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Farsang – Az „ördög innepe” Tûzifasegély-akció rászorulóknak
A farsang eredete, a farsang valamint az agrár- és termékenységi mágia kapcsolata, a párválasztás vidám szokásrendszere, a
19. századi báli ruhaviselet, a farsangi népszokások és hiedelmek
gyûjteménye, a maszkaálarcok, a húshagyókeddi maskurázás valamint a vénlánycsúfolás, a tuskó- és rönkhúzás tárgyi kellékei is bemutatást nyertek a Balatoni Múzeumban rendezett tárlaton.

A Thúry György Múzeum és a
Balatoni Múzeum közösen szervezte a kiállítást, amelyen elsõsorban képek és régi leírások segítségével hozzák vissza a nagyböjt
elõtti idõszak vidám mulatozásait,
szembesítve a látogatókat napjaink divatos farsangi hagyományaival is.
A farsang megünneplése a 15.
század végétõl bukkan fel forrásokban. Katolikus és protestáns

prédikátorok egyaránt óva intik a
híveket a sötétség cselekedeteitõl: a torkosságtól, az iszákosságtól, a bujálkodástól. A farsang az
„ördög innepe”, amikor a jóravaló
emberek is a paráznaság, mértéktelenség, bûbájosság és léhaság,
meg sok gonoszság többféle vétkével vétkeznek. Álorcákat öltenek, különbözõ nemeknek ruhájába öltöznek. A március közepéig
látogatható tárlaton régi falusi, il-

letve nagykanizsai és keszthelyi
farsangok világa elevenedik meg.
A Gyenesdiási Dalárda bordalcsokrával kísért nyitóünnepség vendégeit Száraz Csilla, a nagykanizsai,
és Havasi Bálint, a keszthelyi múzeum igazgatója is köszöntötte,
majd Kiss Nóra néprajzkutató avatott be az érdekes és érdekes közös kiállítás részleteibe. A szakember a kegyelem világosságától elforduló, duhajkodásba, pajzánkodásba, mértéktelenségbe, zenéstáncos mulatozásba, zajongásba,
eszem-iszom vigasságokba átcsapó farsang elõképérõl, a féktelen
tivornyákról is szót ejtett, de megemlítette a kánai menyegzõt is,
ami az evangéliumokhoz kötõdve
tartozik a farsang világához.

A leginkább rászoruló családok tûzifával és tartós élelmiszerrel
való ellátását és segítését vállalta föl a Zala Megyei Védelmi Bizottság (ZMVB). Az õ szervezésükben ebben az évben is megvalósult a
„tûzifasegély” elnevezéssel futó akció.

Keszthelyen, a Magyar utcába
ezúttal egy hátrányos helyzetû,
rászoruló, egyedülálló asszony
számára vittek támogatást. Kiss
Mária, az Idõsügyi Tanács által is javasolt rokkant nyugdíjas, egy erdei köbméter tûzifát és egy doboz
élelmiszer-adományt vett át. Mária asszony a helyi kórház nyugdíjasaként él az ötven négyzetméteres házában, fával fûtve az otthonát. Örömmel vette a fûtési
szezon végén érkezõ segítséget.

A BALATONI BORBARÁT HÖLGYEK

Húszéves születésnapot ülnnepeltek

hogy alapító tagként, gazdasági
vezetõként, majd tíz éven keresztül elnökként is összefogással, bölcs tenniakarással igyekezett erõsíteni a bor és a kultúra
területét érintõ kapcsolatokat,
baráti szálakat. Dr. Bakonyi Károly

A Festetics-kastélyban 1999-ben Vince napján alakult meg az
immár húsz éve mûködõ Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete
(BABORHE). Idén Vince-napkor a Festetics-kastély Amazon-házában ismét összesereglettek a szervezet tagjai, hogy balatonfüredi,
móri, letenyei, csentei, székesfehérvári, velencei, badacsonyi társegyesületekkel közösen megünnepeljék fennállásuk húszesztendõs
jubileumát.

A város vezetõit, a térség polgármestereit, a partner egyesületek megjelentjeit elsõként
Dévényiné Balog Gyöngyi elnök
köszöntötte, aki 2015 októberében vette át az irányítási, szervezési feladatok vezetését.
Domonkosné Marika ceremóniamesterként konferálta föl az ünnepélyen felszólalókat.
Ruzsics Ferenc polgármester
a civilek aktív szerepvállalásáért
köszönetét tolmácsolva utalt arra, milyen nagy jelentõséggel bír
a város életében a minden évben megrendezett városi farsang és a többi, általuk lebonyolított nagyrendezvény.
Csótár András bizottsági el-

nök köszöntõjében a keszthelyi
egyesületek között a legszebb
csillagnak nevezte a mindig tevékeny BABORHE-t.
Brazsil József, a Zalai Da
Bibere borlovagrend nagymestere tréfásan azt mesélte el, hogy
milyen jó együtt lenni a Da
Bibere kis rizlingjeivel, akik
örömmel és szeretettel mutatják
meg, miként kell elhívatottan tevékenykedni a városért, a társakért, a balatoni borok megbecsültségéért.
Dombi-Mirolya Erzsébet Liza,
az egyesület elsõ elnöke arra emlékezett, hogy sikerült az egyediséget hangsúlyozó, a meglévõ
értékeket felmutató gasztronó-

