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KÍNAI GYEREKKÓRUS A KASTÉLYBAN

Közadakozásból vehettek hajókat Hazai és európai siker
A Festetics-kastély tükörtermében lépett föl az IGW Free
Bear húszfõs kínai gyermekkórus a hévízi Illyés Gyula Általános
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
gyermekkarával augusztus közepén.

Mint megtudtuk: A hagyományos és innovatív zeneoktatás
iránt elkötelezett IGW kínai zeneiskola diákjai franciaországi útjuk
elõtt ejtették útba a Balaton fõvárosát. A program szervezésében oroszlánrészt vállalt Pálné
Szelencsik Klára, a tavaly Keszthely Város Szolgálatáért kitüntetõ címet kapott kórusvezetõ, akinek figyelmébe a volt tanára
ajánlotta a szépen éneklõ csoportot. Az élet védelmét nyíltan felvállaló együttes rövidített angol
neve azt jelenti, hogy az álmok
A Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata két mentõhajó
Szimbolikus, hogy a mentõmegvásárlásának segítségét kérve adakozási felhívást tett közé, a flotta a Vízimentõk Magyarorszápénz alig két nap alatt összegyûlt.
gi Szakszolgálata alapításának
20. évében bõvült a speciális jármûvekkel, így azok születésnapi
A lakossági adomány 5,3 millió tést, tudtuk, hogy a felhívás ne- ajándéknak is tekinthetõk, amint
forintot tett ki, a Fecske és Kó- künk is szól. Az üzleti világnak is arról Bagyó Sándor elnök becsag nevet kapott mentõhajókat van tennivalója azért, hogy a vízi- szélt:
– Boldog vagyok és meghatott
a Balatonfüredi Yacht Clubban mentõk a jövõben is azt tehessék,
tartott ünnepségen vették bir- amire vállalkoztak. Felelõsen gon- – köszönte a civil és az üzleti szfétokba a vízimentõk. Az elnevezés dolkodó tõkepiaci szereplõként ra példás összefogását. – Igyeküzenet értékû: mindkét védett és turisztikai szolgáltatóként nem szünk megszolgálni, ahogy tettük
madár hozzátartozik a balatoni volt kérdés, hogy kipótoljuk a azt mindig, az elmúlt 20 évben is.
tájhoz. A kócsag a magyar termé- hiányzó összeget. Ilyen szükség- A két új hajó nagyon nagy öröm
szetvédelem címermadara, a letek esetén a cél felkarolása az és nagy felelõsség is egyben.
Egyesületünk 1999-es megalakufecske pedig a szerencse egyik üzleti világ felelõssége is.
A Hunguest Hotels Zrt. vezér- lása óta civil szervezetként mûköjelképe a magyar néphitben. A
hajók kifejezetten mentési célra igazgatója, Hülvely István a szál- dik normatív állami támogatás
lettek kialakítva, 200 lóerõs mo- lodalánc vendégeinek nevében is nélkül önerõbõl, civil szervezetek,
torral szereltek, könnyen irányít- háláját fejezte ki a szakszolgálat cégek és magánszemélyek összehatók, és bármilyen idõjárási kö- áldozatos, professzionális munká- fogásával, támogatásával. Olykor
egyéb állami forrásokból, például
rülmények között bevethetõk. jáért.
– A vízimentõknek köszönhe- pályázatokon elnyert pénz segíti
Tágas fedélzetüknek köszönhetõen 6–8 személy kimentésére is al- tõen a vendégeink a vízen és a a mûködést. Mi segítjük a lakoskalmasak. A két hajó tökéletesen vízparton egyaránt biztonságban ságot, õk pedig segítenek minillik a szakszolgálat sürgõsségi be- érezhetik magukat. Az õ felelõs- ket. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
ségvállalásuk is hozzájárul ahhoz, minthogy 48 óra alatt sikerült
tegellátó és mentõflottájába.
Az ünnepélyes átadáson az hogy vendégeink rendre elége- összegyûjteni egy igen jelentõs
Opus Global Nyrt. elnöke, dr. Mé- detten térnek vissza hozzánk – pénzösszeget, aminek felhasznáhangsúlyozta a hazai piacvezetõ lása egy jó célt és a köz érdekeit
száros Beatrix így nyilatkozott:
szolgálja majd.
– Amikor meghirdették a gyûj- szállodahálózat irányítója.

KESERGÉS ÉS KÉTSÉGBEESÉS HELYETT

Politikamentes faültetés kell
Az elmúlt évek egyre nagyobb kihívás elé állították a világot,
mivel a klímaváltozás gyorsuló ütemben érezteti hatásait. Már tudjuk és látjuk, hogy ez alól nem lehet elbújni, Földünkön nincs az az
ország, amelyiknek ne kellene szembenézni az egyre gyakoribb
idõjárási anomáliákkal.

A tudósok folyamatosan keresik a lehetõségeket, hogy ezt a
folyamatot megállítsák, lassítsák,
de a gazdasági körülmények
egyelõre nem segítik ezt a próbálkozást. Vannak államok közötti
megegyezések, amelyeket az
energetikai multicégek lobbitevékenysége sokszor felülír. Mi
marad számunkra? A kesergés és
kétségbeesés, vagy az, hogy a
magunk módján találjunk olyan
megoldásokat, ami környezetünkben elõremutató lehet –
összegezte lapunknak Kenyeres

