak. Utalt rá: Sokunkat
mélyen érintenek ezek az utókor
számára megõrizendõ események, történetek és köszönet jár
azoknak, akik akkor, értünk mindezt megcselekedték. A dokumentumfilm megható példákkal, személyes tanúságtétellel mutatja
be a szobor sorsát.
A sokáig bújtatott szobrot a
restaurálásra többször elcipelõ
Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum
igazgatója kiemelte: a „fehér embert” megõrzõ múzeum a híd

szerepét tölti be a múlt és a jelen
között. Két éve a szobrot pályázati úton sikerült felújíttatni és elhelyezni a múzeum központi helyén, a lépcsõfordulóban. Az
ugyancsak két éve szervezett
emlékest tanulsága pedig az,
hogy '56 nem fehér és fekete, de
tele van kibeszéletlen történetekkel, sok személyes nézõponttal. A film újabb nézõpontokat,
újabb véleményeket kínál a történelem átértékeléséhez.
A dokumentumfilm vetítését
követõen Tar Ferenc tanár-történész moderálásában kötetlen beszélgetésre került sor a film készítõivel.

– Hálás szívvel, köszönettel,
Ma, a még nem túl idõs korosztály is nosztalgiával gondol az
egykori kerregõ vetítõgépekre, amik a falvak kultúrházaiba anno nagy örömmel fogadunk minden
felajánlást – mondta az elnök, s a
újfajta szórakozást hoztak.
folyó munkáról és a tervekrõl
szólva erõsítette meg, hogy a
Ezekre is emlékeztet a keszt- Tóth úr ennek dacára sem akarta féltve õrzik a rájuk bízott relikviáhelyi székhelyû Magyar Film- és abbahagyni a munkát, cége fel- kat, velük István bácsi szakmájáMédiatörténeti Egyesület munká- ajánlott neki az általa használt két nak becsületét.
ja, leginkább a napokban elindult vetítõgépet megvásárlásra. Tóth
A már országos tagi hálózattal
kezdeményezésük, a „kiszállásos" István így még évekig, magánvál- mûködõ egyesület célja, életet adeszközbemutató programok és
vetítések rendezése. A minap különleges meghívást kaptak: egy
születésnapi ünnepség alkalmával
rendezett meglepetés-filmvetítésre invitálta meg az egyesület
képviseletét nézõként a somogyi
Csörrend településre az ott élõ 88
éves Tóth István családja. István
bácsi aktív korában a Somogy Megyei Moziüzemi Vállalat vetítõgépésze volt, hosszú éveken keresztül járta Nikla térségének falvait kultúrházról kultúrházra, vitte helybe a mozit. A kezdõdõ televíziózással aztán erõteljesen
csökkent a közönség, s mivel

A VÁROS JÖVÕJÉÉRT

Fiatalokkal együtt
A hévízi önkormányzat által elnyert két pályázat támogatásával tében való aktív közremûködést.
lebonyolított nemzetközi ifjúsági program zárult a napokban.
A városvezetés szándéka, hogy a
településfejlesztés irányait a fiatalok ötleteivel kiegészítsék, ezálAz EU szabadságjogaival kap- ménnyel zárult a „Transforming tal számukra is mind kedvezõbb
csolatos kérdésköröket elemzõ your city” elnevezésû, ugyancsak körülményeket teremthessenek.
rendezvénysorozatban külföldi EU-s program a fiatal korosztály Hozzátette: megkezdett közös
részrõl a fürdõváros partnere volt bevonásával, vizsgálva a város munkáról van szó, amit , újabb
Lendva önkormányzata, Hargita életét az arra hatással lévõ körül- pályázat segítségével kívánnak
Megye Tanácsa, az osztrák Foster ményekkel együtt.
folytatni. A következõkben arra
Europe civil egyesület, valamint a
A munkával kapcsolatosan nyílik lehetõség, hogy megismerBelgrádi Szabadegyetem. Hévíz Kepli József János alpolgármester jenek egy spanyol városban kidolképviseletében az eseményeken elmondta, fontos cél annak meg- gozott olyan rendszert, ami móa Bibó István Gimnázium és az ismerése, hogy miként lehet az dot ad a fiataloknak az önkorIllyés Gyula Általános Iskola tanu- Európai Unión belül a vidéki váro- mányzati döntésmechanizmusoklói vettek részt, aktivitásukkal a sok lakosságmegtartó erejét nö- ba való bekapcsolódásra, vizsgáltársszereplõk õszinte elismerését velni, a fiatalabb korosztály szá- va a jó gyakorlatok itthoni alkalis kivívták. Hasonló pozitív ered- mára lehetõvé tenni a város éle- mazásának lehetõségét.