Dr. Sifter Rózsa, a ZMVB elnöke
a sajtónyilvános eseményen elárulta, hogy Zalában 65 rászoruló
kap februárban segítséget a fûtéshez úgy, hogy a bizottság egy
gazdasági társaság támogatásával a térítésmentes szállítást is
felvállalta.
A 2013-as indulás óta megyeszerte már mintegy négyszáz
helyre sikerült jó minõségû, kályhakész, szárított akácfát vinni. Az
önkormányzati vezetõkkel, az or-
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miára, borkultúrára felhívni a figyelmet. A belsõ igényességet,
harmóniára törekvést fenntartva
jó célokat fogalmaztak meg anno, vonzó turisztikai rendezvényeket hívtak életre.
Nádler Józsefné Bebi jelezte,

segítõ jobbját elfogadva, a repertoárt mindig bõvítve sikerült társítani az igényes borkultúrát a kiváló rendezvényekkel, hogy mára megbecsült és elismert szervezetként tekintenek rájuk a határainkon túl is.

szággyûlési képviselõkkel és a
Családsegítõ Szolgálattal közös
együttmûködésben választják ki a
családokat, a rászoruló embereket.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ azt emelte ki, hogy a
szociális tûzifaprogramot egészíti
ki ez a program, a kisebb településen a polgármesterek adják oda
a tûzifát. A miniszteri biztos elmondta: a juttatási rendszer átalakításán dolgoznak azért, hogy
a jelenleginél is több rászoruló
juthasson fához.
Nagy Bálint alpolgármester
jelezte, hogy a város tudja, hogy
kik, milyen típusú segítségre szorulnak rá legjobban.
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MÁR TÉLUTÓN ÉS TAVASZELÕN

Pezsgett az üdülõbiznisz a Balaton körül
– Idén elõször még a tavaszi napsütés sem kellett ahhoz, hogy,
megélénküljön a kereslet a balatoni és a keszthelyi nyaralók piacán. Egyre élénkebb az érdeklõdés fõleg a Balaton keleti medencéjében lévõ központi településeken, de Keszthely és a Zalai Balatonpart is viszi a prímet.

Az érdeklõdõk zöme vízparti,
vízpart közeli, új építésû társasházakra vágyik, de ez, ebben a régióban nem áll kellõ számban rendelkezésre. Az üdülõk négyzetméterára a fõvárosi új építésû lakásokéval nagyjából megegyezik. Hévízen a gyógytóhoz közel, Cserszegtomajon a balatoni örökpanorámás, és Keszthelyen az új-zámori
városrész újépítésû ingatlanjai
most a legdrágábbak – fogalmazott megkeresésünkre Lángi Péter, az egyik országos ingatlanforgalmazással foglalkozó iroda vezetõ munkatársa.
– A nyaralóbiznisz szezonalitásától okkal vártuk, hogy az télen bizonyosan lecseng majd, de
szerencsére, ezzel nem kellett
szembesülni. A természet zöldje
szokott a legfõbb árfelhajtó tényezõként mûködni, ám most
még erre sem igen kellett várni. A
balatoni ingatlanpiac tavaszi pezsdülése persze még nem öltött intenzív méreteket, a keresleti oldal
felfokozott bõvülése még nem tapasztalható látványosan, de az itteni, ingatlanszakmában dolgozó
kollegák sírása mögött nemigen
van realitás. Az eladott lakásoknak
mindössze két-három százaléka
volt új építésû a KSH adatai szerint. A statisztikai adatsor az üdülõingatlanokra is igaz az üdülõkörzetben. A beépíthetõ telkek száma
radikálisan lecsökkent. Nehéz
most új üdülõt vagy új családiházat építeni Keszthelyen és Héví-

