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ÚJRA SZÖRÉNYI ZOLTÁN A VAJDA-GIMI ÉLÉN

Mutyi vagy törvényes döntés?
Az Együtt regionális politikai igazgatója felháborítónak tartja, ban vannak vele, ki tudja ellátni a
hogy a helyi KLIK mindenféle indoklás nélkül elutasította Rónaky feladatát, ezért sem támogatták
Attila pályázatát a Vajda-gimnázium igazgatói posztjára.
részvételükkel a demonstrációt.
Az oktatás összes szereplõjének
békés, nyugodt légkörû tanévTette ezt annak ellenére, hogy ként, „régi-új direktorként” õ irá- kezdésre van szüksége, amihez
a tanári kar hetven százaléka va- nyíthatja tovább az oktatási in- örömmel adom a nevemet – nyilamint az összes munkaközösség tézményt. Az államtitkárság is latkozta.
szakmailag megalapozottnak és úgy foglalt állást: törvényes,
jól felkészültnek tartotta a pályá- szakmai döntést hoztak, amiben
zatot. A politikus az MSZP, a DK és politikai szempontok nem játa Momentum mozgalom aktivis- szottak szerepet. A szakszerû,
táival közös szolidaritási tünte- megalapozott és jogszerû döntést szervezett a gimnázium elé tést a véleményezésre jogosultak
július végén. Az igazgatói pályá- javaslatait megfontolva, a beAugusztus elején a kínai Jiangsu
zat botrányos elbírálása miatt tar- nyújtott pályázatokat és a szaktartomány Mezõgazdasági Akadétott utcai demonstráción viszont mai szempontokat mérlegelve, az
miájának (Jiangsu Academy of Agricsak nagyon kevesen jelentek intézmény jövõjét szem elõtt
cultural Science) delegációja tett lámeg. A szónokok felemlegették: tartva hozták meg.
togatást a Veszprémi Egyetem
az igazgató mandátumának megSzörényi Zoltán szerint a gimGeorgikon Karán.
hosszabbításával egyházi fenn- názium legfõképpen egy komoly
tartásba kerülhet a gimnázium.
szakmai alapokon mûködõ intézA gimnázium igazgatói poszt- mény, ahol nem megengedett az
A látogatás során a keszthelyi
jára a 2008 óta az iskolát vezetõ oktatásnak és a nevelési tevékar vezetõivel közösen áttekintették
az oktatási és kutatási területek
Szörényi Zoltán ugyan nem pályá- kenységnek semmiféle politikai
zott, a nagykanizsai tankerület, il- színezetet adni. Egyetlen szülõ
együttmûködési lehetõségeit.
letve az Emberi Erõforrások Mi- sem akar rosszat a gyermekének.
Az együttmûködési szándékot az
egyetem vezetõi egy megállapodás
nisztériuma úgy döntött: szep- A helyi szülõk pontosan ismerik
aláírásával erõsítették meg. A
tembertõl ideiglenes kinevezett- az elért eredményeket, és tisztáGeorgikon Kar korábban is és a jövõben is kiemelt fontosságúnak tartja a
nemzetközi együttmûködéseket, ennek körét bõvítette most tovább a potenciálisan nagy lehetõségeket rejtõ
kínai kapcsolatok szélesítésével. A
kémiai és élettudományi kutatásokban élen járó kínai mezõgazdasági
akadémia korábban az új termékek
és szolgáltatások kereskedelmi forA keszthelyi Helikon Kastélymúzeum könyvtárában elindított, A
galomba hozatalának kapcsolatát is
hónap könyve bemutatósorozat augusztusi darabja a 20-i ünnepkutatássorozatban vizsgálta. A kínai
hez is köthetõen, A magyar Országház címû kötet.
tudományos akadémiával és más kínai agrártudományi egyetemekkel jó
partneri együttmûködést kialakító
A mû kiállítására kettõs emlé- történt az alapkõletétel. Az épüegyetemi vezetõk örömmel vették a
kezés jegyében került sor: hiszen let átadására 1902-ben került sor,
kooperáció új lehetõségét a kesztheekkor idézzük meg évrõl évre ál- az avatást a mester már nem érlyiekkel. A nemzetközi együttmûkölamalapító királyunk, I. Szent Ist- hette meg, az halála után öt hétdés várhatóan kiterjed olyan tudován személyét, s augusztus 31-én tel történt meg, de végelegesen
mányterületekre, amelyikben mindlesz 115 éve, hogy elhunyt Steindl 1904-re készült el az épület.
két intézmény elõrehaladott kutatási
Imre, az Országház tervezõje, aki
A Vasárnapi Újság 1905. évi 27.
eredményekkel rendelkezik.
a 19. század második felének leg- száma írja: Tisza István kormánya
jelentõsebb építésze volt Ybl Mik- gondoskodott róla, hogy díszes,
lós és Schulek Frigyes mellett.
az épülethez méltó ismertetõ
A magyar országgyûlés 1880- munka jelenjen meg az Országházról. A lap azt is tudatja, hogy a
kötet szerkesztésével Ney Béla
építészt, miniszteri tanácsost, jeles mûszaki írót bízták meg, a
díszmû technikai munkáit és kiadását pedig a felvidéki Divald
Károly mûintézete vállalta. Az újság így mutatja be a kötetet: „A
szöveg magyar, német és franczia
nyelven kíséri a mûlapokat, s a mû
ára 150 korona. A magyar közönség elõtt bizonyára szíves fogadtatásra talál ez a nagyszabású
munka, külföldön pedig be fogja
mutatni a magyar mûvészetnek
rövid idõ alatt elért haladását.”
A múzeumlátogatók által
megtekinthetõ kötet még mindig
ban hozott törvényt az Országház nagyon jó állapotú. Festett, araépítésére, a kivitelezésre nemzet- nyozott, dombornyomással díszíközi tervpályázatot írtak ki. 19 pá- tett, félbõr díszkötésben 1906.
lyázó között volt ott Steindl Imre augusztus 28-án került a Festedokumentációja. 1885-ben meg- tics család könyvtárába.

