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ALSÓPÁHOKI FÓRUM A FALUFEJLESZTÉSRÕL

Emlékezés a hõsökre Települési jövõkép
„Alsópáhok 18 akcióterületi helyszínén kezdõdhetnek falufejlesztési beruházások, ha a képviselõ-testület és a helyben élõk is
áldásukat adják az új településfejlesztési koncepcióra, amelynek
elkészítésével, a témával hosszú évek óta foglalkozó monoszlói
székhelyû Planteus Kft. Településtervezõ, Építészeti és Szolgáltató
céget bíztuk meg” – jelentette be Czigány Sándor azon a lakossági
fórumon, amely egyúttal az önkormányzat képviselõ-testületének
üléseként is szolgált.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. legalábbis összefogásra van
évfordulóján rendezett keszthelyi ünnepség résztvevõi a Fõ téri szükség.
Ruzsics Ferenc polgármester
gyülekezés után a Kossuth utcán végigvonulva jutottak a megemköszöntõjében arra helyezte a
lékezés fõ helyszínéhez: a Balatoni Múzeumhoz.
hangsúlyt, hogy Magyarország
169 éve is példát mutatott az
Köszöntõjében Manninger Je- kis- és nagyvárosokba félelem, egész világnak, hisz az európai
nõ, Keszthely és a térség ország- rettegés költözik, a keresztény- forradalmak közül csak a miénk
gyûlési képviselõje Kossuthot ség erõszak alá kerül, az unió volt vér nélküli. Az egész nemzet
idézve, azt emelte ki: „Ezredéves legfontosabb tagállama pedig a bízott abban, hogy a változás bétörténelmünk bizonyságul szol- kilépés mellett dönt? Semmi késen történhet meg. Az elsõ fegál, hogy nem vagyunk gyermek okunk a kishitûségre. Hazánk lelõs magyar kormányról napnemzet, és nem vagyunk elag- kellõ alappal vehet részt az uniós jainkban kevés szó esik, pedig
különleges kormány volt, benne
gott nemzet sem. Fiatalos len- újratervezésben.
A politikai közbeszéd is nagy különleges emberekkel, idõtálló
dülettel kell védeni érdekeinket
Európában.” Ma is egy erõsen változások elõtt áll. Korábbi ta- kijelentésekkel. Õk példaként állváltozó Európában kell megtalál- buk dõlnek meg, most is a láza- nak a magyarság elõtt. Példát adnunk a helyes utat. Pár éve még dás állapotában vagyunk, mint nak nemzet iránti feltétlen elköelképzelhetetlennek hitt dolgok '48-ban. Egyre többen lázadnak a telezettségbõl, hazaszeretetbõl,
történnek mostanság. Ki gondol- politikai korrektség ellen, ami felelõs gondolkodásból és gonta volna, hogy határainkra kato- nem a valóságból, hanem ideoló- doskodásból, erkölcsösségbõl.
(Folytatás az 4. oldalon.)
nákat és rendõröket kell külde- giákból vezeti le a politikai csenünk, migránsok milliói érkeznek lekvést, és gúzsba köti a szabad
és követelnek maguknak európai gondolkodást. A választás és
életet egyik napról a másikra, ál- gondolkodás szabadsága mellett
landósul a terrorveszély, a békés az építkezésben is egységre, de

Dobd be magad!
A Keszthelyi Városvédõ Egyesület (KEVE) és a GESZ, mint együttmûködõ partner, április 24. és 29. között hulladékszedõ akcióprogramot hirdet Keszthely belterületére, a város közvetlen környékére, a bevezetõ utak mentére, a kerékpárutak környezetére, illetve
a Balaton-partra.

A szemétszedõ programban
részt vevõket a zárónapon a Semmelweis utcai Zámori Barátok
Asztalánál étellel-itallal várjuk –
mesélte a szervezõk nevében
Komoróczi Lajos. A programhoz
való csatlakozáshoz elõzetes bejelentkezést kérnek, mert tudniuk kell, ki, mikor és hol kíván
szemetet szedni. Névvel, címmel
és telefonszámmal az egyesület
Facebook-oldalán, e-mail-címén:
keszthelyivarosvedok@gmail.co
m, vagy +36-30/683-0859-es információs telefonon lehet jelentkezni. Aki hulladékot gyûjt, az kap
majd szemétgyûjtõ zsákot. Az
összegyûjtött hulladékzsákokat a
köztéri kukák mellé kell elhelyezni, hogy azokat a GESZ napi gyakorisággal elszállíthassa.
A nagyobb mennyiségû hulladék összegyûjtését viszont tele-

fonon kell jelezni. Aki teheti, készítsen
egy
„elõtte-közbenutána” fotót vagy fotósorozatot a
területrõl és a munkákat végzõkrõl. A fényképeket folyamatosan
közzéteszik az egyesületi, a városi és a magán Facebook-oldalakon is.

Az élénk lakossági érdeklõdés
mellett zajló március eleji kultúrházi fórumot azért hívták össze,
mert a felsõbb szintû jogszabályváltozások, a Balaton törvény
módosulásai, a régi HÉSZ és a
szerkezeti terv aktualizálása és
felülvizsgálata, valamint a befektetõktõl érkezett kérések, lakossági igények lehetõvé, illetve kötelezõvé tették az új településfejlesztési koncepció elkészítését.
Ahogy a polgármester fogalmazott: semmi sincs kõbe vésve, a
falu szempontjából legoptimálisabb változatra kívánnak igent
mondani.
Németh Ferenc cégvezetõ
szakmérnök jelezte: húsz hatóság, köztük az Állami Fõépítészi
Iroda öt fordulóban fogja véglegesíteni a település jövõképére
jelentõs hatást gyakorló elképzeléseket. Nemesboldogasszonyfa
nyugati végén, a buszforduló
környékén mezõgazdasági területbe sorolják a véderdõként nyilvántartott részt, ahol esetleg
mintafarm létesülhet. A határban
a pici parcellás mezõgazdasági
területek belterületbe vonása is
indokolt lehet. E résztõl nyugatra
újra érdemes gondolni a gazdaságtalan, beépítettség nélküli
169 telek felosztását, a Fõ utcával való összekötését. E hellyel
átellenben a Fõ utca másik oldalán a csapadékvíz elvezetésére, a