zen is. A háttérrégióban
minden adott az új üdülõ,
vagy az új nyaraló építéséhez, de ebbõl ez idáig mégsem lett trend.
– Milyen újdonságok
vannak a nyaraló- és ingatlanbizniszben?
– A miniszterelnök csokbejelentése Keszthelyen és
a régióban is nagyobb érdeklõdést hozott, mindenkit érdekelnek a legapróbb
részletek is. Az ingatlanirodák telefonvonalai többször foglaltak. A
kormány kibõvíti a csok-rendszert.
A kamattámogatott kölcsönt használt lakások vásárlására is kiterjesztik. Annyi egyértelmûen látszik, hogy a csok újabb változása,
még egyet lendít majd a lakáspiacon. A két- és többgyerekes családok használt lakás vásárlására is
felhasználhatják a családi otthonteremtési kedvezmény által nyújtott, államilag támogatott hitel lehetõségét, ez áttételesen, de kihatással lehet az üdülõk áraira is.
– Új, vagy régi üdülõket keresnek?
– Balatonfüreden és Siófokon
sokkal több új apartmanprojekt
van kész, vagy félkész állapotban.
Az új lakáspiaci felmérések szerint
a két városban összesen ezernél
több lakás építése van folyamatban. A zalai Balaton-parton, a nyugati medencében egyelõre kisebb
az érdeklõdés és kisebb is az építkezési láz, emiatt itt, egyelõre, az

A BALATONRÓL

Születésnapi térkép
Ezelõtt 24 esztendõvel, 1995. január 22-én alakult meg a Nõk a
Balatonért Egyesület (NABE). A civil hölgyközösség – ifjúságát
megõrizve – a negyedszázados jubileumot megelõzõ évfordulót
ünnepli idén.

Maradandó emléket állítanak e
születésnapnak, fotós térkép elkészítésével. Céljuk: fényképesen
dokumentálni, hogy 2019. január
22-én milyen volt a Balaton. Mûködési területükön fényképezõgéppel, vagy fotós kísérettel indultak útnak a NABE képviselõi,
köztük a keszthelyi székhelyû za-

együtt, s a Balatonnal kapcsolatos problémás ügyek megvitatásában hallatták szavukat a hölgyek is. A segítés lehetõségeinek
meglátása adott inspirációt arra,
hogy a nõk fogjanak össze, s képviselettel legyenek jelen a Balatonnal kapcsolatos szerteágazó
ügyekben. Munkájuk immáron

A keszthelyi Balaton-part 2019. január 22-én délelõtt.
lai csoport, s készítettek felvételeket a tó és településeinek jellegzetes pontjairól.
A közösség létrejöttének, tevékenységének motivációja az a
nõi szerepvállalás, ami az élet
minden területén nélkülözhetetlen. A parti települések zömmel
férfi polgármesterei 1994. év végén tartottak kötetlen ismerkedõ
összejövetelt
feleségeikkel

emberöltõnyi ideje alatt átöleli a
tópartot, 20 csoportjuk mûködik,
köztük a zalai part településeit
összefogó közösség, Vetõné Zeke
Erzsébet elnökletéve.
A NABE a 24. születésnapján
készült felvételekbõl alkotott térképpel mutatja be, hogy ekkor
hol, milyen körülmény, történelmi
jellegzetesség vagy újdonság ragadta meg éppen a figyelmüket.

árak is alacsonyabbak. Tetten érhetõek fejlesztések a nyugati medencében is, de a kevesebb és alacsonyabb lakásszámhoz az is hozzájárul, hogy a Budapesttõl való
távolság nem csökken lényegesen
akkor sem, ha az M7-esnek köz-

vetlen leágazása lesz Keszthelyre.
A használt ingatlanok piacán a leginkább felkapott város Siófok és
Balatonfüred maradt. Keszthelyen
is igaz még a tétel, miszerint csökken a családi házak és üdülõk
négyzetméterára, minél távolabb
megyünk a parti sávtól. A társasházi lakások nagyobb tömegben
csak a tópart három legnagyobb
városában: Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen fordulnak elõ.
A családi házakhoz képest nagyobb különbség volt tetten érhetõ az esztendõ elsõ két hónapjában. Az árnövekedés mértéke a

társasházi és a kertes házaknál
Keszthelyen és környékén egyszámjegyû maradt. A part menti
felkapott üdülõhelyi sávban 30–50
milliós ártartományban keltek el
üdülõ számára jegyzett ingatlanok. Ennél mérsékeltebb árért, januárban és februárban az 1960-as,
1970-es években épült üdülõket
kaptak a vásárlók, jellemzõen szerényebb állapotban.
– Mi számít árfelhajtó tényezõnek?
– Az üdülõegységek iránti túlkereslet megint magasabb, mint
13 százalék. Ez a tél végén is erõs
számként határoz meg
sok mindent. A használtnyaraló-árak emelkedése
nem számottevõ se Balatongyörökön, se Vonyarcvashegyen se Gyenesdiáson, de arra nem
kell felkészülni, hogy a
reális áron kínált üdülõegységekre hosszú évekig kelljen vevõt keresni.
A használt üdülõegységekért Hévízen kell a legtöbbet fizetni. Itt a horrorárak a
mindennapok adásvételének természetes részei. A legtöbb eladónak azonnal szüksége van készpénzre, így az ingatlanértékesítések majdnem negyede még mindig a piaci ár alatt történik az üdülõk tekintetében is. A mikrorégió
jelenlegi lakásállományának háromnegyede a nehezen értékesíthetõ kategóriába tartozik. Az üdülõegységek legalább felére igaz,
hogy a vásárlónak még milliókat
kell rászánnia arra, hogy az energetikai tanúsítványok szebben
mutassanak.