Együttmûködés

KETTÕS EMLÉKEZÉS

Augusztus könyve

zimmer freiben, és milyen viselkedést írt elõ az üdülõknek a Kádár-kor etikettje. A programok
Farkis Tímea, egyetemi adjunktus
túravezetõ irányításával a Szent
András Reumakórház külsõ bejáMár nem csak gyrokoptert, lõdõk megtudhatják, kinek járt a rata mellõl, az emlékfaltól indulmotoros sárkányrepülést, kaland- pártüdülõ, ki töltötte a nyaralását nak.
parkot, minigolfot, segwayt lehet
kipróbálni Hévízen, hanem élményadó sétát is, amelyen feltárul Magyarország ikonikus fürdõvárosának története a tavat övezõ legendáival és a hatvanas évek
szigorú turnusokban érkezõ és pihenni vágyó vendégeivel. A fürdõvárosban felnõtt, majd Keszthelyen érettségizett, jelenleg a
Pécsi Bölcsészkar Romanisztika
Intézetében tanító adjunktus vezetésével annak is utánajárnak,
hogyan emelte a Festetics és a
Reischl család mocsaras lápvidékbõl fürdõvárossá a települést, mi
inspirálta a nyaraló Móricz Zsigmondot, és ki volt Nelly, az itt
gyógyuló pesti elefánt.
Ahogy átsétálnak az ötvenes
évekbe, felfedezik, hogyan alakult át az elõkelõ fürdõváros több
tízezer elvtárs ellátását biztosító
szocialista üdülõhellyé. Az érdek-

Egy, a turizmus fejlesztésében érdekelt társaság jóvoltából júniustól nyolc helyszínen mutatják meg, mirõl érdemes máshogy
gondolkoznunk a Balaton körül, milyen felfedeznivalót rejtegetnek
azok a tájak, ahol nyaranta a vízibicklit hajtottuk és lángost ettünk.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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SZAKASZOLT SZEZONÉRTÉKELÕ

A fõidény szerethetõ volt
A Balaton népszerûsége fél évtizede folyamatosan növekszik, s
ez a keszthelyi vendégéjszakákon is meglátszik, a tavalyi rekord
230 ezer vendégéjszakát valószínû idén meg is haladjuk majd. Jóllehet a hivatalos fõszezon bizonyos hányada még hátravan, általában augusztus elején szokás megvonni egy elõzetes mérleget a
szezon várható alakulásáról. Az eltelt idõszak adatai és a hátralevõ
idõszak foglaltsági mutatói alapján, a statisztikai fõsorok és a
megtapasztalás, a megérzés alapján kijelenthetjük: eredményes
szezont zárhatunk õszszel – mondta szezonértékeléssel kapcsolatos érdeklõdésünkre Tar László, a keszthelyi székhelyû Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója.