lalkozóként folytatta a mozgó
mozizást, mígnem végleg elfogytak a mozilátogatók.
A 60 éves masinák már jó ideje pihentek, s hogy szakértõ kezekben is maradjanak, István bácsi felajánlotta azokat a keszthelyi egyesületnek. E gesztussal
együtt pedig a család ötletébõl az
idõs ember sokat emlegetett régi
vágya teljesült, hogy még egyszer vetíthessen. Hozzátartozóinak szervezésében kerülhetett
sor erre Csörrend kultúrházában,
ahol 88. születésnapján mozilátogatók várták õt. A filmvetítés
után vette át tõle a gépeket a
Magyar Film- és Médiatörténeti
Egyesület elnöke, Szávics Gyula.

ni a feledésbe merülõ eszközöknek, a technika rohamos ütemû
fejlõdése mellett biztosítva az
újabb generációknak, hogy találkozhassanak eleik korának anno
modern darabjaival. Ehhez jelentõs
gyûjteményt õriznek, a becsben
tartáshoz segítségül hívják a mai
technikát is: a filmeket digitalizálják. Tervük egy funkcionális múzeum létrehozása, de addig sem engedik a felszereléseket porosodni,
a csömendi programhoz hasonlóan rendeznek igény szerint vándorutas filmtechnikai bemutatókat
vetítéssel együtt. Filmes életpályákat is szeretnének felidézni neves
nagyjaink segítségével, klubfoglalkozások keretében.

HÉVÍZ-KESZTHELY

8

CÉL: EGY MODERNEBB VÁROS KIÉPÍTÉSE

KITEKINTÕ

KÖNYVTÁRI ELÕADÁS

Elfogadták a költségvetést Mit kell tudni a jövõ iskolájáról
Négy munkaértekezlet és több stratégiai egyeztetés után, a február derekán tartott rendkívüli képviselõ-testületi ülésen kilenc
igen és két nem szavazattal, nagy küzdelem árán, hitelfelvételt
nem betervezve alkották meg Keszthely 2018-as költségvetését.

A város idei kiadásainak és bevételeinek fõösszegét 7 milliárd
551 millió forintban határozták
meg. „Az összegbõl az elõzõ évi
munka folytatásához kapcsolódó,
tartható, óvatos, ám mégis elõremutató gazdálkodást tudnak megvalósítani, ami az útfejlesztések és
turizmusfejlesztés terén is babé-

rokat terem” – hangzott el az ülésen. Majdnem 1 milliárd 225 millió
forint tervezett adóbevételt realizálnának, és ingatlanértékesítésekbõl is befolyni várnak több
mint 325 millió forint bevételt. A
büdzsében szerepeltetik a TOP-os
fejlesztéseket, a polgármesteri hivatal munkatársait érintõ béreme-

léseket, a lakosság életminõségét
javító beruházásokat. Idén az önként vállalt feladatokra is megfelelõ öszszegeket különítettek el. A
civil szervezetek támogatására
55,5 millió forintot nyújtanak. A
sport ugyan nem szerepel a prioritások között, a sportegyesületekre és sportrendezvényekre mégis
jut 24,5 millió. A kultúrára 169 milliót, az egészségügyi és szociális
keretre pedig 150 millió forint jut
majd az állami támogatáson felül.
A büdzsé tartalékkerete mintegy
400 millió forintot tartalmaz.