Jobbik: Költségvetés
Sajtótájékoztatóján a Jobbik az önkormányzatok helyzetérõl és
Keszthely város frissen elfogadott és a párt által elutasított, kényszer szülte költségvetésérõl mondta el véleményét.

Dr. Weller-Jakus Tamás választókerületi elnök szerint az önkormányzatok feladatfinanszírozása
lakosságszám-arányosan történik,
és nem növekedett az elmúlt évtizedben. Több más mellett viszont óriási drágulás volt a szolgáltatások és az építõanyagárak
vonatkozásában is. A helyhatóságok gazdálkodása, feladatellátása minden évben egyre nehezebb. Az önkormányzatok dolgozóinak bérhelyzete katasztrofális.
Tíz éve nem kaptak béremelést,
és a központi illetményalapjukat
idén sem emelték.
A munkaerõhiányos önkormányzatok lassú, magabiztos kivéreztetésérõl van szó. Herold János önkormányzati képviselõ sze-

rint a tavaly ilyenkor megalkotott
városi kampányköltségvetés most
a csodák büdzséjévé alakult. Az elmúlt évben 8 milliárd 189 millió
forint volt Keszthely összbevétele, ami idén már 170 millió forinttal kevesebb lett. A csökkenésben
a város demográfiai helyzete is
erõsen közrejátszott. A saját bevételek a 2014-es szintre apadtak.
A város már alig rendelkezik ingatlanvagyonnal. Ingatlaneladásból beterveztek ugyan 470 milliót, de a romhalmazokra, a beépíthetetlen területekre valószínûleg csökkentett áron sem lesz
vevõ. A 3 milliárd 800 milliós betervezett fejlesztések mellé saját
erõként rátett 150 millió forint
csepp a tengerben.

HORIZONT

DK: Választások
Mint közismert, májusban európai parlamenti választásokat tartanak Magyarországon. Az EP-voksolás és az õszi önkormányzati
választás (öv) lényegérõl Niedermüller Péter etnográfus, kulturális
antropológus, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke, EP-képviselõje tartott sajtótájékoztatót Keszthelyen.

Kiemelte: A politikai hangulat
változását is lemérõ EP-választás
május 26-án, az öv pedig õsszel
mozgósítja a polgárokat. Az ellenzéki pártok, a lehetõ legjobb
eredményben bízva, mindkét
voksolást kiemelt jelentõségûnek
tartják.
A listás szavazás részletei most
véglegesednek, de az bizonyos,
hogy a DK külön listát állít, mert
semmi nem kényszeríti a pártokat
arra, hogy tegyék össze azt, ami
nem is illik össze. El kell érni mindenütt, hogy a kormánypárt jelöltjével szemben csak egy ellenzéki jelölt legyen. A kormány fél-

revezetõ hangulatkeltése helyett
egy közös, föderatív alapon fölépülõ, együttmûködésben érdekelt unióra van szükség.
A védelem-, a pénzügy- és gazdaságpolitika erõsítése szükséges
a nemzetállamok vetélkedése helyett. A világ és Európa problémái
nem oldhatók meg tagállami keretek között, csak egyetértéssel,
egyeztetéssel és kompromisszumokkal. Az unió egy szociális egység is, ahol azonos elvek mentén
kell a munkavállalókat kezelni. A
jogállamiság védelme is egységes
kritériumrendszerhez igazodva
történhet.

ÚJDONSÁG A FESTETICS-FÜRDÕHÁZBAN

Mozgásanalizáló labor
A Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház saját gyógyturisztikai bevételeibõl kigazdálkodott mintegy 190 millió forintból új mozgásanalizáló laboratóriumot avatott Hévízen, a Festetics-fürdõház második emeletén.