szabályozott árkok kiépítésére, a
lakóterületek vízvédelmére kell
gondot fordítani. Indokolt, de
nehezen kivitelezhetõ a tõzegbánya bõvítése. Ipari, gazdasági célok megvalósítását segítené a
Keszthelyi út mentén létrehozandó különleges terület. Az Árpád
utca megnyitása, közmûvesítése
is tervben van. A településközpontban a telekvégeken lakóterületek jöhetnének létre, és közösségi célú pályázatokkal a
centrum tovább fejleszthetõ. Út
megnyitásával a Kolping területe
is növelhetõ a hegy irányába. Ré-

gi vágy a temetõi parkoló bõvítése. A Felsõpáhokhoz közel esõ,
nagyfeszültségû vezetékek alatti, rossz domborzati kialakítású
lakótelkek helyett zöldfelület-kialakítás lehetne a cél. Innen
északra bõvülhet a település, útmegnyitás történhet és szálloda
is épülhet. Tovább fejlõdhet a
sportpálya, és a Hévízhez közel
esõ részen golfpálya létesülhet,
de nagyszabású üdülõterület-fejlesztés startolhat, vízi vidámpark,
hotel is létesülhet befektetõk jóvoltából.

Könnyû
életmódtanácsok
(5. OLDAL)

HÉVÍZ-KESZTHELY

4

A NÉPHAGYOMÁNY ÕRZÉSE

HORIZONT

„NINCS ÉNNEKEM VARROTT DUNYHÁM”

Hagyományokon a mûvészeti nevelés Betyárok és betyárélet Zalában
A mûélvezet ízlés, a mûvészetteremtés tehetség dolga, de
mindkettõ alakítható. Élen jár ebben a gyenesdiási Kárpáti János
Általános Iskola olyan alapok lerakásával, amelyekre ma „emeletek" épülnek.

Kezdeményezéseik társintézmények csatlakozásával teljesedhettek ki, s váltak hagyománnyá.
Ezek sorában a napokban két tradicionális esemény zajlott: a XIII.
Regionális Gergely-napi Mûvésze-

ti Fesztivál, s immár másfél évtizedes hagyomány jegyében a
„Szép Zalában születtem" népdaléneklési verseny döntõje, aminek
kezdettõl fogva adnak otthont.
Az intézményesített oktatás elindításának ünneplésére visszavezethetõ Gergely-napi program
Somogy, Vas, Veszprém és Zala
megye általános iskolásainak ta-

lálkozója. Évrõl évre magasabb jelentkezõi létszám mutatja, hogy a
fesztivál sokaknak fontos, több
visszatérõ mellett újabb helyekrõl
érkezõkkel bõvül a résztvevõi kör.
Ezúttal 37 település képviseleté-

ben 54 intézménybõl több mint
800 diák mutatkozott be, a színpadon vers- és prózamondás,
drámajáték, néptánc, népdaléneklés, valamint kiállítással képzõmûvészet kategóriában. A
gyermekek felkészítésében mintegy 120 pedagógus vett részt.
A népi kultúra, a néphagyományok megismertetése, a nép-

daléneklés õrzése és élményszerû
továbbadása rendszeresen kap
külön fórumot is a „Szép Zalában
születtem" címû versennyel. A találkozó évenkénti megrendezésének célja a tehetséggondozás, tehetségnevelés. A megye területi
fordulóin évente ezerszám énekelnek a gyermekek. Az idei gyenesdiási döntõn 28 település 45
intézményének képviselete vett
részt. Kisdiákoktól középiskolásokig 5 korcsoport szerint szólóének, kisegyüttes, énekegyüttes
kategóriában több mint 600 népdaléneklõ mutatkozhatott be országosan elismert szakemberek
elõtt, akik a „Tiszán innen – Dunán
túl" országos népdaléneklési verseny zsûrijének is tagjai. Õk:
Maczkó Mária és Vakler Anna, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanárai valamint Németh István, a Magyar Tudományos Akadémia zenei munkatársa.
Az ifjúság körében kezdeményezett és folytatott program éltetõi bizonyságot is adva vallják:
a népzene napjainkban is összetartó érték, a zenei anyanyelv lelki kapocs az emberi közösségekben. A népdaléneklõk lelkesen õrzik a népzenei hagyományokat,
ezen belül Zala megye népdalkincsét. Ezzel tisztelegnek Vajda József és id. Horváth Károly zalai
népdalkutatók munkája elõtt is.

KESZTHELYI TÖRTÉNELEMKÖNYVEK

Becses darabok bemutatói
Alkalmi kiállítássorozatot indított útjára a keszthelyi Helikon lógia 25 munkát közöl, amelyek az
Kastélymúzeum könyvtára. A becses darabok válogatott bemuta- 1817. évi elsõ találkozón elhangtói idén aktuális várostörténelmi jubileumokhoz kapcsolódnak.
zottak.
A márciusi darab a budapesti
Franklin-Társulat 1896-os kiadásáA 2017-es év bõvelkedik olyan kezett Helikoni Ünnepségek 1817- ban „Az 1867-iki kiegyezésrõl.” cíjeles évfordulókban, amelyek ben történt életre hívását.
mû, gróf Andrássy Gyula által írt
helytörténeti szempontból kiA hónap könyve sorozatban az kötet, melynek bemutatásával
emelkedõek. A közgyûjteménytár eseményekhez köthetõ kiad- együtt szerepel most a kastélykönyvtára az év elejétõl válogat ványok kerülnek bemutatásra, múzeumi könyvtár metszetgyûjazon dokumentumai közt, ame- azokat kiállítási darabként a kas- teményének egyik különlegessélyek kötõdnek a múlt jeles esemé- télymúzeum látogatói a könyvtár- ge is, amelyik az elsõ felelõs kornyeihez, illetve a város és a Feste- ban tekinthetik meg. Elsõként sze- mány tagjait ábrázolja. A tablón
tics család kapcsolatában jelentõ- repelt Bontz József (1860–1934) látható gróf Festetics II. György
(1815–1883) Vas és Zala megye
fõispánja, aki az 1867. február
20-án hivatalba lépett Andrássykormány király személye körüli
minisztere volt 1871. május 19-ig.