– A Balaton népszerûsége
nõtt, a víz a nagy hõségben is
tiszta maradt. A hazai média egyértelmûen Balaton-párti, és a régiós fejlesztéseknek köszönhetõen a „magyar tenger” egyre
versenyképesebbé válik. Az idõjárás egyértelmûen kedvezett a
vízparti üdülésnek, de minden

eddiginél több volt a program a
nyaralók számára. A gasztronómiai „forradalomnak” köszönhetõen
nagyon sokat fejlõdött a vendéglátás, bár ettõl függetlenül a lángos maradt a legnépszerûbb étek
a turisták körében.
– Mi volt jellemzõ a fõidény
idõszakára?
–Keszthely az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen lassan
visszanyeri helyét a Balaton turizmusában. Keszthely, a Festeticsörökség által az üdülõváros jellege mellett látogatócélponttá is
vált, a vonzereje növekedett. Az
elegánsabb környezet pedig láthatóan több igényesebb turistát
is a városba vonzott, amibõl a
környék kisebb-nagyobb települései is profitáltak. Keszthely a
szallas.hu weboldalon hat helyet
lépett elõre a keresési listán, de
booking.com oldalon is javult a
pozíciója. A vendégértékelések
mindkét oldalon szinte csak pozitív véleményt fogalmaznak meg
a várossal kapcsolatban, de megjegyzendõ, ezt mi magunk, nem

értékeljük eléggé. A fõidény a
foglalások alapján egy héttel várhatóan idén meghosszabbodik
majd.
– Hogyan alakult a vendégek
összetétele?
– Tavasszal és õsszel a magyar
vendégek nem jönnek „nyaralni”
a Balatonhoz, viszont rendezvé-

nyeket szívesen látogatnak. Egyértelmûen nõtt a lengyelek, csehek, szlovákok száma. A vendégek mintegy fele belföldi, a lengyelek és németek aránya egyaránt körülbelül 15% körül mozog, a fennmaradó 20%-on osztozik a cseh, orosz, osztrák és szlovák turista. A nyugat-európai turisták: a hollandok, belgák, franciák, spanyolok elmaradtak. Az
uniós turisták valószínûleg közelebbi úti célokat kerestek föl.
– A nyár rengeteg kerékpáros
turistát vonzott...
– Így igaz. Mind a város, mind
az irodánk évek óta rengeteget
tesz azért, hogy a Nyugat-Balaton
és Keszthely egy igazi kerékpáros
paradicsommá nõje ki magát. Érdekes, hogy április közepétõl június közepéig minden második
Tourinformba betérõ turista bringával jött! Ebben az idõszakban a
németek, osztrákok, csehek és
újabban lengyelek a kerékpározás
szereplõi. Szeptember ismét a kerékpáros fõszezon a külföldiek körében, s további fejlõdés várható

MAGYAR IMRE-EMLÉKVERSENY

Keszthelyi díjlovaglás
Magyar Imre, a keszthelyi Georgikon egykori növendéke, néhai
tanára, örökös díjlovagló bajnok tiszteletére, hat kategóriában,
negyvennél több nevezõvel, immár hetedik alkalommal szervezték
meg a díjlovagló emlékversenyt a Georgikon Szendrey-telepén
felújított lovaglópályáján.