László lokálpatrióta ötletgazda,
aki faültetési akcióprogramot indított el.
Kezdeményezésérõl szólva
kifejtette: Keszthely egy gyönyörû város, fantasztikus és élhetõ környezettel, így tálcán kínálja magát a cél, hogy a köztereken, az utak mellett ültessünk
fákat. Sok olyan fát, amelyek
még jobbá teszik a levegõt, szûrik és átalakítják biomasszává az
átkosnak kikiáltott szén-dioxidot, illetve árnyékot adnak, hûtik közvetlen környezetüket a

párolgással. A faültetés egy nemes dolog. A buddhizmus például egy ember életének egyik értelmét látja abban, hogy az általa ültetett fa részben az önmegvalósítás egyik lehetõségét kínálja fel. Keszthelyt szeretik lakói. Az õslakosok, a betelepülõk,
a „gyüttmentek” szerencsére hamar lokálpatriótává válnak. Hamar készek arra, hogy segítsék
lakóhelyük szebbé tételét.
Az akcióprogram elindítója sokakkal beszélgetett, akik ugyancsak keresik a megoldásokat,
hogy idejüket, pénzüket áldozzák
arra, hogy városukat csodaként
éljék meg azokkal együtt, akik
idelátogatnak. Ezek a beszélgetések hozták azt a kézenfekvõ gondolatot, hogy ültessenek fákat,
hiszen erre tényleg lehet igazi

valóra válnak. A zene nyelvével
igyekeztek szeretettel és szépséggel elkápráztatni a keszthelyi
közönséget is. Többször nyertek
aranydíjat mind Kínában mind a
tengerentúlon. Négy évvel ez-

NEMZETKÖZI DIÁKOLIMPIA

A csillagászatról
Közel félszáz ország mintegy negyedezer diákja valamint a világ legtehetségesebb csillagászai és mintegy 130-fõs kísérõ delegációjának részvételével Keszthelyen rendezték meg a 13. Nemzetközi csillagászati és asztrofizikai olimpiát (IOAA) a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szervezésében. Az esemény fõvédnöki tisztét prof. dr.
Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere vállalta.

Az augusztus közepéig tartó
olimpia rendezési jogát idén hazánk nyerte el, és a Föld minden
tájáról érkezõ diákok Keszthelyen adtak számot csillagászati
és asztrofizikai tudásukról. A
megmérettetés során nyolcvan
óriási távcsövet állítottak föl városszerte. A nemzetközi bírálóbizottság pedig az egyéni teljesítményeket díjazta. Öt forduló során elméleti, adatfeldolgozási,
megfigyelési, planetáriumi fel-

összefogást, politikamentes célt
kitûzni. Hamar alakult egy csoport – a Keszthelyért tenni akarók
közössége –, ahol a cél már tényleges projektté alakult, és az elsõ
felhívásra rögvest érkeztek is felajánlások. Volt olyan, aki százezer
forintot adott, de olyanok is segítõ kezet nyújtottak, akiknek az
anyagi lehetõségei nem engedik
meg a pénzbeli hozzájárulást, de
munkájukkal fogják majd segíteni
a facsemeték elültetését.
A faültetési program kitalálóját Ruzsics Ferenc polgármester
személyesen fogadta, támogatásáról és segítségérõl biztosítva,
örömmel véve a kezdeményezést. A szervezéért felelõs csapat
tagjai már tudják, hogy milyen fafajtákra van és lesz szükség, mik a
lehetõségek, és a további egyeztetések során a helyszíneket is
meghatározhatják a GESZ közremûködésével. A telepítés az õszi
idõszakban várható, addig még
sok a munka a szervezéssel is, de
reménykednek benne, hogy sikerül az egész várost – gyerekeket,
felnõtteket – bevonni a nemes
cél megvalósítása érdekében.

adatok megoldása mellett a jelentkezõk csapatversenyekre is
beneveztek, teljesítménypontokat gyarapítva. Az esemény mind
a csillagászszakma, mind a magyar tudományos élet számára
nagy jelentõséggel bír, és vitathatatlan turisztikai hasznot hajtott. A szervezõk gazdag kulturális és gasztronómiai programot
állítottak össze a meghívottaknak. A résztvevõk megismerkedhettek a balatoni régió látványosságaival, a magyar hagyományokkal, és megtapasztalhatták a messze földön híres magyar szíveslátást. Hazánk nyolc
évvel ezelõtt indított elõször
versenyzõket az olimpián, idén
pedig már vendéglátója lett a
grandiózus rendezvénynek, eseménynek, amely számot tart a
nemzetközi csillagászati világ figyelmére is.

elõtt Quing Dao-ban elnyerték a
„Legszebb harmónia” díjat úgy a
gyermek mind a kamarakórus kategóriákban.
Három évvel ezelõtt pedig
szintén elsõ díjat vihettek haza a
Los Angeles-ben megtartott
Lansum nemzetközi kórusfesztiválról. Az állami és diplomáciai
eseményeken gyakorta szereplõ
kóristák magukat a nemzetközi
kulturális csere kis küldöttjeinek
hívják, és számos jótékonysági
rendezvényen is köszöntötték
õket. Sokszor ajánlották föl a
jegybevételüket a szegény gyermekek javára. Az állatok, különösen a bébimedvék és fókák elkötelezett védõiként egy kínai állatvédõ szervezettel közösen részt
vettek a feketemedvék megmentésében is. Eddig több mint tíz
országot látogattak meg, köztük
az Amerikai Egyesült Államokat,
Angliát, Európa több országát,
valamint Japánt, ahol kulturális
elõadásokat is tartottak. Holczerné Szabó Ágnes, a hévízi kórus
vezetõje elárulta, hogy a közös
koncerten õk magyar szerzõk
többszólamú klasszikus kórusmûveit adták elõ mintegy harmincan.

HÉVÍZ-KESZTHELY

4
Ifj. Kalapos István kisbíróként
elõadott rigmusaival vette kezdetét idén a XXVII. Zalai Borcégér. A keszthelyi ötnapos borünnepen sok fesztiváli program,
néptáncgála, gyermekkoncert,
latin jazzmuzsika, tánczene és
egyéb vigasság részese lehetett
a vásári sokadalom. A zalai pincészetek legrangosabb seregszemléjén a szervezõk ismét a festõi
szépségû keszthelyi Balatonpartra invitálták a borkedvelõket, a szûkebb és tágabb környék borosgazdáit. A megye
dombjainak-völgyeinek legismertebb borászai ismét elhozták
munkájuk gyümölcsét.