A gyógyfürdõben korszerû berendezésekkel kívánnak segíteni
a mozgásszervi betegségben
szenvedõknek, a sportsérüléssel
küszködõknek, hogy hamarabb,
eredményesebben és gyorsabban
gyógyuljanak. Az eseményt részt
vett Sárfalvi Péter sportigazgatásért és sportágfejlesztésért felelõs helyettes államtitkár.
Dr. Kvarda Attila kórházigazgató avatóbeszédében elmondta,
hogy az új beruházás egyszerre
szolgálja a rehabilitációt és a
gyógyturizmust. A jövõben könnyebben és hitelesebben tudják
mérni egy-egy hévízi gyógykúra
sikerességét. A korszerû mozgáslaborban a betegek állapotát különféle módon feltérképezik,
majd a Németországból és az
Olaszországból beszerzett gyógyító, analizáló eszközök, mûszerek, berendezések segítségével
képet alkotnak arról, hogy milyen a páciensek állapota, és betegségük éppen milyen szakaszában van, illetve milyen módszerrel korrigálható a legideálisabban
egy-egy mozgásszervi elváltozás.
A különleges szolgáltatásra a hévízi kórház betegein túl, külön díj-

LEMEZBEMUTATÓRA KÉSZÜLNEK

Bárányék újra Keszthelyen

fizetés mellett, bárki igényt tarthat. A sportrehabilitációban jelent elõrelépést az a tény, hogy a
jövõben a hévízi kézilabdacsapat
tagjai is részt vesznek majd az
egyes vizsgálatokon.
Vas-Barna Rita, a kineziológiai
labor vezetõje kiemelte, hogy a
járásunk hatással van az egész
szervrendszer
mûködésére,
ezért a gerinc és a medence
helyzete, az ízületi mozgások és
a lábak állapota, illetve boltozata,
vagy a talpak nyomása a talajra
sokat elárul a betegrõl. A speciális, számítógép-vezérlésû mozgásvizsgálat elemzõ funkciója lehetõvé teszi a szervezet mozgásrendszerének pontos és mélyreható vizsgálatát.
A testösszetétel-mérés mellett elvégzik a gerinc többsíkú
vizsgálatát, a gerincstabilizáló
izomcsoportok izomerõ-analízisét, a súlypontelosztást, a törzs
szimmetriavizsgálatát és megnézik a járásképet. Értékelik a talpnyomáseloszlás értékeit, a lábdeformitás pozícióit, a talptípus
helyzetét is, hogy további életmódtanácsokkal tudják támogatni a hozzájuk fordulókat.
mintegy háromnegyed órás tartalommal számolnak, a lemez
várhatóan októberre fog elkészülni. Bemutatójára elsõként Budapesten kerül sor, majd természetesen a keszthelyi közönséggel is szeretnék azt megismertetni élõ koncertet adva.
– Az igazi zene az, ami a közönség elõtt születetik meg újra
és újra, élõ elõadásokban. Szeretnénk ezt mind többször megmutatni, sõt kedvet csinálni, s bátorságot és segítséget adni ahhoz is,
hogy jöjjenek létre itt új együttesek, színesedjék a balatoni
rockzenei élet – tette még hozzá
Burucs Szabolcs.

Újra Keszthelyen foglalja el helyét a zenei hangok közt a város- alakítottakkal sem szakítottunk a
ban 15 évvel ezelõtt létrejött, majd 2010-tõl budapestiként szá- visszatérés miatt – mondta Burucs
mon tartott Néhai Bárány alternatív rockegyüttes.
Szabolcs. – A Hangfoglaló pályázatra való felkészülése nagyon sok
munkát adott, ez most folytatódik,
Olyan pályát alapoztak meg, dig is ott maradt a kora ifjúságuk támogatottként új lemez készítémely révén kezdeti rajongóik hely- városa iránti szeretet.
sére nyertünk lehetõséget, sõt ez
ben sem felejtették õket. Rangot
Zenei pályájukon az elsõ jelen- most kötelezettséggé is vált.
jelentõ munícióval tértek vissza: tõsebb elismerésüket 2015-ben,
A zenész elmondta, hogy
sikeres pályázatuk révén a Nemze- a Szám címû dalverseny gyõztes
ti Kulturális Alap által kiírt Hang- helyezettjeként aratták a fõváfoglaló Program 2018/2019-es tá- rosban. Annak eredménye révén
mogatottjai lettek, 309 versengõ kaptak meghívást a pécsi 30Y
közül a kiválasztott 21 legjobb kö- országos turnéjára, s több más iszé kerülve.
mert hazai formáció is felfigyelt
A keszthelyi Burucs testvér- rájuk. Azóta számos fõvárosi és
pár: Szabolcs és Marcell, valamint vidéki klubban fordultak már
volt diáktársuk, Jakab Attila által meg. Két kiadó gondozásában jelétrehozott együttes tagjai a kö- lent meg eddig egy-egy lemezük,
zépiskolás éveik után úgy tudtak melyek elkészítésében, valamint
továbbra is együtt zenélni, hogy 2010–2014 között számos konmindannyian Budapesten folytat- certen volt társuk Kárpáti Bálint.
ták tovább a tanulmányaikat. Mû– A régi kapcsolataink Kesztvészetük, s az általa elért közös hellyel is fennmaradtak, s terméJakab Attila, Burucs Szabolcs, Burucs Marcell
sikerek összetartó erejében min- szetesen a közben Budapesten ki-
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Repülõgépek nyomában Csapatmunkával, eredményesen
Eltérített, lelõtt, elszabadult, eltûnt repülõgépekrõl tartott érdekes elõadást Balatongyörökön Kositzky Attila nyugállományú repülõs altábornagy, aki referátumát azzal az érdekes kijelentéssel
kezdte, hogy a repülés során minden megtörténhet, még az is, ami
nem történhet meg.