A fenti címmel nyílt május közepéig látogatható idõszaki tárlat a raktárakban porosodó darabok
életre keltek, és egy színvonalas
a Balatoni Múzeumban március derekán.
bemutatóban teljesedtek ki.
Kardos Ferenc néprajzkutató a
A nagykanizsai Thúry György sége a Balatoni Múzeum, ahol a 18–19. századi társadalom külöMúzeum (NTGYM) és a Balatoni város sokszínû kulturális életét nös státuszú, kis létszámú, a koMúzeum közös kiállítása a ma is erõsítendõ, hónapról hónapra rabeli hírek címlapsztoriját adó
vonzó, kalandosnak képzelt, való- nagyszerû meglepetésekkel ké- betyárok világáról mesélt. Õk felságosan inkább tragikus betyár- szülnek. Az idõszaki tárlat is nagy váltva rablásból, útonállásból és
sorsok oldaláról mutatja be, hogy közönségsikert hozhat, hisz igazi pásztorkodásból tartották fönn
a katonáskodás, annak kikerülése, bitófát és kármentõt (léccel elkü- magukat. A kódorgók, bujdosók,
a viszontagságos és a sokféle for- lönített csárdai védett tér) is el- csámborgók többsége megelégemában, tartalommal megjelenõ helyeztek benne.
dett a lopással, fosztogatással, a
betyárkodás milyen szoros kapSzáraz Csilla, az NTGYM-igaz- fenyegetéssel szerzett vagyoncsolatban, kölcsönhatásban volt gatója a helyi kiállítás kurátora- nal, de voltak kegyetlenkedõ,
egymással a 18–19. században. A ként Gyanó Szilvia néprajzkutatót gyilkos bandák is, akiket a közsok érdekes tárgyat felvonultató köszöntötte, aki a kooperációt nyelv haramiáknak, zsiványoknak
tárlat – melyen a Gyenesdiási Da- erõsítendõ, heti egy napot a kani- hív. A szegénylegényeknek saját
lárda tagjai nótáztak – a két zalai zsai intézményben is dolgozik. életükön kívül nemigen volt veszintézmény egymást kiegészítõ Egy háttérkutatás segítette, hogy tenivalójuk.
tárgyi anyagát hozta egy fedél
alá, a megyei levéltár segítségével.
Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója kiemelte: ez a
tárlat a két múzeum közös
együttmûködése révén, közös
gondolkodása alapján jött létre. A
megyei
múzeumi
szervezet
Helikoni életérzés címmel irodalmi pályázatot hirdet Zala me2013-as megszûnésekor, a tagin- gyei diákoknak a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár és a Nõk
tézmények önállósodása után so- a Balatonért Egyesület Keszthelyi Csoportja.
kan a múzeumok halálát vizionálták, de szerencsére nem lett így.
A keszthelyi múzeum sem halóA pályázat apropója a 200 éves mellékelni kell a pályázó adatait;
dik, mióta a Balaton fõvárosához Helikoni Ünnepségek évfordulója, nevét, lakhelyét, iskolája címét. A
került. A négy évtizedes kapcso- melyet gróf Festetics György kez- beadási határidõ: 2017. április
latok ráadásul még erõsödtek is a deményezett 1817-ben. A kiírók 30-a. Az irodalmi alkotásokat szemegyei múzeumi szervezet „ki- verseket, rövidebb prózákat, iro- mélyesen, postán, vagy e-mailmúlása” után, aminek eredménye dalmi tanulmányokat várnak kö- ben várják a Fejér György Városi
ez a remek bemutató is.
tetlen témában olyan hívószavak- Könyvtárba. A leadott alkotásokat
Köszöntõjében Ruzsics Ferenc kal, mint Festetics, Helikon, szakértõi zsûri értékeli és díjazza
polgármester arra helyezte a Keszthely, Balaton, ifjúság, zene, június 2-án, a „Helikon 200” várohangsúlyt, hogy a város büszke- költészet. A jeligés pályázatban si programsorozat alkalmával.

HELIKONI ÉLETÉRZÉS

Irodalmi pályázat
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Emlékezés a hõsökre
sek. A település elsõ írásos említése 770 évvel ezelõtti idõre datálódik, idén van Csáktornyai Lackfi
István nádor, városalapító halálának 620. évfordulója. 245 éve,
1772-ben Festetics Pál (1722–
1782) létesítette a háromosztályos „vörös iskolát”, mely a mai
gimnázium elõdje volt. 220 esztendeje,
1797-ben indult meg az oktatás Európa elsõ felsõfokú mezõgazdasági tanintézetében, a
Georgikonban Keszthelyen, melyet Festetics I. György (1755–
1819) alapított. A gróf neve jegyzi az idén bicentenáriumához ér-

keszthelyi káplán 1889 és 1902 között készített monográfiai munkája, mely jelentõs levéltári és könyvtári kutatások alapján a kezdetektõl tárgyalja Keszthely történelmi,
földrajzi, társadalmi viszonyait. A
nyomtatás Farkas János keszthelyi mûhelyében készült, értékét
növeli a számos korabeli fényképillusztráció azokról a jeles épületekrõl, amelyek napjainkban is
meghatározzák a város arculatát.
Majd a Helikoni Ünnepségek indításának jegyében került kiállításra
a Perger Nyomda által 1818-ba kiadott HELIKON I. címû kötet. A kuriózumnak számító irodalmi anto-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szabad lett a sajtó, eltörölték
a cenzúrát, minden vallás
egyenlõ jogot kapott, a jobbágyok évszázados kiszolgáltatottsága megszûnt, jogban és
kötelezettségben
mindenki
egyenlõvé vált, az új alkotmány
pedig lezárta a régi, nemesi ország korszakát. Kimagaslót alkottak, ám a királyi udvar igyekezett mindent megtenni, hogy
a kivívott szabadságnak minél
rövidebb ideig örülhessen a
nemzet. A márciusi ifjak eszméit
magáénak érzõ nép meg kívánta védeni hazáját. A szabadságharc végül elbukott, ám a reményt, hogy egyszer független,
szabad országban élhessünk,
sohasem adtuk fel.
Ünnepi
beszédében
dr.
Solymosi József történész kiemelte: 1848. március 15-e és a
pesti eseményeket követõ más-