A szervezésért felelõs da Bibere
Zalai Borlovagrendtõl kezdve az
Európai Borlovagrend magyarországi konzulátusán át a szlovén
borrendig 16 boros civil egyesület
és borrend érkezett a fesztiválra,
ami felvonulással vette kezdetét.
A borutca nagyszínpadán tartott nyitóünnepségen Manninger

XXVII. ZALAI BORCÉGÉR

Hideg fröccsök és muzsika
Jenõ országgyûlési képviselõ köszöntõjében a diási rizlingborok jelentõségét dicsérõ korabeli leiratot ismertetve mondott köszönetet az állhatatos, több évtizedes
szervezõmunkáért. A jó borok
megismertetését missziós feladatként jelölte meg a nagy érdeklõdésre számot tartó eseményen,
jelezve, hogy a borfogyasztás
egyúttal jó társaságot is megkövetel.
Polgármesterként eddig már
13 alkalommal mondhatott köszöntõt Ruzsics Ferenc, aki a gyönyörû és élvezetes borok mértékletes kóstolójára kapacitálta a közönséget. Bejelentette, hogy egy
szakértõi csoport segítségével, 12

versenyre nevezett bor
közül, szavazategyenlõség miatt, idén pénzfeldobással választották ki a város borát. Ezúttal a Pannon Egyetem Georgikon
Pincészet Balaton-felvidéki, cserszegtomaji, 2018as évjáratú nektárjának
jutott az elismerés. A polgármester köszönetét tolmácsolta az elõ zsûrizésben részt vállaló borbírálók munkáját.
Testvéri üdvözletét tolmácsolva kérte Isten áldását Keszthelyre,
és saját városára a testvértelepülés Székelyudvarhely polgármestereként Gálfi Árpád. Jelezte, a vi-

TÖLTÕDJ FEL! – GYENESDIÁSON

dékükön az éghajlati viszonyok
miatt nincsenek szõlõsök, de a jóízû bort õk is nagy elõszeretettel
fogyasztják.
Gál Péter, az agrárminisztérium
piacszervezési fõosztályának vezetõje arra emlékeztetett, hogy hamarosan itt a szüret legizgalmasabb ideje, ezért ildomos elfogyasztani a régi itókákat, és helyet
kell teremteni a pincékben az
újaknak.
Koczor Kálmán, a Magyarorszá-

HORIZONT
gi Borlovagrendek Országos Szövetségének elnök-nagymestere,
miután megdicsérte a szervezés
Franciaországban közel három évtizeddel ezelõtt fogant ötletét, arra tett javaslatot, hogy a bornapokat borhetekké kell átalakítani.
Dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára
a szõlész-borász szakmai önkormányzat nevében mesélt
arról, hogy õ már 11 esztendõsen próbált az elsõ
borcégéren kimérni a
hamvas fröccsökbõl. Kiemelte: A fenntartható
hagyományt nem lehet
erõltetni. A bor több mint
egy alkoholos ital, az a
magyar nemzet, a barátságok és emberi kötelékek itala. Sok családi pincészet ennek a rendezvénynek köszönheti, hogy a fejlõdés útjára léphetett – mondta el.
Dr. Brazsil József, a házigazda
elnök-nagymester megnyitójában
azt kérte, figyeljük, hogy mit, mibõl és mibe, milyen kedvességgel
töltve, milyen minõségben fogyasztunk.
Tál Zoltán az italokra, ételekre,
az árusokra és a borutcát felkeresõkre, a borrendekre is Isten áldását kérte a barátság és békesség
szellemében.

Fitneszpark és sportbörze Megújuló játszóterek

Július közepén nyílt meg a Balatoni Múzeum dísztermében a XII.
„PELSO” országos kerámia- és bobelinbiennále. Az idei kiállításra az ismert mondás „Navigare necesse
est...” (hajózni muszáj) jegyében várták az alkotásokat a hazai gobelin- és
keramikusmûvészektõl. A tárlat szeptember közepéig látogatható.

Az 1997-ben indult Pelso-kiállítássorozat a római korban itt élõk kultúráját, hétköznapjait és ünnepeit kívánta a
mûvészet valóságértelmezésével gazdagítva bemutatni, lehetõséget adva a
mûvészeknek tág asszociációkra. A kiválasztott jelmondatot a mûvészek szabadon, a kapcsolódó életérzéseket is figyelembe véve értelmezték, és nem
csak a hajózás témaköre ragadta meg
õket. Az alkotásaikban megjelenik a víz,
annak tükre és tükrözõdése, a fény, a
part, az apály és dagály természeti játéka. Az idei tárlaton összesen 56 alkotó
mintegy 70 textil- és kerámiamûve tekinthetõ meg, melyek ismét együtt szerepelve reprezentálják kortárs iparmûvészetünk harmonikus sokszínûségét.
A legjobbnak ítélt alkotások készítõi díjakat vehettek át.

Dávid utcai új játszótér 4 tornyú
várral, babaházzal, homokozó létesítésével, kis rugós játékok és
hinta telepítésével készül, az eszközök alá gumiburkolat elhelyezésével.
Sikeres pályázatoknak kö- sekkel növelik a zöldfelületet, bizA kivitelezés idén õsszel kezszönhetõen több játszótér újul tosítva az árnyékolást. A Schwarz dõdik.
meg Keszthelyen, s újabbat is
létrehoznak.

A Balatoni Fejlesztési Tanács
által meghirdetett „Településfejlesztési beruházások támogatására” kiírt pályázatból felerészt
önkormányzati önerõbõl 11,2
millió forintból megvalósult
„Töltõdj fel!” címû projektnek az
elkészült elemeit, köztük a fitneszparkot mutatta be a gyenesdiási Kárpáti korzón tartott
sajtótájékoztatóján Gál Lajos, a
nagyközség
polgármestere
augusztus elején.