MÓKÁS, MASKARÁS MÛSOROK

Aranykorúak farsangja
Farsang utolsó szombatján idén is fergeteges hangulatban zajlott az Aranykorúak Farsangi Karneválja. A sármelléki mûvelõdési
központban tartott hagyományos járási rendezvényen az Aranykorúak Társaságához csatlakozott közösségek közül ezúttal 15, nyugdíjaskorúakat tömörítõ közösség képviseltette magát.

Az intézmény színpadán 24
produkciónak tapsolhatott a zsúfolásig megtelt nézõtéren helyet
foglalt mintegy háromszáz fõs
közönség. A vendégeket a házigazda jogán Horváth Tibor polgármester köszöntötte, majd dr. Varga Andrea, a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthely Járási Hivatalának vezetõje a farsangi szokásokra irányítva a figyelmet nyitotta meg az eseményt. A jelmezes
bemutató során a nagyérdemû
találkozhatott hóûzõ apókával és
tavaszváró tündérekkel, traccsoló
menyecskékkel, mexikói lánnyal,
kis ovisokkal, pityókás fehérnéppel, hallhatott alkalomhoz illõ tréfás versikéket, nótákat, láthatott

mókás jeleneteket, vidám hangulatú táncokat. A Hévízi Díszítõmûvészeti Szakkör, a gyógyfürdõvárosba csábító csodás gyógyulásokat mutatta be, míg az alsópáhoki Nefelejcs Nyugdíjasklub a piaci
kofák jóízû trécselését osztotta
meg a népes közönséggel. A bemutatók végeztével, Szabó László
zenész talpalávalójára ropták a
táncot a résztvevõk. Közben a házigazda Sármelléki Öregtyúkok
Egyesülete jóvoltából farsangi
fánkot, retrószendvicseket és finom házi készítésû süteményeket, no meg kedvcsináló nedûket
kóstolhattak a nagyik. A maszkabál eredményhirdetése után valamennyi fellépõnek oklevelet és

ajándékot adott át Kapcsándy Mária, az Aranykorúak Társaságának
elnöke. Ferge Józsefné, a sármelléki nyugdíjasklub vezetõje pedig,
emlékül, a vendéglátásból ismét
jelesre vizsgázott közösség tagjai
által készített kézmûves babákkal
kedveskedett a csoportoknak. Elsõ helyezést kapott egyéni kategóriában a focibíróként bemutatkozott Balogh Józsefné, a mexikói
lány jelmezében Torma Zsuzsanna, valamint a lovagja hátán dülöngélõ pityókás menyecskét
megszemélyesítõ Mátésné Horváth Anna. A kisközösségben fellépett jelmezesek közül a megosztott elsõ helyet a Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjasklub
tagjai vihették el, Koroncz Mónika
és Koroncz Katalin a zenés-táncos, felelgetõs alakításukkal, míg
Király Álmos György és Koroncz
Katalin a csacsogó ovisok világát
visszaidézõ humoreszkjével került
az élre.

PÁNIKOLSZ, VAGY REMÉNYTELENSÉGBEN ÉLSZ?

Úrrá lehetünk szorongásainkon
–Tudvalevõ, hogy a téli idõszak, a korai sötétedés, a bezártság
érzése mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egy részére
ilyenkor a borúsabb hangulat lesz jellemzõ, vagy lelki fájdalmakat
élnek át. A pánik egy hirtelen támadó, rendkívül erõs szorongás,
melyet szervi tünetek kísérnek.

Pánikrohamok bármely szorongásos kórban felléphetnek, s
rendszerint olyan speciális helyzetek váltják ki, amelyek a betegség fõbb tüneteivel vannak kapcsolatban. A pánikbetegség túlterheltség, szorongás, belsõ félelem, neurotikus tünetekkel járó
kórkép, ami sokakat megakadályoz, hogy teljes életet éljenek. A
betegben belsõ félelem van, ami
szerencsére legyõzhetõ – minderrõl Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász, lelkigondozó
beszélt lapunknak.
– A félelem nem állandó. Napok, sõt hetek telhetnek el rohamok nélkül. A pánik kiváltó oka
sokszor egy apró, jelentéktelen
mozzanat. Valamit szerettem volna, nem sikerült. Valamit beterveztem, és nem úgy jött ki. Az
embertársam nem értett meg.
Nem tudok megfelelni a környezetemnek. A pánik kimondásához
a fóbiás betegeknél egyszerre
több tünetnek is jelen kell lennie:
fáradékonyság, gyengeség, ingerlékenység, alvási zavar, légszomj,
fulladásérzet,
bizonytalanság,
gyors szívverés, reszketés, remegés, elidegenedés, szétszakadás a
környezettõl, mellkasi fájdalom.
Félni lehet a sötéttõl, az idegenektõl, a tömegtõl, a nagy álla-