fél év felemelõ története máig
hivatkozási pont, 169 éve nem
halványuló emlék. A csoportérdekeken felülemelkedõ nemzeti
összefogás sokszor hivatkozott
példája. Egyszerre emlékezünk
másfél év eseményeire, szereplõire, katonákra, egyszerû polgárokra, parasztokra és persze
politikusokra, a reformkor megannyi nagyságára. Õk a feudális
Magyarországot modern polgári
állammá akarták tenni. A szónok
közülük emelte ki Csány Lászlót,
Zala megye dicsõ polgárát, aki
politikusként, közlekedési és
közmunkaügyi miniszterként,
táblabíróként, az Országos Honvédelmi Bizottmány teljhatalmú
megbízottjaként is éjt nappallá
téve szolgálta hazáját egészen
vértanúhaláláig. A szabadságharcot ugyan leverték, de az áprilisi törvényekben lefektetett
társadalmi vívmányok mind

megvalósultak. Végezetül aláhúzta: most egyszerre emlékezünk a magyar polgári átalakulásra, valamint a forradalom és
szabadságharc neves és névtelen szereplõire, akiknek hõsiessége számunkra ma is példaértékû.
***
Mûsorral, fáklyás felvonulással, szavalattal, a '48-as emlékmû koszorúzásával emlékeztek
meg Hévízen az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról.
A megemlékezõk fáklyával a
kezükben vonultak a Városháza
térre, ahol Papp Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet. A fürdõváros vezetõje rávilágított: a közös ünneplések
egységbe kovácsolnak. A fáklyás megemlékezés segít kifejezni
magyarságtudatunkat,
összetartozásunkat. A szabadság, egyenlõség, testvériség

eszméi sok országban véres
polgárháborúkat robbantottak
ki. Nálunk a forradalom gyõzött, mert a nemzet minden
tagja egyként érdekelt volt a
feudalizmus idejétmúlt államrendjének eltakarításában. Ekkor olyan egységes volt az ország, mint azóta sohasem. A
hõsök egységet tudtak teremteni, bátorságot és lángoló hazafias lendületet hoztak az
egész ország számára. Rákérdezett: vajon most létezhet-e
olyan nemzetérdek, ami képes
egységbe kovácsolni a magyarokat? Szerinte: irigységbõl, tájékozatlanságból és rosszindulatú álcivil kezdeményezés miatt, még az olimpiai kezdeményezés is elbukott. Még mindig
méltó a magyar régi nagy híréhez? Milyen örökséget akarunk
átadni gyermekeinknek? Történelmi távlatokban gondolkodunk? Most véghez tudnánk
vinni azt a forradalmat, amit
elõdeink véghez vittek '48-ban,
vagy '56-ban? Belátják-e egyesek, hogy nagy célokat csak
egységben tudunk véghez vinni? Március 15-e azt mutatja:
voltunk, vagyunk, leszünk.
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KISS ÁGNES KATINKA: ÚJ TÁRLAT, ÚJ TECHNIKA

Csokrok, alakok Maszkolás és könnyed színek
A mindenkori társadalmi környezetben születõ mûvészet lenyoA színek sokfélesége megmaradt, a hatás azonban világosabb,
mat a korról, idõbeni dimenzió, reflexió a körülvevõ világ hatá- áttetszõbb, könnyedebb lett. Kiss Ágnes Katinka festõmûvész
saira.
mostanság inkább akvarelleket fest. Ezért is lett Vízjel a címe a
keszthelyi Balatoni Múzeumban nemrégiben nyílt tárlatának.
Nemes László festõmûvész és
Diénes Attila Munkácsy-díjas
szobrászmûvész napokban Keszthelyen megnyílt közös kiállításának megnyitóján vetette fel a
fenti gondolatokat dr. Kostyál
László. A mûvészettörténész a
Balaton Színház idõszakos tárlatsorozata részeként a Básti-teremben rendezett bemutatón
említést tett a ma Zalaegerszegen élõ két mûvész életpályája
indíttatásáról, ami magyarázat a
metaforákban való kifejezésmódra. Közös bennük az erdélyi
származás, alkotásaik hasonló
életérzések tükrei. Mûvészetük
által adatott meg, hogy „beszéljenek”, metaforákban szólva
megfeleljenek a kortárs mûvészet idõbeni dimenzión túli másik

melyben a gondolatait megfesti.
A keszthelyi kiállítással virágok
sorozatát hozta a nézõk elé. A látnivalók magányosak, egyedülállóak. A csokrokat szemlélve, köztük kivehetõ egy-egy alak, a festményeket nézve egyre több minden fedezhetõ fel bennük.
Az alkotások ítésze a tárgyakból és gondolatokból álló látnivalók felfedezésére invitálta a látogatókat, mondván: az értelmezés
nézõi feladat, a mûélvezet élményéhez jutásért. A sorozat pedig
az egységével egészet is alkot.
Diénes Attila munkái ugyancsak erõteljes asszociációkat indíthatnak be, az alkotások a környezetre való érzékeny, sajátos
és izgalmas reflektálások.
A kettõs tárlat látogatói egy