A bringakörút és a korzó mellett, a játékstrand szomszédságá- tében avatták az innovatív, test- nak és kerékpározóknak is. A
ban helyi sportvezetõk jelenlé- mozgásfejlesztéssel, testi és inter- sportéletet anyagilag is támogató
aktív feltöltõdéssel kapcsolatos vállalkozók jelenlétében tartott
beruházást. Elkészült egy nyolc sajtótájékoztatón a polgármester
elembõl álló fitneszpark napvitor- a helyi sporttörténet kerek évforlás árnyékolással és gumitégla dulóinak felidézése után bejelenborítással. Kialakítottak hatvan tette egy ehhez hasonló tízelenégyzetméter térköves járdát, és mes fitneszpark építését a Balatelepítésre került elektromos és ton utcai sportcentrum mellett. A
A keszthelyi Helikon Kastély- mobil eszközök töltésére szolgáló civil szervezetekkel és sportegyemúzeum történelmi könyvtárá- napelemes wi-fi pont is. A pihe- sületekkel együttmûködve az önnak Hónap könyve címû soroza- nést négy darab háromszemélyes kormányzat minden partnernek
tában egy zenemû az augusztu- pad szolgálja. A fejlesztés környe- egyaránt megfelelõ helyszíneket
si kiállítási darab.
zetét platánfák, elektromos kan- keres a további attrakciók kihedeláberek, egy közösségi illat-, lyezéséhez – hangzott el. A helyi
fûszer- és gyógynövénykert teszi iskolába járó 460 diákot is várták
A most bemutatott „örvende- színesebbé a négyhektáros terü- a szakosztályok arra a sportbezõ ének” József nádor keszthelyi let központi részén. A parkot mutatókkal tarkított toborzó börlátogatása alkalmával került a most sikerül mozgással és élettel zére, amit már az új, szép környenagyközönség elé: 1801. augusz- megtölteni kedvezve az itt futók- zetû helyszínen tartottak meg.
tus 23-án lett elõadva. Habsburg
József (1776–1847), az 1835-ig
uralkodó I. Ferenc császár, magyar király testvéröccse 1796-tól
haláláig volt Magyarország nádora. Festetics grófot 1801. július
8-án gróf Szapáry János levelében tájékoztatta arról, hogy a nádor Velencébõl jövet meg kívánja
tekinteni az új keszthelyi mezõgazdasági iskolát, a Georgikont. A
Maroknyi résztvevõvel folytatott izgalmas beszélgetést az égfogadtatás ünnepére énekkel ké- hajlatváltozással kapcsolatos fontos tennivalóinkról és a jövõrõl a
szültek a mecénás gróf által alapí- hévízi könyvtárban Mezõ János Bálint, a Greenpeace Magyarország
tott keszthelyi zeneiskola növen- ügyvezetõ igazgatója, aki a Hévízi Szabadegyetem programsorozadékei Stärk Péter tanító vezeté- tának részeként fejtette ki érdekes gondolatait augusztus közesével, aki maga írt zenemûvet. pén. Az elõadás elõtt a szakember kérésünkre összefoglalta refeNyomtatásban már a nádor láto- rátumának fõbb üzeneteit:
gatásakor elkészült magyar és
német nyelven, kiadására azonban csak 1802-ben került sor
– A klímavészhelyzet az embe- napjainkban. Manapság már
Bécsben.
riség elõtt álló legnagyobb kihí- nemcsak háborús összeütközéA szerzõ a zeneiskola elsõ ta- vás, amit mi csináltunk saját ma- sek veszélyeztetnek bennünket
náraként tevékenykedett, felada- gunknak. A fosszilis energiahor- az erõforrásokért vívott harc
tai közé tartozott, hogy ünnepé- dozók elégetésével óriási meny- miatt, hanem a klimatikus rendlyes alkalmakra üdvözlõ darabo- nyiségû üvegházhatású gázt, szer összeomlása, a mezõgazdakat komponáljon, és azokat az is- szén-dioxidot és metánt enged- sági rendszer felborulása sem kekola növendékeivel közösen elõ- tünk a levegõbe, ami teljességgel csegtet semmi jóval.
adja. A vers 10 szakaszból áll, 4 felborította az éghajlati rendszeNem élhetünk tovább úgy,
szólamra és 15 hangszerre lett rünk stabilitását. Emiatt komoly ahogy azt eddig tettük! Egy kormegzenésítve. A néhány oldalas veszélyben van az élet, amit ed- látozott, körkörös ökológiai
mû még mindig nagyon jó állapo- dig éltünk. A vészhelyzetet jelzõ rendszerben élünk, ami a takarétú: jól olvasható. A kastélymú- világóra a nukleáris háború kirob- kosság jegyében folyamatos vézeum látogatói a történelmi banása elõtti idõszakban muta- delemre szorul. Olyan új, társakönyvtárban tekinthetik meg.
tott ennyire nagy válságot, mint dalmi-gazdasági modell felépíté-

Hónap könyve

Pelso-kiállítás

Az elõkészületben lévõ munkákról Nagy Bálint alpolgármester, a beruházások kezdeményezõje tájékoztatta a sajtó képviselõit. Mint elmondta, számos megkeresést kapott az egyes városrészeket érintõ játszóterek fejlesztésére vonatkozóan. Közösségi
igények teljesítését támogató pályázatokon való részvételre tett
elõterjesztést, amit a múlt év végén fogadott el a képviselõ-testület. Az önkormányzat a Városüzemeltetõ Kft.-vel közösen 4 pályázatot nyújtott be, melyekkel
összértékben 75 millió forint támogatást nyertek, önrészigény
nélkül.
Az anyagi erõvel 8 játszótér
fejlesztésére kerül sor, továbbá a
Schwarz Dávid utcában újat létesítenek. A munkálatok a Kossuth
u. 5. számú ingatlanon, a Damjanich, a Rózsa, a Semmelweis, a
Vaszary Kolos utcai, a Vásár téri, a
IV. Béla téri és a kertvárosi játszóteret érinti különféle játékelemek
elhelyezésével, valamint faülteté-