Mint kiderült, az elõadó 43 évig
repült, 38 évig a vadászpilóták kenyerét ette, 28-féle géppel, 6665
felszállás során 3369 órát töltött a
levegõben. A mintegy 15 ejtõernyõs ugrásából kilenc alkalommal
fogadták a Balaton hullámai. Az
érettségi után négy év vadászpilóta-képzés, három év akadémia,
egy év vezérkari tanfolyam jelentett számára kihívást. Hadnagyból

tábornok, majd a légierõ vezérkari
fõnöke lett, és végig vadászgéppel
repült. Fotóit közel harminc településen mutatta be. Balatonfüredi
lakásának mini kiállítóhelyén fogadja a látogatókat s 19 elõadásával az országot is járja. Négy könyve közül az elsõt Franciaországban
is kiadták. A húsz évvel ezelõtt
nyugállományba vonult altábornagy vetített képes elõadásán, elõ-

ször a világ elsõ, hetven évvel ezelõtti gépeltérítését vette górcsõ
alá. A magyar katonai repülés
egyik legendás személyisége elmesélte, hogy a magyarok a gépeltérítésben is elsõk voltak. Még
1919 tavaszán Mátyásföldrõl báró
Felsõszilvási Nopcsa Ferenc kémkedéssel foglalkozó geológus térített el egy kétüléses Maszovlet gépet. Gyõr térségében elõrántotta
és a pilóta fejéhez szorította a revolverét, majd arra kényszerítette,
hogy Bécsbe repüljenek. A szakember elmondta: a gépek eltûnése általában navigációs hiba miatt
történik, de vannak olyanok, amelyeket direkt eltérítenek.

JÁTÉKOS TUDOMÁNY

Interaktív tárlat a Balaton Színházban
Családi szórakozás keretében a környezetünkrõl, valamint a tudományokról, a fizikáról, a kémiáról, a matematikáról, az emberi
testrõl szerzett iskolai tudásanyag bõvítését tûzte zászlajára a „Játékos tudomány – Testünk a csoda” címû, interaktív, utazó kiállítás,
amelyik február derekán érkezett a Balaton Színházba.

– A tüsszentés, a szívmûködés,
az izommunka, az emésztés és az
agymûködés mechanizmusát bemutató kiállítás hamar nagyon
népszerû lett, a bejelentkezõ iskolások és ovisok a kilenctõl három
óráig tartó idõszakot, mind a négy
napon keresztül gyakorlatilag teljesen lefedték. Háromtól öt óráig pedig a szülõkkel érkezett gyerekek
fogadására készültünk fel – mesélte Csengei Ágota, a Goldmark Károly Mûvelõdési Központ igazgatója.
A tudás alapú, értékeken nyugvó, játékos eszközökkel, tanulásra

fogékony, tudományokra nyitott
fiatalok nevelése céljával befogadott tárlat Keszthelyen is gyorsan
közkedveltté vált. A képességfejlesztést, az ismeretterjesztést, valamint a tehetséges fiatalok számára természettudományokkal kapcsolatos pályák vonzóvá tételét
több pedagógus és iskola is fontosnak érezte. A vándorkiállítás az
óvodáskortól egészen a felnõttekig
bezáróan rejtett érdekességeket.
Játékos tanulás és ötletgazdag feladatok révén szemléletesebben tapasztalhatták meg a látogatók a

KÜLTÉRI KÉZILABDAPÁLYA

A sportélet új remeke
A VSZK udvarán kialakítandó kültéri kézilabdapálya megvalósítására nyújtott be pályázatot a keszthelyi önkormányzat a
Georgikon Diáksport Egyesülettel együttmûködve. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatási programja keretében, a sportszervezettel szakmai együttmûködésben pályáztak a város a VSZK leromlott állapotú pályájának megújítására.