korábbi mûvekétõl. Itt egyelõre
nincsenek állatok és más lények.
Persze késõbb még bármi lehet.
A térbeliség viszont fontos. Bolygószerû színes gömbök formálódnak a papíron a keszthelyi múPersze a kiállításon láthatóak a festmények készülnek vízfestés- zeum aulájában. Az üres felület
korábbi, nagyméretû olaj- és sel. A képek színvilága viszont bizonyos részeire (de nem konakrilképei is, ám már érzõdik az sokkal tisztább, könnyedebb lesz. cepció nélkül) elõször maszkolóúj irány. A megnyitó elõtt (és
alatt) két új akvarellt is készített
a helyszínen. Ennek apropóján
váltottunk néhány szót az alkotóval; új technikáról, kísérletezésrõl.
Hosszú ideje nem foglalkozott
már vízfestéssel, amikor a Göcseji Múzeum munkatársaként – különféle foglalkozások során – elkezdte használni, újra felfedezni
ezt a technikát. Mint meséli: kedvet kapott hozzá, hiszen sokféleképpen lehet alkalmazni, rengeteg kísérleti lehetõség rejlik benne, s ez utóbbi amúgy is mindig
inspirálja. Annak ellenére, hogy az
akvarell az egyik legnehezebb
technika, mert nem lehet „visszaszedni”. Ha elfolyik a festék, az
úgy is marad, ha színek összefolyKiss Ágnes Katinka továbbra is folyadék kerül, ezt kezdi körbenak, az is…
Épp emiatt az esetleges elfo- nonfiguratív képeket fest, bár festeni az alkotó. A folyadék ráralyás miatt inkább kisebb méretû ezek szimbolikája némileg eltér a gad a papírra, késõbb, ha lehúzza

Írói nevén Kantibuk, alias Simon József: Álmok Völgye –
Orosz teázó címû novelláskötetének bemutatójára hatvannál
több érdeklõdõ ment el március
derekán, a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár olvasótermébe, ahol a megjelenteket
elsõként Pappné Beke Judit
mutatta az agrárdiplomás Vas
igazgató köszöntötte.
megyei írót, nyugalmazott államtitkárt, korábbi országgyûlési
A költészet világnapján tartott képviselõt, szociológiát, újságest háziasszonyi szerepében a írást és grafológiát kitanult szakszerzõ párja, Balázsy Mária Éva, embert, modernkori polihisztort,
nyugalmazott mûvelõdésszerve- aki a néhány éve szerzett pszizõ, újságíró jeleskedett, aki be- chotronikai végzettségét tartja a
legtöbbre, de õstermelõként és
fafaragóként is jeleskedik. A
négyéves kora óta író szerzõ –
mint jelezte – csak olyan novellákat vetett papírra, amik vele a valóságban is megtörténtek. A Mesék az elõzõ átkosból alcímet kapott, magánkiadásban megjelent
kötet közel félszáz rövid novellát
tartalmaz. A rendszerváltás elõtti,
– Lesújtóak a tapasztalataim. izgalmakban bõvelkedõ évtized
Az emberek töredéke fogyaszt történéseit összefoglaló novellacsak elegendõ folyadékot napon- gyûjteményben egy vidéki újságta. Nem vagyok szomjas! – jön a író és értelmiségi barátai rendhaválasz, pedig az emberi szervezet gyó módon találkoznak a kis- és
65%-a vízbõl áll. Az agyunk 70 nagypolitikával. A sajátos kor- és
százaléka, a vérünk 90 százaléka jellemrajzban pikáns politikai törvizet tartalmaz. Sokan szedik a ténetek is megelevenednek. A
vérhígító gyógyszereket, ahe- hajdan volt és a mai idõk politikai
lyett, hogy több folyadékot és
több nyers zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanának. Minimum
két és fél liter egészséges folyadékot kellene napjában bevinnünk a szervezetünkbe. Sok ember még egy liter folyadékot sem
fogyaszt el egy nap. A vízhiány
számlájára sok betegség írható: a
kiszáradás, székrekedés, fejfájás,
magas és alacsony vérnyomás, a
Túri Török Tibor, keszthelyi
hajszálerek elhalása, a ropogó szépmíves Dobó Istvánról készíízületek, a légzõhólyagocskák tett mellszobrát avatták fel
zsugorodása, a vesekövek. Bizo- nemrég a legendás történelmi
nyított tény, hogy a májbetegsé- személyiség szülõhelyén, a kárgek és a megnövekedett kolesz- pátaljai Szerednyén.
terinszint hátterében is állhat dehidratáció. A szervezet, ha nem
kap elegendõ folyadékot, nem
A Pro Cultura Keszthely díjjal
képes megfelelõ módon tisztítani kitüntetett Túri Török Tibor szeönmagát. A víz, mint a legjobb mélyesen volt jelen az esemészövettisztító folyadék, segít a nyen. Az egri vár kapitányának
betegségek legyõzésében. A be- emléket állító mû avatóünnepsétegség egy belsõ szenny. E szeny- gén Magyarország ungvári fõkonnyet nem nehéz kimosni tiszta zulja, Buhajla József idézte fel Dofolyadékkal. Életfontosságú szer- bó életét, beszélt Szerednye törveink felélénkítése elképzelhe- ténelmérõl, melyben a szõlõ- és
tetlen víz nélkül. Életerõd ad az borkultúra meghonosítójaként is
idegrendszernek és rendbe hoz- szerepe van a Dobó családnak. A
za az egész szervezetet. Áldáso- szobrot az általuk építtetett, ma
sak a belsõleges és külsõleges is funkcionáló pincerendszer bevízterápiák is.
járatánál állították fel. Az alkotó

(mint egy megszáradt maszkot),
az alatta lévõ felület fehér marad,
amit tovább lehet alakítani, színezni. A maszkolást több rétegben is ki lehet próbálni: ha az elsõ
festékrétegek megszáradtak, a
színezett részeket is ki lehet átmenetileg takarni. Bár a felszedésnél vigyázni kell, nehogy eltépõdjön az elsõ réteg.
Szóval az akvarellfestés nem
veszélytelen vállalkozás, de Katinka azt mondja, hogy most pont
ezek a kihívások érdeklik. Azért
azt is hozzáteszi, praktikus okai is
vannak az újításnak: ezzel a módszerrel gyorsabban lehet dolgozni, kisebb helyet is foglal a készülõ kép, s neki most
erre van lehetõsége. Azért a nagyméretû olaj-, akrilfestményekrõl
sem
mondott le végleg.
De most az akvarellfestésben lát sokféle lehetõséget, amit
szeretne kihasználni.
A Balatoni Múzeumban megnyílt
tárlatot – mely április 30-ig látogatható
– dr. Kostyál László
mûvészettörténész,
a Göcseji Múzeum
igazgatója ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. A megnyitó alatt a mûvész elkészült két
újabb festményével, melyek szintén a kiállítótér falára kerültek.