KLÍMAVÉSZHELYZET

Esélyek és remények
sére van szükség, ami nem veszélyezteti az emberiség létét.
Egy átlag magyar polgár ökológiai lábnyoma is már duplája a
megengedettnek.
Sokkal több erõforrást élünk
föl a lehetségesnél. A környezetünket gyakorlatilag egyikünk
sem tiszteli. A felelõsség megosztott. Az állampolgárok, a vállalati vezetõk és a politikai döntéshozók felelõssége is óriási.
Mindenki számon kérheti a helyi
és országos politika vezetõit,
hogy van-e, ha igen, milyen tartalommal bír a klímaadaptációs
terv, az miként alkalmazkodik az
új, megváltozott helyzethez. A
megszokott mérsékeltövi stabilitásnak vége van, ezért most kell
elindítanunk olyan pozitív folyamatokat, amelyek 10–20 év múlva jobb dinamikát teremtve beérnek.

A KARMEL ÜVEG- ÉS MÁRVÁNYSZOBRA

Megbocsátást hirdet
Martin Hudácek szlovák mûvész közel egy évtizede készült
„Meg nem született gyermekek” címû szobrának másolata Magyarország számára készült, és vándorszoborként jut el oda, ahova
meghívást kap. A lélekre ható alkotás augusztus huszadikáig a
keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilikában volt látható, ahova Fodor János plébános, az egyházmegye családreferens papjának meghívására érkezett.

A gyászt és a megbocsátást valamint az abortuszban érintett
személyek megbékélését egyszerre kifejezõ alkotást július végén Márfi Gyula érsek is megáldotta. A szervezést és a szobor

sét mutatott be a bazilikában. A
megfogant, de meg nem született élet elvesztése mindig nagy
megrázkódtatás, akár természetes, akár mesterséges úton következik be. Ez a szobor is azért jött

szállítását a Veszprémi Érsekség
családpasztorációs
munkacsoportjának tagjai végezték. Az érsek a szobornál együtt imádkozott a jelenlevõkkel, megáldotta a
felújított plébániát, majd szentmi-

létre, hogy a belsõ vívódásokat
felszínre hozva, párbeszédre ösztönözzön mindenkit. A szoborral
való találkozás enyhülést nyújt
ezekre a sebekre, segít feldolgozni a vetélések emlékét.
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CSERSZEGTOMAJ: XIII. SÖRNAPOK

Szabadstrand: Pro és kontra Jó hangulatú helyi buli
– Egyedülálló kutyás strand és élménypark nyílik jövõ májusban a
keszthelyi szabadstrand helyén, amely kiszolgálja a helyi igényeket,
komoly vonzerõt jelenthet a kül- és belföldi turisták számára is –
foglalták össze egy fõvárosi sajtótájékoztatón. A hírt Nagy Bálint alpolgármester, Sziládi-Kovács Tibor projektvezetõ, a kutyabarát.hu
alapítója, dr. Lukács Rita PR- és marketingszakértõ, a Budapesti
Metropolitan Egyetem adjunktusa és Vágó Ágnes, a Turizmus Online
fõszerkesztõje jelentette be, a moderátor Barabás Évi mûsorvezetõ,
a Kutyabarát Balaton nagykövetének közremûködésével.

A kutyás strand létesítésérõl
tavaly nyáron kezdõdtek meg az
egyeztetések. A helyi kutyás közösség is támogatását fejezte ki a
kezdeményezés kapcsán, majd
idén júniusban a keszthelyi képviselõ-testület gyakorlatilag egyhangúan szavazta meg, hogy a
jövõ szezonra létesüljön a város
szélén egy kutyabarát fürdetõhely. A szabadstrand kívül esik a
lakó- és üdülõövezettõl, viszonylag könnyen megközelíthetõ, a
3000 négyzetméteres partszakasza éppen elegendõ az ebeknek
és gazdáiknak a legális fürdésre,
fürdetésre. Itt kutyajátszótér és
vendéglátó piknikkert is épül. Az
ígéret szerint a terület megõrzi a
szabadstrand jellegét, és a jelképes 300 forintos belépõjegy teljes
egészében lefogyasztható lesz a
piknikkertben. Egy bejelentés szerint senkit nem ér érdeksérelem,

ráadásul a Helikon strand szabadstranddá való átminõsítését is
mérlegeli a városvezetés. A felelõs kutyatartás kultúrája ezzel a
parkkal még inkább népszerûvé
válik, és fejlõdhet a felelõs kutyatartási morál is – állítják a projekt
résztvevõi.
De van ellenvélemény is. A
keszthelyi képviselõ-testület a város utolsó szabadstrandjának felszámolásáról döntött, elvéve ezzel a keszthelyiektõl az ingyenes
strandolási lehetõséget, ezért a
Kisvárosunkért
Érdekvédelmi
Egyesület és a Momentum Mozgalom demonstrációt szervezett a
helyi déli szabadstrand parkolójába, ahol követelték, hogy az önkormányzat a jövõben is biztosítson lehetõséget az ingyenes
strandolásra. Kérték, hogy hozzák
nyilvánosságra az üzlet részleteit,
mert a keszthelyieknek joguk van

tudni, hogy hova vándorolnak az
adóforintjaik!
Az eseményen felszólalt Nemes Balázs, a Momentum szóvivõje, aki kiemelte: a fizetõs
strandra járás nem lehet kényszer, legyen meg a lehetõsége
mindenkinek arra, hogy pénztárcája kinyitása nélkül mehessen le
a Balaton-partra és ott fürödhessen.
A KÉVE nevében Elekes István
beszélt arról, hogy a város jelenlegi agility parkja sincsen kihasználva, és ez a terület pedig nem
ideális ahhoz, hogy valódi kutyás
élménypark lehessen. Végezetül
dr. Weller-Jakus Tamás, a KÉVE elnöke jelentette be, hogy az egyesület két helyi népszavazási kérdést nyújtott be hitelesítésre a
szabadstrand, illetve a kutyás élménypark létesítése tárgyában.