Megtörtént a 22×42 méteres
mûanyag burkolatú pálya kialakítása, a játéktér felfestése és a
sporthoz szükséges eszközök beszerzése, a palánkok és a kapuk
felszerelése, így február derekán
sort keríthettek a pályaavató ünnepségre.
Varga Sándor, a Zala Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke és
Ruzsics Ferenc polgármester elmondták: a 43 millió forintos beruházás legfõbb célja az utánpót-

lás-nevelés biztosítása, de az iskolába járók és baráti közösségek
is használhatják a nemzetközileg
elfogadott, mûanyag burkolatú
pályát, amin az edzéseken túl

megyei szintû mérkõzéseket is
rendezhetnek. A töredezett burkolatú régi betontenger helyén
kialakított kék alapszínû pályán a
labdarúgás és más labdajátékok
és egyéb sportágak is eredményesen ûzhetõk. Az ünnepségen
részt vettek a helyi kézilabdaélet
vezetõ képviselõi: Koloszár Zoltán
és Kiss György is. Fishli István, a
VSZK igazgatója hitet tett amellett, hogy a Magyar Kézilabda
Szövetség szabadtéri pályaépítési

pályázatának és az önkormányzat
13 milliós önerejének köszönhetõen felavatott pálya, délelõttönként a mindennapos testnevelés
tanóráiban is segítséget jelent.

testünk mûködését. Polleneket
tüsszentõ óriásorr, szívdobbanás,
pingpong, izomszalag-emelõ kar is
része volt a látványos installációsorozatnak. A szív, az agy mûködését,
az izomzat összetett munkáját, a
keringés komplexitását és a test
felépítését megismertetõ kiállításon a látogatók a gyakorlatban is
kipróbálhatták a tárlat eszközeit, a
szimulátorokat és a modelleket. A
test csodáit bemutató fantasztikus
világ megismerése révén a gyerekek idõben megtudhatták, hogyan
lehet egészségesen élni, táplálkozni, mozogni. Az izgalmas és különleges anyagban higiéniai szabályok,
de még elsõsegélynyújtási ismeretek is helyet kaptak.

Az elmúlt esztendõ legjobb teljesítményeit, a legkiemelkedõbb
teljesítést nyújtó sportembereket jutalmazták a keszthelyi sportgálán, melyet az önkormányzat EMMI-bizottsága szervezett január
utolsó napján, a Balaton Színház Simándy-termében. Azon sportolókat díjazták 11 kategóriában, akik kiváló eredményeikkel hozzájárultak az egyéni, az egyesületi és a városi sikerekhez is.

A vendégek szórakozásáról a
gálán az Asbóth-iskola Regatta zenekara mellett Labanov Tünde
tánccsoportja gondoskodott egy
countrytánc bemutatásával, de
felléptek a Hegedûs Éva által irányított Keszthelyi Kötélugrók is.
Varga Sándor György, a Zala
Megyei Kézilabda Szövetség elnöke vehette át ebben az évben a
Keszthely város sportjáért járó kitüntetést. A Keszthely város legjobb edzõje díjat Keczeli Zoltán, a
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub elnöke kapta. Csala Tamás, a
Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület edzõje érdemelte ki a Keszthely város legjobb utánpótlásedzõjének járó oklevelet. Idén
Keszthely város legjobb testnevelõ tanárának Kardos Károlyt, az
Asbóth-szakgimnázium pedagógusát választották meg. Keszthely
város legjobb felnõtt férfi sportolója címmel lett gazdagabb Licsár
Gergõ Bálint, a Pelso Kung-fu
Egyesület fiatal versenyzõje. A
Keszthely város legjobb felnõtt
nõi sportolója kitüntetés Major
Veronikát, a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub versenyzõjét illette. A Keszthely város legjobb ifjúsági fiú sportolója címet ebben
az esztendõben Csahóczi Csanád a
Keszthely Városi Diáksport Egyesület atlétája viselheti. Keszthely
város legjobb ifjúsági leány spor-

tolója rangos elismerést adományoztak Hetyei Nórának, a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület
úszójának. A Jó tanuló, jó sportoló díjat Nett Vivien, a Keszthelyi

Kiscápák Sportegyesület versenyzõje és Raffai Kristóf a Balaton Vívóklub párbajtõrözõje, megosztva, vehette át. A Keszthely város
legjobb csapata cím birtokosai, a
Szántó Kata által vezetett, Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület
tagjai lettek. Keszthely város
senior sportolójának Mészáros
Lászlót, a Helikon Tenisz Club
senior versenyzõjét választották.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, köszöntõjében az életmódváltás
szükségességére
hangsúlyt helyezve azt emelte ki,
hogy a helyi szövetségek minden
évben képesek elõbbre lépni. A