A díjlovaglás, a lovassport
egyik szakágaként sok nézõt
vonzott a Georgikon lovardájába,
ahol neves versenybírók elõtt,
háromfõs zsûri felügyelete mellett, a díjlovagló négyszögben
mutatták be tudásuk legjavát a
bel- és külföldrõl érkezett versenyzõk. A zsûritagok között köszöntötték Wagenhofferné Magyar Ágnest, Magyar Imre lányát,
aki nyolcszoros díjlovagló bajnokként édesapja nyomdokait követi.
A lovak irányítását úgy kellett
vezényelni, hogy mindebbõl a közönség és a bírók ne igen lássa-

nak semmit. A Dunántúl egyik díjlovagló fellegvára lehet a teljes
rekonstrukción átesett keszthelyi
lovarda, mert nem csupán a pálya
talaját újították meg, de kerítést
állítottak és versenybírói állást is
emeltek.
A mezõny minden évben
erõsödik. A kezdõk és haladók
mellett neves díjlovagló bajnokok
is eljöttek az emlékversenyre,
amelynek része volt a tiszteletadó koszorúzás. A keszthelyi lovasokat szép eredményekkel nevelõ
Magyar Imre elõtt fõhajtással emlékeztek a lovarda oldalán elhelyezett emléktáblánál.

amiatt, hogy idén kitáblázásra kerül a Fertõd–Keszthely útvonal,
mely által közvetlen összeköttetés lesz Bécs és a Balaton között;
tervezés alatt áll a Bodenitó–Graz–Keszthely útvonal, illetve
a Mura menti kerékpárút és a Balaton összeköttetése is.
– Milyen turizmusserkentõ
megoldások szükségesek?
– Keszthely, Hévíz és a mikrorégió idõvel a Balaton legfrekventáltabb térségévé válhat,
mert épített és természeti látnivalókban is módfelett gazdag.
Fõszezonban ugyan dugulásig
megtelik a város, de a szálláshelyek mennyiségi és minõségi öszszetétele még sok kívánnivalót
hagy maga után. A Helikon Szálló
rekonstrukciója kiemelt jelentõséggel bír a szálláshelyfejlesztésekben. A Keszthelyi-öböl iszaposodását a város és a környezõ települések önerõbõl képtelenek
megoldani. A strandok modernizálása sem fejezõdhet be, hûvösebb idõben is funkciót kell biztosítani nekik. Hévíztõl Balatongyörökig egységbe kell foglalni, hálózatba szervezetten a Festeticsörökség környékbeli látnivalóit.
Szorgalmazni kell a kerékpáros
fejlesztéseket, mert az apróbb jelenlegi hiányosságok egész túraútvonalakat tesznek alkalmatlanná a profi használatra.
Zámbóné Hajdu Andrea turisztikai referenstõl arról érdeklõd-

A keszthelyi Libás strandon immár hagyományos
nyári program a környezõ városrész civil szervezete, a
Zámor Térségért Egyesület
rendezésében zajló Zámori
juliális.

A tradicionális esemény az
egész városnak, vendégkörének szól. Hiszen mindenki
elõtt nyitott az elmaradhatatlan reggeli horgászverseny, s
a különféle közösségek, baráti társaságok, civil társszervezetek, intézmények alkalmi
futballcsapatai közt zajló
mérkõzések a Zámor Kupáért.
A strandra való belépés pedig
ezen a napon mindenkinek ingyenes.
A sportesemények idején
már fõtt a kondérokban a csülökpörkölt, az eredményhirdetések után pedig zenés-táncos
mûsor pezsdítette a hangulatot. A kispályás tornát ezúttal
a La Vida baráti társaság nyerte, a második helyet a házigazda csapat szerezte meg, a harmadikak a tûzoltók lettek. Mûsort adott a Boombatucada
dobegyüttes, majd táncosok,
dalosok léptek fel: a színpadon
váltotta egymást a Nagyváthy
Néptáncegyüttes, a Bethlen
Gábor Nyugdíjasklub Népek
Tánca csoportja, a cserszegtomaji Tátika Népdalkör.