Cserszegtomajon a helyi általános iskola nyaranta rendezvényhelyszínné alakuló udvarán a
közelmúltban tartották a hagyományos sörnapokat, amelyen a
spontán erjesztésû belga típusú
sörökbõl, valamint a felsõ illetve
az alsó erjesztésû sörökbõl is
óriási volt a felhozatal. Kínáltak
ribizlis, meggyes és más alkohol
nélküli itókákat éppúgy, mint
egyéb gyümölcsös aromájú,
0–10% alkoholtartalmú söritalokat is, akár füstölt kivitelben is. A
lángosfélékre és a házi ételekre Bartha Gábor nyitotta meg a közis volt kereslet.
kedvelt szórakoztató programot.
A polgármester a résztvevõk számára utalva kiemelte, hogy a sörA jó hangulatot a zalaapáti har- nek becsülete van a nagyközségmonikazenekar mûsora alapozta ben. Mint fogalmazott: van mit
meg, majd a rézfúvós Brassdance ünnepelni, van miért örülni és van
együttes és Kaczor Ferenc elõadó- mit megtapsolni, hisz a nyár sok
mûvész mulatósmûsora elõtt örömet tartogat, a szervezõk kitartó munkával hívták életre a
rendezvényt, és augusztus elejétõl hat olyan beruházás is startol
mintegy százmillió forint összértékben, ami jelentõs mértékben
átformázza majd a település éleCserszegtomajon a napokban zajlott le a IX. Mûvészeti piknik, tét. Könnyed kikapcsolódásra, piahol a hagyomány szerint évente jeles néhai alkotók mûvészetét henésre buzdítva jelentette be az
útépítéseket, a küszöbön álló beidézik meg.

Boromisza Tibor emlékére

A Szabad Mûvészek Alkotó Közössége (MÛSZAK) ezúttal is a Takács Ferdinánd és Takács-Szencz
Lívia mûvész házaspár vendége
volt, akik otthonukban fogadták
az alkotótársakat. A program idén
Boromisza Tibor (1880–1960) festõmûvész emlék-kamaratárlatával nyílt.
Boromisza Tibor Bácsalmáson
született, tanulmányait 1904-ben
kezdte a nagybányai mûvésztelepen, majd az idõsebb kori éveit élte Keszthelyen 1945–1953 között,

Szentendrén huny el. Alkotói szellemiségében festõk, grafikusok,
szobrászok, irodalmárok dolgoztak együtt Cserszegtomajon. Közösen, alapjaiban azonos témából
kiindulva jelenítették meg szabadon a mûvészetek sokféleségét
egy közös vonás mentén, mely
kapocs a mûvészeti ágak közt.
Akciófestéssel és irodalmi esttel is tisztelegtek Boromisza Tibor
emléke elõtt. A program a helyszínen készült mûvekbõl rendezett kiállítással zárult.

GYÖRÖKI TÛZOLTÓNAPON

Nemcsak helyiek
A balatongyöröki móló melletti sétánynál, kilenc csapat részvételével rendeztük meg a hagyományos tûzoltónapot, amelyen az
érdeklõdõk bepillantást nyerhettek a tûzoltók mindennapi munkájába – mesélte a szervezõk nevében Mikola Gyula, a helyi Hamutiprók tûzoltó egyesület elnöke.

A tûzoltónapon a helyieken kívül megjelent a BPB Hungária létesítményi lánglovagcsoportja
valamint Bak, Zalahaláp-Sáska,
Táplánszentkereszt,
Kenyeri,
Zalaistvánd, Hévíz és Csabrendek
csapatai. A fõzõversenyen elkészítendõ bográcsos ételként chilis babgulyást jelöltek ki. A gyõzelemért járó jutalmat Táplánszentkereszt csapata vitte haza.
A résztvevõk még délelõtt megkoszorúzták Szent Flórián szobrát, majd délután nagy érdeklõdés mellett kezdõdtek a bemutatók. Volt roncsvágás, interaktív
szimulációs gyakorlat a helyszínen felállított füsttel teli sátorban, valamint kocsi- és puttony-

„VIRÁGOS MAGYARORSZÁG”

Díjátadó gála
Hazánk legnagyobb múltú környezetszépítõ versenyének nyugat-magyarországi díjátadó gálaprogramját tartották augusztus
középsõ szombatján, a keszthelyi Balaton-parton, ahol Vas, Zala és
Gyõr-Moson-Sopron megye polgármestereit, a szakmai szervezetek képviselõit és a szervezõ bizottság tagjait is köszöntötték.

Veterán kis- és nagymasinák
A Virágos Magyarország megmérettetés idén kétlépcsõssé alakult. A kijelölt régióból mintegy
félszáz település mérettette meg
magát. A Szent István-napok keretében tartott gálaprogramon
Ruzsics Ferenc polgármester köszöntõ szavai után adták át az elismeréseket. Az év települése,
város kategóriában Lenti, falu kategóriában pedig Lipót lett. Õk az
országos, októberi döntõben tudják meg, hogy magyarországi
szinten mennyit is ért a felkészülésük. Az Arany Rózsa díjat város
kategóriában Zalaegerszeg, falu

kategóriában pedig Bókaháza és
Zalaszentmárton zsebelte be. A
Belügyminisztérium (BM) „Virágos
Önkormányzat” jelölésû városnak
szánt különdíját Hévíz, a BM falu
kategória díját Rajka nyerte el. A
Magyar Díszkertészek Szövetsége
által felajánlott díjat Rábapordány
polgármestere vitte haza. A Balatoni Szövetség Balatongyörököt
tüntette ki a Helyi Érték fõdíjával.
Az agrárminisztérium városok kategóriájában elnyerhetõ fõdíját
Mosonmagyaróvár képviselete
vitte el; a közönségdíjat pedig
Acsalag kapta.