ÁLMOK VÖLGYE – OROSZ TEÁZÓ

Novelláskötet-bemutató

sajátos ismérvének: a mindennapokkal való összefüggésekre
való reagálásnak.
Dr. Kostyál László rámutatott:
Nemes Lászlót idõrõl idõre váltva
újabb és újabb kérdéskörök foglalkozatják, széles az a spektrum,

meditatív világba érkeznek, ami
alkalmat ad a gondolkodásra, kérdések feltételére, és az azokra való válaszok megtalálására a mûvekben. Közös érték, hogy a divatirányzatok mellõzése nem kelt
hiányérzetet.

életének jellegzetes szereplõire letett, ám ha az úton a jószándék
név nélkül is ráismerhetünk. Az lesz a társa, akkor könnyebben eléletmesék hajdani álmainkkal jut végcéljához. A programot Ke-

TAVASSZAL IS FRISSEN, VIDÁMAN

Könnyû életmódtanácsok
„Használjunk ki minden napsütéses percet, mert az felüdíti a
testünket-lelkünket!” – javasolja Bokor Katalin természetgyógyász,
fitoterapeuta. Az egyik hazai televíziós életmódcsatorna háziasszonya szerint a napsütés a Menny ingyenes ajándéka, amely
mindenki számára korlátlanul elérhetõ áldás, ami életet és erõt
nyújt a megfáradt, elgyengült szervezetnek.

A szakember állítja: télen sokat
voltunk zárt térben, ezért családilag irány a természet, ahol kellõ
testmozgást végezhetünk. Ez
hozzásegít bennünket a jó vérkeringés fenntartásához. Amíg fûtjük a lakást, érdemes sós, citromfüves vizes oldatot a fûtõtesten
párologtatni. A túlfûtött szoba
különösen a tüdõbetegeket viseli
meg, nekik a legfontosabb sok
idõt eltölteni a friss, szabad levegõn. A helyes, mély, hasi légzés
elsajátítása azért is lényeges,
mert enélkül nem tudjuk fenntartani a vérünk tisztaságát. A mély
lélegzetvétel csendesíti az idegeket, felgerjeszti az étvágyat, elõsegíti az emésztést, és egészséges, üdítõ alvást okoz. A gyerekek köhögését eredményesen
mulasztja el a lenmagpakolás. Kerüljük a mûszálas, szorító ruhadarabok viselését.
– A jó idõ egyre többeket kicsalogat a természetbe...
– A napfény az anyatermészet
egyik legjobb gyógyszere, egyike
a legrégebbi fizioterápiás kezeléseknek. A napfény 45%-ban látható fénybõl, 50%-ban infravörös
sugárzásból és 5%-ban ultraibolya-sugárzásból áll. Mindhárom

sugárzás együttesen érvényesül.
A bõrben a barnulással együtt Dvitamin képzõdik. A vérképzõrendszer serkentése, az izomzat
fokozása is elképzelhetetlen napfény nélkül. A szervezet védekezõrendszere aktivizálódik, így kevésbé leszünk fogékonyak a fertõzõ betegségekkel szemben.
Napi húsz percet mindennap érdemes napfényben eltölteni,
mert akkor, tablettaszedés nélkül
is jó lesz a D-vitamin-szintünk. A
fokozatosság elvét betartva szoktassuk hozzá a testünket a napfény befogadására. A napfény kifakíthatja ugyan a szõnyegeink
színét, de egészséges színt fest
mindannyiunk arcára. A lakásunk
csak akkor lehet egészséges, ha
azt minél több oldalról átjárja az
éltetõ napfény. Ha édes és hívogató az otthonunk, varázsoljuk
vidámmá a friss levegõvel és a
napfénnyel. A napfény, a legerõsebb létezõ gyógyítóeszközként,
növeli a fehérvérsejtszámot, így
erõsíti az ellenálló-képességünket. Véd a kórokozók ellen. Csökkenti a vércukorszintet, illetve a
vérnyomást.
– Még mindig kevés folyadékot
fogyasztunk?

szembesítenek bennünket, kedélyes humorral. A szerzõ szerint a
nehezen tanuló, makacs ember
zuhanásra és kapaszkodásra szü-

KESZTHELYI ALKOTÓTÓL

Dobó-szobor

resztény Tamás – színmûvész-zenész Hintalan László János zenetanár és Horváth Péter pedagógus színesítette.
életrajzáról elhangzott: pályája a
rajzoláson, a festészeten, a zenén
keresztül érkezett el a szobrászatig, ma Keszthelyen néprajzi tárgyak, régiségek gyûjtõjeként különleges látnivalókat bemutató
több múzeumot mûködtet.
A szerednyei esemény jelentõségét méltatta Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári szervezetének elnöke. Többek közt elmondta: Dobó Istvánnak ez ideig nem
volt szobra Kárpátalján, ezért is kiemelkedõ jelentõségû a megemlékezés. Örömmel szögezte le,
hogy ily módon is tiszteleghetnek
elõtte. A kisváros polgármestere,
Emerih Krickij beszélt arról, hogy
az egri vármúzeum munkatársainak módszertani segítségével hamarosan Dobó Múzeum is létrejöhet a településükön, s felkérte Túri Török Tibort, hogy az oda tervezett köztéri szobor elkészítésében
is vegyen részt.
A szobrot az alkotó és az ungvári fõkonzul leplezte le, majd a
magyar, szlovák és ukrán képviseleti körben, görögkatolikus szertartással lett felszentelve.
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SPORTKITÜNTETÉSEK

Gyenesdiási gyõztesek
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete egy március derekán tartott ünnepség keretében adta
át a 2016. évi sportkitüntetéseket.