tünk, mi tetszett különösen a turistáknak, illetve mire panaszkodtak leginkább.
Lehet, hogy a különösen kedvezõ idõjárás miatt, de a nyáron
elenyészõ számú panaszbejelentéssel találkoztunk. Mi, itt élõk
hamar meglátjuk a város hibáit,
de a Keszthelyre visszatérõ, zömében külföldi vendégek minden
pozitív változást észrevesznek, és
megosztják örömeiket, értékelik
az elõbbre jutást. Már nem csak a
külhoni, de a magyar vendégek is
bepanaszolják, hogy nemigen találni légkondicionált szálláshelyeket. Nem sérelmezték a strandok
állapotát, és nem hiányolták a
rendezvényeket sem. Bár az is
igaz, hogy akadt olyan hét, amikor három nívós komolyzenei
programot is ki tudtunk ajánlani a
rengeteg fesztiváli mûsor és szórakoztató koncertprogram mellett. Sokan keresték azokat a
fesztiválokat, amelyeknek már
volt elõzménye a korábbi években. A Kis-Balatonra egyre többen indulnának bicajjal, de a védett kerékpárút hiányában ez kicsit körülményes. Rengetegen
béreltek kerékpárt még 10–12
napra is, sõt a kánikulában is kelendõ volt a városnézõ bicikli.
Közlekedéssel, parkolással kapcsolatos gondokról csak ritkán
szóltak, de a Balaton-parton többen is nehezen találtak rá a parkolóautomatákra. Többen sérelmezték, hogy a parton nincs
pénzváltó automata, de a valutaváltás miatt is sokaknak a városközpontba kellett menniük. A júniusban nagyobb számban érkezõ
dánok, svédek, finnek és francia
nyelven beszélõk viszont minden
népzenei, gasztronómiai program, valamint látnivaló iránt
élénk érdeklõdést mutattak.

HORIZONT

SIMON ANDRÁS GRAFIKUSMÛVÉSZ HITVALLÁSA

Határtalan szeretet
Egyszerû ritmika, többrétegû szimbolika, más mûvész alkotásával össze nem téveszthetõ, lélektõl lélekig érõ táncoló vonalak szövik át Simon András grafikusmûvész minden munkáját, amelynek
fõ jellemzõje, hogy a határtalan szeretet veti õket papírra.

Az alkotómûvész új mûfajt
megteremtve, nem csupán földi
tárgyakat, de életeket, sorsokat,
lelkületeket, tragédiákat és „égi

örömöket” is képes egyetlen vonallal kifejezni. A kereszténység
tiszta lelkiségébõl és a mélyen átélt személyes hitbõl
forrásozó egyedi stílusa mára erõs, meghamisíthatatlan védjegygyé érett. Simon Andrással júliusi hévízi
nyaralása alatt találkoztunk:
– Hévíz gyógyvize
nem a mûvészetemre,
hanem a közérzetemre van áldott hatással.
A feleségemmel szeretjük a tájat, a Balaton közelségét, a fürdõváros különleges atmoszféráját, vendégszeretetét,
kulináris varázsát. Isteni adományként, kegyelmi ajándékként
tekintek arra, hogy képes vagyok
egy vonallal érzelmeket és gondolatokat ábrázolni. A tehetségemet életem egy lelki és egzisztenciális válsággal teli szakaszában a Mindenhatótól kértem és
Tõle is fogadtam el. Megfogadtam, nem a saját dicsõségemet
fogom keresni, hanem az Övét.
Harminchárom éve vannak kiállí-

VÁLTOZÁSOK

Egyházi élet
A Magyar Karmelita Rendtartomány még májusban jelentette,
be, hogy a Kis Szent Teréz plébániát tíz évre át kívánják adni az
egyházmegyének.

A hívek ekkor azonnal aláírásgyûjtésbe kezdtek, hogy rábírják
a döntéshozókat a határozatuk
felülvizsgálatára. A kezdeményezésük nem hozott sikert. A

lassan egy évtizede itt szolgáló
Pawel Denisiewicz atya hiába
szerette meg Keszthelyt, hiába
szeretett volna a városban szolgálni, a szerzetesi fogadalma

Szabolcs atyát nehezen engedték el a hívek.