Dr. Szabóné Lázár Ibolya kiállítóhely-vezetõ elárulta, hogy a
keszthelyi Georgikon majortörténeti kiállítóhelyen július legvégén
újra a kiérdemesült gépek és a
veterán mezõgazdasági gépek

fecskendõ-szerelés is. Mint megtudtuk, a gyerekek és idõsek is
kipróbálhatták, hogy milyen érzés légzõkészülékkel egy füsttel
teli helyiségben tájékozódni. A
keszthelyi katasztrófavédelmi kirendeltség áprilisban új, segítõ
kétéltû jármûvel, a mocsárjáróval
gazdagodott. A hóban, sárban,
erdõtûzben és nyílt vízen is használható eszköz bemutatása és kipróbálása is sokaknak okozott
örömet. Az esti programokat a
hirtelen lezúduló zivatar miatt
ugyan nem tudták megtartani,
de összességében mind a gyerekeknek, mind a felnõtteknek sikerült egy élményteli rendezvényt szervezni.

mutatták be portékáikat a hagyományos termékek vásárán. Sokan
háziszörp jutalom reményében
töltötték ki az ismeretterjesztésre
szánt múzeumpedagógiai, játékos, családi feladatlapokat, vállalkozva például a különféle kalászosok felismerésére. Többen nézték
meg az õrlési bemutatót és csodálták meg a kézi és gépi cséplés
gyûjtõi jutottak fõszerephez. A nyitáskor sorban álltak a bejárat- és aratás járgányait. Szabó László,
régi eszközök szerelmesei már nál. Helyi és környékbeli termelõk a múzeum gépgyûjteményének
vezetõje köszöntõjében a még
mindig használható masinák értékeire hívta fel a figyelmet. Beüzemelték a füstokádó nyersolajtraktor õspéldányát, a Hoffer-traktorok õsét, amely 1923-ban készült, és láthatóan jó mûszaki állapotban, mûködõképesen várta az
érdeklõdõket. Mint megtudtuk, a
gyújtási hõmérséklet a traktormatuzsálemen egy félórás külsõ
elõmelegítéssel érhetõ csak el. A
kezdetleges menetváltás ellenére
a szíjmeghajtású darab nagy értéket képvisel. E traktornál majd
száz éve nem az igavonás pótlása
volt a legfõbb cél, hanem fûrészés cséplõgép, vízemelõ meghajtása.

XIV. MAJORBÉLI GÉPTALÁLKOZÓ

Hagyományos aratás, veterán mezõgazdasági gépgyûjtõk
erõgépeinek és a múzeum gépparkjának bemutatója, traktorfelvonulás, kézi és gépi cséplés,
gabonatisztítás szelelõrostával
és triõrrel, kézi gabonaõrlés,
szalmafonás, aratókoszorú készítése, szórakoztató programok, aratási egytálétel-kóstoló
is részét képezte az immár 14.
alkalommal rendezett élménygazdaságbéli géptalálkozónak.

ruházásokat, felújításokat, köztük
a kultúrház-rekonstrukciót, illetve
a két falurész közötti híd kiépítésének megkezdését. A falu vezetõje kellemes kikapcsolódásra és
örömteli szórakozásra vonatkozó
kívánalma beteljesedett, mert a
Silver Band együttes sörnapi bálja
sokakat csábított táncra, éneklésre. Szombaton este a felállított
rendezvénysátor valóban jó szolgálatot tett. Az esõ ellenére sok
érdeklõdõ vendég volt kíváncsi
Janicsák Veca akusztikus koncertjére, a Cserszikék és a Rezidance
tánccsoport
látványtáncshowjára, illetve a Chili együttes
báli muzsikájára is.

HÉVÍZ-KESZTHELY

8

A GYENESI FESTETICS-VÁGTÁN

FOTÓTÁRLAT AZ EGREGYI MÚZEUMBAN

Helyi gyõztes Decemberig látogatható

A Gyenesdiáson megrendezett Festetics-vágtán aratott gyõzelmével a házigazda településnek is nagy elismerést szerzett
Nánássy Ákos helybeli lovas.

Jubileumi jegyben, idén tízedik alakommal rendezte meg a
Nemzeti vágta elõversenyeként a
Festetics-futamot Gyenesdiás önkormányzata a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeummal közösen, a
Faludi-síkon. A rendezvény megnyitóján házigazdaként Gál Lajos,
Gyenesdiás polgármestere sokaknak mondott köszönetet, akik kitartóan részt vállalnak abban,
hogy a rendezvény évrõl évre
vonzó és sikeres legyen a versenyzõk és a közönség számára
egyaránt. Utalt rá, hogy ebben
részt vesznek a kitelepülõ kereskedõk, büfések, civil szervezetek,
hagyományõrzõk. Hangsúlyozta:
sokféle kísérõ program színesíti a
látványosságot, versenyszámként szerepel a kishuszárok futama, a kocsitoló verseny. Olyan
eseményrõl van szó, ami minden
korosztályi körben népszerûsíteni
tudja a lovassportot. Mindezzel
erõsödik a település családbarát
jellege, a rendezvény a nyugat-

balatoni térséget hozza össze. A
helyszín történelmi, itt trenírozták anno a fõúri család fenékpusztai ménesében nevelkedett
lovakat. Gál Lajos kiemelte, hogy
a pálya minõségére a fenntartó
önkormányzat nagy gondot fordít, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan feltételeket tudnak biztosítani, ami a szakmai követelményeket illetõen a budapesti Hõsök
terén áll rendelkezésre.
Az idei Festetics-vágtán 8 nevezõ indult, részvételükkel a döntõt 3 futam elõzte meg, melyeken 3–3, majd 2 lovas állt rajthoz,
közülük végül a leggyorsabbak
mérkõztek. A döntõbe jutás a
Nemzeti vágtán való részvétel lehetõségét is jelentette, így a dobogós helyezettek mezõnyében
már csak a sorrend dõlt el. A versenyeredményekkel a Nemzeti
vágtán a gyõztes Nánássy Ákos
mellett a keszthelyi Németh Martin és a vonyarcvashegyi Molnár
Attila vehet részt.