„Gyenesdiás Sportjáért” kitüntetést: Hajba Géza futballedzõ kapott. „Gyenesdiás Legjobb Sportolójaként": Wéber Zsolt jiu jitsuversenyzõt, valamint Andor Benedek úszót jutalmazták. A „Jó
Tanuló – Jó Sportoló” kitüntetõ
cím birtokosa Nánássy Máté atléta lett.
Andor Benedek, a helyi általános iskola 6. osztályos tanulója
születése óta elválaszthatatlan a
víztõl, az úszástól. A Keszthelyi
Kiscápák SE-ben rengeteg sikert
ért el. Gyõri, székesfehérvári országos bajnokságokon is jól megállta a helyét. Õsszel öt arany- és
egy ezüstéremmel gazdagodott.
Decemberben a XIV. Claudius Kupán a legeredményesebb fiúversenyzõ címet is elnyerte. Új megyei csúcsokat állított fel 400 m
gyorsban. Külföldön Regensburgban országos versenyen 200 méter vegyesben elsõ lett, de további érmeket is szerzett más nemzetközi megmérettetéseken.
A helyi suli negyedikese,
Nánássy Máté, évek óta rendszeresen indul futóversenyeken és
rendre éremmel tér haza. Keszthelyi kilométerek, Vonyarci nyargalás, Vulkán kalandfutás, Balatonedericsi locsolófutás, Zalaegerszegi pályaverseny és Szilveszteri hegyimaraton, Hévízi futófesztivál, Sümegi terepfutóverseny mind-mind dicsõséghozó érmekkel volt teljes. Ráadásul az
eddigi tanéveket rendre jeles minõsítéssel fejezte be.
Wéber Zsolt sportpályafutását
1983-ban Ajkán kezdte a Diák Judo Clubban. Legjobb eredményét
2003-ban Kecskeméten érte el,
ahol Európa-bajnoki bronzérmet
szerzett. Tavaly a Lisszabonban
megrendezett Európa-bajnokságon 6. helyezett lett. A februári
nyílt horvát bajnokságban 2., az
áprilisi Roma Openen 3. helyezett
lett. Májusban a jászberényi Jász
bajnokságot
súlycsoportjában
megnyerte. Októberben, 85 kgban az Austrian Openen valamint
novemberben, Párizsban, a francia bajnokságban 94,30 kg-ban is
2. lett.
Hajba Géza kiváló sporttehet-

ségét a Keszthely Haladásban
csodálhatták meg a nyolcvanas
években, ahol kitûnõ kapusteljesítményével kiérdemelte a nézõktõl a tizenegyesölõ Hajba Géza
megtisztelõ címet. A fiatal tehetségek felkarolása mellett felnõttcsapatok edzését is elvállalta, így
került Gyenesdiásra. A 2012–
2013-as Zala megyei bajnokság II.

osztályának Északi csoportjában
vezetésével sikerült a bajnokságot megnyerni. A következõ évben ezüstérmet szereztek, majd
az ötödik hely következett. A
2015–2016-os bajnokságot (tavaly) toronymagas magabiztossággal nyerték meg. Szeptembertõl immár az I. osztályban szerepelnek.

200 ÉVES A HELIKON

Kamaratárlat
„Kétszáz éve rendezték meg elõször a Helikoni Ünnepségeket.
Ez adott apropót ahhoz, hogy a Helikon Kastélymúzeum könyvtárának munkatársai és az intézmény múzeumpedagógusa egy kamarakiállítást rendezzenek a kiskönyvtár utáni sárga szalonban.”

Hargitainé Vári Éva, a könyvtár tetics család dokumentumai, revezetõje elmondta: nyolc tárló- likviái, korabeli újságjai, fénykéban bemutatást nyernek a ma- pei.
gyar irodalom gyönygyszemei, a
A kiállítás már megtekinthetõ.
régi helikoni találkozók és a Fes-

Tereptrail a Keszthelyi-hegységben
Természeti képzõdményrõl elnevezett program gazdagíthatja lás alapján más-más településre
idén a Keszthelyi-hegység sportturisztikai kínálatát.
kerülhet át a versenyközpont. A
rendezvényt a települések az
érintett helyeken egyéni kiegéVadlán Ultra Trail néven ha- tika, Zalaszántón a sztúpa, Rezi szítõ programokkal színesítik,
gyományteremtõ céllal, az erdei vára.
egységes arculattal megjelenõ
A hagyományteremtõ verseny váltó-frissítõ pontokon.
túrautakat egyedülálló módon
A szervezést településenként
bemutató tájfutóversenyre kerül rendezésében való együttmûkösor, melynek szervezését Cser- désérõl megállapodás született. egy-egy kontakt személy segíti. A
a
verseny
központja képviseletek a soros tennivalókszegtomaj vállalta, 12 település Idén
összefogásával. A névadó a Gye- Cserszegtomaj lesz, a továbbiak- ról szóló egyeztetések céljával
nesdiáson legközismertebb, de a ban pedig évente önkéntes válla- májusban találkoznak újra.
környék erdei túraútvonalai
mentén több helyen is található
szél vájta, vadlánlik vagy vadlánybarlangként ismert kõfülke. A
szervezésérõl a minap Cserszegtomajon tanácskoztak a polgármesterek. A kezdeményezõ település mellett Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök,
Balatonederics, Vállus, Várvölgy,
Nagygörbõ,
Vindornyaszõlõs,
Vindornyalak, Zalaszántó, Rezi
vesz részt a programban. A verseny célkitûzése, hogy a Keszthelyi-hegységben található nevezetes pontokat, természeti képzõdményeket, a nemrégiben felújított kilátókat, a Kéktúra-útvonal
több szakaszát és az érintett településeket megismerjék a résztvevõk.
A Vadlán Ultra Trail 2017.
egyéni és váltó terepfutó verseny
tervezett idõpontja október 7-e.
A versenyközpont, a rajt és cél is
Cserszegtomaj lesz, a nevezési
létszámot 300 fõben maximálják.
Egyénileg, vagy legfeljebb 5 fõvel
váltóban lehet nevezni, 50 illetve
108 kilométeres táv megtételére.
Az útvonalban szerepel többek
közt a Csókakõ, az egyetemi pincészet, a gyenesdiási sík, a Hatlábú pajta, a Nagymezõ, Balatongyörökig a kilátók, más nevezetességek, mint a fénykereszt, a
Szerelem-domb, a Sipos-torok, a
kutyatemetõ, Várvölgy felé a Tá-

ELADÓ!