tásaim belföldön és külföldön. Afrika kivételével minden kontinensen volt már tárlatom. Kegyelemnek alávetett emberként szükségem van ihletre és támogató kegyelemre. Magabiztosan állítom,
hogy élni jó. Úgy érzem, hogy
minden szellemi-lelki és fizikai nehézség ellenére az élet egy óriási
ajándék, amit azért kaptam, hogy
megtanuljak szeretetet adni és
kapni. A hivatás, a szerelem, a
család, a sikerek csak ezután következnek.
– Milyen a kapcsolata a közönségével?
– A tõlem vásárlók nem egyszerû grafikai nyomatokat, hanem elsõsorban üzenetet vesznek. Talán azért, mert a képeimnek van egyfajta kisugárzása.
Szeretem a közönségemet. Nem
a kritikusoknak, hanem nekik dolgozom. Csoda a számomra, hogy
a szeretetüzenet energiája, a
képbe „belegyúrt” mondanivaló
átmegy, áthatol egy-egy nyomaton, grafikán keresztül. Nincsenek szakmai díjaim,
mégis boldog vagyok,
hisz állandó közönségdíjban élek, mert viszontszeret a közönségem. Vallom: ha a
tudásunk
csupán
könyvekbõl származik
és nem a szívünk mélyébõl, akkor mûveltnek talán mondhatjuk
magunkat, de bölcsnek még nem. Arra,
hogy hallgassak a szívemre és eljussak a bölcsességre. Számomra
nagy kegyelem, hogy Isten függõvé tett saját magától. Õ számomra nem egy teológiai tétel,
hanem egy örökkön élõ lelki-szellemi valóság, akihez ragaszkodom. Rá vagyok szorulva, hogy õt
érezzem, megtapasztaljam, alázattal és kiüresített szívvel ráhangolódjak. A talentumként kapott
rejtett kincset a lelkemben hordozom, de hamar tovább is
adom, hogy kifejezhessek valamit
abból, amit megélnem adatott.
miatt õ is feltétlen engedelmességgel tartozik feletteseinek. A
karmelita szerzetes szeptember
elsejétõl visszatér majd a lengyel tartományhoz – jelentette
be július végén tartott vasárnapi
szentmiséje végén.
Lengyelországi jövõjérõl már
az ottani tartományfõnök hoz
döntést. Márfi Gyula veszprémi
érsek közleménye szerint Vörös
Imre karmelita tartományfõnök
kérésére szeptember elsejei hatállyal felmentik plébánosi tisztsége alól Pawel atyát. A Kis Szent
Teréz Plébánia élére Fodor János
devecseri plébánost nevezik ki.
Kisegítõ lelkészeként a jelenlegi
búcsúszentlászlói plébános, Ilyés
Dénes lesz segítségére augusztus
közepétõl. A változások a Fõ téri
templom személyi állományát és
híveit is érintik. Tódor Szabolcsot,
a Magyarok Nagyasszonya plébánia káplánját, a Búcsúszentlászló
és filiái mellett a pölöskei plébánia plébánosává nevezik ki. Helyére az újmisés Varga-Csikász Bence
került augusztus közepétõl.
Az elmúlt idõszakban egyébként húsz újmisés pappal gazdagodott a Magyar Katolikus Egyház. Felszentelése után a közelmúltban tartotta újmiséjét a hévízi Szentlélek templomban a
keszthelyi születésû, s családjával a fürdõvárosban élt ifjú pap:
Tóth Gábor, aki a Veszprémi Hittudományi Fõiskolán végzett.
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PANORÁMA

A NÉPTÁNCCSOPORT KÉTHETES TURNÉJA

USA-ban is virított a Tündérrózsa
A keszthelyi Ranolder János
Római Katolikus Általános Iskola
Tündérrózsa gyermek-néptánccsoportja több amerikai szervezet (Chicagói Magyar Klub, Csík
Hágó Magyar Iskola, Norridge-i
református gyülekezet, Szent
Imre-templom, Szent Istvántemplom) meghívására a nyár
közepén kéthetes turnéra utazott az Amerikai Egyesült Államokba.

Nyolc táncos: Hocz Veronika,
Leskó Zsolt, Mózer Veronika,
Nagy-Fáró Ivett, Pál Bendegúz,
Rumi Réka, Sümegi Botond, Varga Hunor–Aradvári Lászlóné mûvészeti vezetõvel és ifj. Aradvári
Lászlóval, az együttes koreográfusával utazott az USA-ba.