Történelmi
lovas fesztivál
Nagyszabású történelmi lovas fesztivált rendeztek augusztus
középsõ hétvégéjén a keszthelyi Festetics-kastély parkjában, ahol
a néhai fõnemesek szokásrendjével és lovakkal kapcsolatos programokat szerveztek.

Az õshonos lovakon kívül solymász- és agarászbemutatót is
tartottak, de láthatók voltak huszárok, lovagrendek, barokk dámák és szablyavívók is. A fogatok
és lovak szemléje mellett a ma-

uniós forrást nyertek a lovas történelmi hagyományok ápolását
célzó programsorozat megtartására. A tavasszal már bemutatott
és a többórás Keszthely-térségi
túraútvonalakon jól vizsgázott,

négyfogatos postakocsi ezúttal is
kipróbálható volt. A fesztiválra
díszvendégként meghívást kaptak a Komárom-Esztergom megyében található, Kocs község
elöljárói is. A hagyomány szerint a
helyi bognárok által készített kocsi szekér a községrõl, Kocsról
kapta a nevét.

Endre zenepedagógus retro muzsikák elõadásával próbálta viszszaadni a régmúlt idõk hangulatát. Kepli József János alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a
fotókon az átélt pozitív élmények adta életöröm, derû és
misztikum köszön vissza. Mindegyik kép külön történetet hordoz a fürdõvárossal kapcsolatban. Örvendetesnek mondta,

Helyi családi fotóalbumok örökbecsû, megsárgult, fekete-fehér
darabjaiból nyitottak tárlatot Egregy múzeumában mindazoknak,
akik szeretnék felmenõiknek fényképeit látni egy kiállítóhelyen.

A december negyedikéig látogatható bemutatón egyebek
mellett megelevenedik a Royal
Szálló és Étterem személyzete a
'30-as évekbõl, de mosolyognak
a hévízszentandrási iskola alsó

tagozatos diákjai is az 1936–37-es
tanév záróünnepélyén. A '60-as
évek reumakórházának dolgozói
csakúgy megjelennek a képeken,
mint a hévízszentandrási körjegyzõség munkatársai a negy-
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II. GasztroSOKKK

venes évtizedbõl, vagy a „Falu
rossza” népszínmû elõadói 1936ból. A postás Tiszti Üdülõ mára
idõssé lett vendégei is ráismerhetnek önmagukra, csakúgy,
mint a helyi tûzoltók, a színjátszók, a SZOT Vasmunkás Üdülõ
Tetovált Séf. Több százan kísérték munkatársai, vagy a helybéli kéfigyelemmel a kivetítõn is nyo- zilabdás lányok az alsópáhoki pámon követhetõ elõadásaikat. A lyán. A nyitóünnepségen Varga
legkisebbek számára a szervezõk
idén is hangulatos gyerekligetet
építettek. A játékpark tematikája
szintén kapcsolódott a gasztronómiához. Akadtak nívós kézmûves termékek és különféle vásári
portékák kínálata is színesítette a
minõséget, az egyediséget és a
kreativitást bemutató rendezvényt. A fesztivál vendégei esténként hangulatos koncerteken
mozoghatták le a kóstolt finomságokat.

A tavaly elsõ ízben megtartott Keszthelyi GasztroSOKKK rendezvény várakozások feletti sikert hozott úgy a vendégszám, mind a
pozitív visszajelzések tekintetében, ezért a szervezõk számára
nem volt kétséges, hogy idén a fõszezonban visszatér!

Az augusztus második hétvégéjén
megszervezett
II.
GasztroSOKKK is a helyi termékek
széles repertoárjával várta az érdeklõdõket a város centrumában. A szervezõk és a kiállítók bizonyították, hogy tényleg elkötelezettek az egészséges, minõségi és lehetõleg helyi alapanyagok felhasználásának népszerûsítése mellett. Környékbeli
termelõk által hozott különleges
ízek, finom nedûk, gasztronómiai
ínyencségek, különlegességek,
igényesnek mondott street food,
kiváló balatoni borok, látványkonyha és egyéb érdekes bemutatók csalogatták a kóstolni, vásárolni szándékozókat. A környék
legjobb éttermei és õstermelõi
pedig ételeikkel és italaikkal mutatkoztak be. Kézmûves sört, házi szörpöt, válogatott borokat,
minõségi pezsgõket és koktélokat töltöttek a poharakba, de
sajttal és egyéb tejtermékekkel,
adalékmentes húsételekkel, zalai
zöldségekkel és gyümölcsökkel,
vegán finomságokkal is készültek. Érdekes bemutatóval érkezett a fesztiválra Havas Dóra, a Lila Füge blog szerzõje, és interaktív, a közönséggel együtt fõzõs
gasztro stand up show-t kínált a
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gyar kocsizás történetével és az
egykori arisztokrácia lovaglási
szokásaival valamint a falkavadászattal is megismerkedhettek a
látogatók. A szervezõk a Pannon
Egyetemmel és két szlovén partnerrel közösen, a magyar–szlovén
Interreg program keretébõl mintegy 260 millió forint európai
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hogy a fényképekbõl az örökkévalóságnak megõrizve digitális
adatbázis készül. Hermann Katalin igazgató a trendi installálás
hátterét, a post-it-es interaktív
megjegyzések lényegét emelte
ki. Jelezte, a téma sok helyi famíliát érint, így várható, hogy egyre többen megnézik majd a képanyagot.