A KESZTHELYI-HEGYSÉGBEN

VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11.
209.563 km, Magyarországon
vásárolt, második, nemdohányzó
tulajdonos, törésmentes, szép
állapot. Automata, digitális klíma,
fûthetõ tükrök, ülések ABS, ASR,
elektromos vezetõ oldali ülés,
elektromos ablakok, 8 db légzsák,
tempomat, fedélzeti számítógép.
Világoskék metál. Ir.ár: 1.690.000
Ft. Érd.: +36-30/526-4367

Természetszeretõ túrák
A Keszthelyi-hegység élõvilágával a tavasz beköszöntével nem
csak a gyenesdiási Természet Háza Látogatóközpontban (THL), hanem vezetett tematikus túrák keretében is megismerkedhettek az
érdeklõdõk. A THL csapata március közepén ünnepi túrát szervezett.

AHOGY A DK LÁTJA

Balatoni fejlesztésekrõl
Nagy Zoltán, a megyei közgyûlés DK-s tagja és Kovács Viktória
keszthelyi önkormányzati képviselõ, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy
úgy néz ki: Keszthely mára a Fidesz-barátok befektetési terepe
lett.

Három éve Orbán Viktor veje
kezdte a nagybevásárlást a kikötõvel, és most Mészáros Lõrinc és
üzlettársai tartottak szállodai
nagybevásárlást (Helikon, Hullám,
Balaton Hotel). Március elején a
kormány megalapította a Balatoni
Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit
Zrt.-t, mely 365,4 milliárd forint
elosztásáról gondoskodik. A párt
arról kért tájékoztatást a Magyar
Turisztikai Ügynökségtõl, hogy a
hírekben szereplõ 91, vagy 70
milliárd forintos „szállodaépítés"
felújítást, vagy új szálló építését
jelenti-e? A vízhasználat javítására
szánt 41,4 milliárdos keretösszegbõl elvégzik-e a Keszthelyi-öböl
iszapkotrását, és milyen prioritá-

KITEKINTÕ

sok vonatkoznak a szennyvízkezelésre fordítható 15 milliárdos keretre. Kik juthatnak hozzá „a kisebb szálláshelyfejlesztés" kategória pénzeihez? Tisztázásra váró
kérdéseket kapott Keszthely polgármestere is. Pályázik-e a város a
17 milliárdos tematikus élménypark létesítésére, vagy kempingfejlesztésre? Jut-e forrás a szabadstrand modernizálására, esetleg elektromosautó-töltõpontok
kiépítésére? Hogyan befolyásolja
a kikötõeladás a helyi vitorlásegyesületek jövõjét? Áttervezésre
kerül-e az R 76-os gyorsforgalmi
út nyomvonalterve a Helikon Kastélymúzeum kocsizható Fenyvesallé tervei miatt?

Üveg Trend Plusz Kft.

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

83/310-627, 30/3310-627

Mint megtudtuk: áprilistól októberig – május és augusztus kivételével – a hónapok második
felében, minimum 8-fõs jelentkezés esetén elindulnak a félnapos,
egész napos és holdfénylesõ túrák is, amelyekre egyre nagyobb
igény mutatkozik.
„Mi sem kellemesebb egy tavaszi túránál” mottóval a térségi
Forrásvíz Természetbarát Egyesület (FTE),
valamint a Zalaegerszegi
Szakképzési
Centrum
Keszthelyi
Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakképzõiskolája és Kollégiuma szervezésében, a
keszthelyi sportiroda
közremûködésével immár 29. alkalommal
került megrendezésre
március derekán a
„LEPKE” teljesítménytúra a Keszthelyi-hegy-

ség területén. Gyenesdiás–Vonyarcvashegy–Balatongyörök–
Vállus bakancsos bebarangolására
közel félezren vállalkoztak – tudtuk meg Gálné Németh Ildikótól,
a FTE elnökétõl. A vonyarcvashegyi vasútállomásról indultak és
ide is érkeztek mindazok, akik a
három nevezési táv közül: 15, 25,
és 40 km választottak. A Petõhegy, a Büdöskúti pihenõ, a
Büdöskúti erdõ, Bélap-völgy, a
Szépkilátó, a Bisekõ-tetõ, a Márványkõfejtõ-hegy, a Vékony-cser,
a Szent Miklós-forrás, a Padkõi kilátó, a Jakabfi-pihenõ, a Keserûtetõ, a Szent Mihály-dombi kápolna, a berekalja, a Szent Vendelkápolna, a Vas-hegyi Kitaibel Pálkilátó is megmutatta szépségét.
Mindenki erejéhez mérten választott a szintemelkedések (350 m,
390 m, 1140 m) közül. Akik a kiírásnak megfelelõen végigjárták a
túra útvonalát, kontrolllapjukon
minden ellenõrzõpont igazolása
szerepelt, azok emléklapot és kitûzõjelvényt kaptak. Az útvonal
mentén frissítõállomások létesültek, de a forrás vize is jó, iható
volt. Az idõjárási körülmények
ideálisak voltak a túrázáshoz, hisz
legfeljebb csak az idõnként szemerkélõ esõ jelentett némi gondot.