GYENESDIÁSI ANTOLÓGIA

Versek és prózák helyi ihletéssel
Keszthely és környéke helyben születõ irodalmát gazdagító két gia immáron a harmadik kötet,
kötet bemutatójára is sor került a magyar kultúra napja idei ünne- melyben helyi szerzõk helyi ihlepéhez kötõdõen.
tésû versei kerültek napvilágra. A
kiadványban 8 szerzõ írásait olvashatjuk a verseléshez kötõdõ
A keszthelyi Fejér György Vá- apa) Rezi, Gyerák István (nagy- rövid életrajzi leírással. Góth Imre
rosi Könyvtárban ismerkedhettek apa) Felsõpáhok tanítóját.
Árpád helyi pedagógus, a kötet
meg az érdeklõdõk Kardos Gy. JóA most megjelent Harmat- szerkesztõjének ajánlása széles
zsef nyugalmazott magyar és tör- cseppek címû gyenesdiási antoló- olvasói körhöz szól azzal a jókíténelem szakos tanár Emléknél
vánsággal, hogy mindenki találja
többek õk címû kötetével,
meg a maga számára legszebb
Gyenesdiáson pedig a Harmatgondolatokat, és szõje tovább a
cseppek címmel megjelent, helygyenesdiási költõk álmait. Az elõben születõ költészetet idézõ anszóban kiemeli, hogy a bemutattológia lett bemutatva.
kozók változatos palettán alkotKardos Gy. József a pedagógunak, a szabad verseléstõl a játési és írói pályája mintegy 50 évékosan gyermekekhez szólókon át
re pillant vissza, ez idõ alatt elkéa kötött ritmusokig lehet találszült közel ezer publikációjából
kozni a költeményekkel. Az irodavaló válogatással. A gyûjtemélom gazdagítása mellett fontos
nyes kötetben olvasható munkái
helyi értékként jegyzi: a szerzõrészben nyomtatásban jelentek
ket Gyenesdiás hegyei, utcái, s az
meg korábban, többek pályázatoitt élõ emberek ihlették. A címlap
kon szerepeltek eredményesen,
és a kísérõ grafikai elemek Darnay
jelentõs részük elõadásokra, ünDornyai Béla tervei nyomán kénepi megemlékezésekre készült,
szültek, a versek közt elhelyezett
számos anyag pedig a tanításáfotók Finta Maya felvételei.
nak részét képezve hasznosult.
Olvashatunk Keszthely városához
kötõdõ személyiségekrõl, költõink, történelmi nagyjaink munkásságának elemzésérõl. Simon
István sorsként megfogalmazott
ars poeticájáról úgy, mint a bazsi
költõ által hagyott örökségrõl
azon versek említésével együtt,
amelyek e táj lakóinak környezetérõl szólnak. Felvillan Szabó István, Cserszegtomaj szülöttének
munkássága, akinek nevét ma a
település általános iskolája viseli.
Pillantást tesz a kötet Czóbel
Minka, az elfelejtett költõnõ alakjára is, akihez többek közt az
egyik legnépszerûbb magyar nótánk, a Száz szál gyertya szövege
kötõdik. A szerzõ saját rokoni körébõl idézi meg Bella Mihály (ük-

kultúra anyagi dotálása mellett az
önkormányzat a sport támogatását is fontosnak tartja. A sport infrastruktúrájának modernizálására
is figyelni fognak – tett ígéretet.
A sport ügye iránti elkötelezettséggel szólalt föl Csótár András bizottsági elnök, aki a gálaprogram szervezésében nyújtott
állhatatos munkáját is megköszönte Nemes Klára képviselõnek.
Úgy látta: a szorgalom, a tehetség, az akaraterõ, a sportsikerek-

kel párosulva erõsítik nemzeti
identitásunkat. A rossz egészségi
állapotban lévõ, tragikusan keveset mozgó fiatalok a jó példa nyomán legyõzhetik szemléletbéli
hiányosságaikat, ha a családi és az
iskolai nevelés egy irányba húznak, és ha az elkötelezett sportvezetõk helyes irányba terelgetik az
ifjakat. A sport stratégiai ágazat; a
szabadidõ-, a tömeg-, és az élsport is életerõs, összefogásra képes, elkötelezett embereket nevel, ezért a sportra költött forintokra nem lehet úgy tekinteni,
mint ablakon kidobott pénz. Szükség van folyamatos eszköz- és infrastruktúra-fejlesztésre – húzta
alá. Az elnök részletesen bemutatta a színes sportegyesületi
munka közel húsz helyi klubját,
szakosztályát.
Nagy Bálint alpolgármester, a
díjkiosztót követõen mondott pohárköszöntõjében azt hangsúlyozta ki, hogy köszönet illeti a
sportolókat, az egyesületeket, az
edzõket, de még a hozzátartozókat is. A csapatmunkával tartós,
hosszú távú eredményeket lehet
elérni, ezért a város a jövõben is
támogat minden olyan fejlesztést,
amelynek révén a sportolók eredményesebben tudnak felkészülni.
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