toktól, a rágcsálóktól, a bogaraktól. Létezik generalizált és teljesítmény szorongás is, de az orvosi
könyvekben olvasni mosakodási,
rendrakási stb. kényszerekrõl is.
Jó tudni, hogy sok receptköteles
gyógyszer mellékhatása is kiválthat szorongást, de az alkohol, a
stimulánsok, a koffein és a kokain
is. Persze a pirulák megvonása is
lehet a szorongás kiváltója. Isten
nem boldogtalanságra teremtette az embert! Az önuralomra, engedelmességre, önismeretre és
önbizalomra nevelt gyermek, ha
biztonságban érzi magát, nemigen lesz pánikbeteg. A túlságos
gyámkodás és irányítgatás éppoly
káros, mint a túl kicsi mértékû
odafigyelés. Az ember olyan, amilyen gondolatok, érzések vannak
a szívében. A lelki állapotunk
egész szervezetünk mûködéséért
felelõs. Az akaratunk jól irányítható és formálható, de nem szabad
megsemmisíteni, vagy figyelmen
kívül hagyni. Az elme, a szív és a
test egymásra hatnak és függnek
egymástól. Ha az értelmem nem
tiszta tanácsokat kap, annak nem
lehet jó vége. Biológiai és pszichológiai, a központi idegrendszerben zajlódó folyamatok is közrejátszanak a szorongásos betegségben, amin úrrá lehetek. A lelki-

szellemi eredetû pánikbetegségeink gyógyítása is csak lelki síkon
végezhetõ el. Egy átlagember
napjában 5–6-szor táplálja a fizikai
testét, de a lelkét vajon hányszor?
Sok szülõ kisebbségi érzést nevel
csemetéjébe és sokakat felesleges ijesztgetéseknek tettek ki
gyermekként. Az idegrendszerünknek is köze van a pánikbetegséghez, ezért fontos az idegerõsítõ táplálékok fogyasztása. Az emberek zöme nem fordít gondot a
stressz kezelésére, a helyes életvezetésre, a lelki egyensúly megtartására, az egészséges életmód
tartamos vitelére, az élet értelmének tudatosítására.

A jövõ iskolájáról tartott vetített képes elõadást Schlakker Eszter pedagógus február derekán a Fejér György Könyvtár olvasótermében. A felkért elõadó többször szóba hozta azon tapasztalatait,
amelyeket a közép-finnországi Jyväskyla város általános iskolájában Erasmus plus program negyedéves szakmai gyakorlata keretében, tanítóként gyûjtött. A keszthelyi GémProgram tanulócsoport
vezetõjétõl, egy internetes honi verseny egyik legkreatívabb szupertanárától arról érdeklõdtünk, hogy a jövõ iskolája mennyiben
lehet más, mint a jelen sulija:

– A világ rengeteget változott
az utóbbi idõben, és az is egyértelmûnek látszik, hogy a gyorsulás üteme növekszik. Az iskolák
általában nem járnak élen abban,
hogy ezeket a változásokat lekövessék. Most is ugyanazok a sokszor elavult módszerek léteznek,
mint évtizedekkel ezelõtt. Az állami oktatásba nagyon lassan szivárognak be azok az elemek, amelyekre a gyerekek, a tanárok és a
szülõk is egyaránt vágynának. A
finnek sok évtizeddel ezelõtt
kezdtek reformokba, amelyek
mostanra értek be, és egyértelmûen sikereseknek tekinthetõek.
Ha mi most elkezdenénk az állami
oktatás valódi reformjainak indítását, akkor az nagyon sok idõbe
telne, mire minden a gyakorlatban is gyümölcsöt hozna. Európa
országaiban is más személyiségjegyû, más vérmérsékletû emberek élnek, és a reagálás is másként csapódik le a Z-generáció
pörgésére is. A legnagyobb tanári kihívás: ennek a pörgésnek, az
állandó stressznek a megszelídítése, hogy a pillanatot sikerüljön
örömmel megtölteni, hogy a jelent megszentelve sikerüljön boldognak maradni.
– Mi a helyzet a suli és a digitális világ kapcsolatában?
– Manapság már az információ
rendszerezésének, gyors és praktikus kikeresésének van gyakorlati haszna. Felnõttként már mi is
egyre nehezebben tudunk információkat eltárolni. A magyarországi tanárok egy része még mindig rugalmatlanul megretten attól, ha a digitális tudás hatalmáról
hall, pedig a digitális eszközöket
lehet és érdemes is úgy használni, hogy a diákok kedvüket, örömüket leljék benne. Ezen eszközöket nem kitiltani kellene a tanodákból, hanem célzottan használni. A jövõ iskolájában mindenképpen érdemes kitörni az oktatáspolitika bürokratikus hálójából,
mert az egyénre fókuszált élménypedagógiai játékok úgy szórakoztatnak, hogy közben a gyerekek örömüket lelik bennük.
Mindezzel a tudásuk hosszú távon is tartósan megmarad. A monoton gyakorlást igénylõ feladatok helyettesíthetõk. Már az alsósoknak is rengeteg internetes lehetõség van a gyakorlásra, az ismeretbõvítésre, akár mobiltelefonjuk segítségével. Abban ugyan
látok veszélyt, hogy az általános
iskola elsõ osztályosai már mobil-

telefonnal jönnek-mennek, mert
az egyáltalán nem mindegy, hogy
ezen eszközöket mire használják.
A szülõi és tanári felelõsségünk
abban áll, hogy lássuk, milyen
programokat és videókat, idõben
milyen hosszan, mire használnak.
A tapasztalatom szerint a tanulást
segítõ applikációk és a játékok
egy része nem károsak, de egyes
reklámok és felnõtt-tartalmak
már nagyon veszélyesek.
– Van élet az állami tanterveken túl is?
– Szerencsére, sok újítás és
eredményeket felmutató kezdeményezés létezik a hagyományos
iskolák világa mellett is. Az élménypedagógia lényege, hogy
az élményt ügyesen össze lehet
kötni a tanulással. Ez a gyakorlatban kevesebb lexikális tudást ad,
de rengeteg tapasztalást kínál. A
kreatív tanár képes a készségek
elmélyítésére, az értékek tudatosítására, segíti a többiekkel való
kooperációt, illetve a közösségben való könnyebb boldogulást.
Az életben jól használható tapasztalatszerzés, az aktív tudás
mindenki elõnyére vágyik. Új
trend, hogy egyre kevésbé fontos, hogy a tanár elõadóként da-

rálja le a tananyagot. A jövõ iskolájában a gyakorlati feladatokat
biztosítja suli, az elõadás és a tanulás része marad meg házi feladatként. Otthon kell lehallgatni
az elõírt tananyagot. Nincs értelme csendben, egy helyen majd
egy óráig ücsörögni, ha közösen
is tudnak dolgozni egy feladat
megoldásán. Ahhoz, hogy a tanulók egyénileg motiváltak le-

gyenek, a jövõ pedagógusának
teljességgel ismernie kell az
egyének érdeklõdési körét, amihez egyedileg, vagy csoportosan
rendel projekt alapú feladatokat.
Így erõsíthetõ a csoportszellem.
A projektmunka akkor rossz, ha
túl sok benne az olyan kötelezõ
elem, amit a gyerkõc nem szeret.
A jövõ iskolájában hangsúlyosabb
lesz a tudományterületekre vonatkozó oktatás, mint a tantárgyi. Mindez hozzásegíti a gyereket, hogy hétfõn reggel kimondhassa: végre iskola!
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