A kéthetes tartózkodásuk alatt
rendkívül zsúfolt programot bonyolítottak: megtekintették Chicago városát és múzeumait, de
meglátogatták a Chicago Fire-t,
ahol két egykori Videoton-játékos:
Nikolics Nemanja és Arturo Alvarez
játszik. Aradvári László jóvoltából

itt egy mezcsere részesei lehettek, de megnézték a Chicago Fire–
Vancouver Whitecaps mérkõzést.
A clevelandi Szent Imre-templomban 2015 óta szolgálatot teljesítõ
Mezei András atya korábban a
keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom káplánja volt, és a
Ranolder-iskolában hittant is tanított. András atya meghívásának is
eleget tettek, és gyönyörködtek a
város magyar vonatkozású nevezetességeiben. Kirándultak a Niagara vízeséshez. Négyszer félórás
fellépésük volt a 10. jubileumi gulyásfesztiválon, ahol két nap alatt
mintegy 2500 vendég fordult
meg. A fesztiváli elõkészületekben
önkéntesként segítettek, de részt
vettek táncházban, egy barátságos focimeccsen is, voltak a Chicagói Magyar Fõkonzulátuson, a Chicagói Magyar Clubban. Július 4-ét
egy kedves amerikai–magyar családnál ünnepelték, egy countrytáncot elõadva. Kinttartózkodásukról az ottani média is részletesen beszámolt.

RÓMA ÚTJAI

Kulturális
piknik
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Professzori kitüntetés

Cserszegtomajon, a Mûvészek Szabad Alkotó Közössége (MÛSZAK) idei hetedik
nyári táborának résztvevõi a
zalai kötõdésû Halápy János
festõmûvészre emlékeztek.

A hagyományos kulturális
pikniken széles mûfaji körben,
minden alkalommal megjelenik az elõdök iráni tisztelet,
munkásságuk emlékének õrzése. A találkozók elindítója és
házigazdája a Takács Ferdinánd és Takács Szencz Lívia
mûvész házaspár, akik saját
otthonukban fogadják a mûvészetteremtés több ágának képviselõit: festõket, grafikusokat,
szobrászokat, fémmûveseket,
keramikusokat, költõket. A
társmûvészetekkel felölelik a
közös témát az egyéni látásmódokkal és a különféle kifejezési eszközökkel. Ennek mottóját ezúttal „Balaton és a szabadság” jelmondattal fejezték
ki, a pórszombati születésû
Halápy János (1893–1960)
elõtt tisztelegve. A mûvész balatoni kötõdése a ’30-as évekbeli munkáiban jutott erõteljesen kifejezésre, Balatonfüreden és környékén kapott természeti élmények hatására.
Alkotásaiból tábori kamarakiállítást rendeztek, e vizuális ihletadás mellett Major Katalin
mûvészettörténész tartott elõadást Halápy életútjáról.

Fazekas Sándor, dr. Szabó Ferenc és Farkas Sándor.
A Magyar Állattenyésztõk Szövetsége Horn Artúr-díjjal tüntette
ki dr. Szabó Ferenc keszthelyi egyetemi tanárt.

Az agrárszakember munkássága hallgatói korától kötõdik a mai
Pannon Egyetem Georgikon Karához. Kitüntetéssel szerzett agrármérnöki diplomát, majd 1975-tõl
bejárva az oktatói ranglétrát bejárva 36 évet töltött az intézményben, 1995-ben szerzett akadémiai doktori tudományos fokozatot, s ugyanebben az évben kapott egyetemi tanári kinevezést.
Volt tanszékvezetõ, intézeti igazgató, dékán, az Agrártudományi
Centrum elnöke, doktori iskolavezetõ. Fõ szakterülete a húsmarha
genetikai kutatása és tenyésztése.
Egy évet töltött ösztöndíjasként
az Amerikai Egyesült Államokban a
világ legjelentõsebb húsmarhatenyésztési kutatóintézeteként számon tartott Clay Centerben. Konferenciák szerevezése is fûzõdik a
nevéhez, köztük a Keszthelyen
1996–2009 között évente rende-

ÚJ KÖTET: A KESZTHELYI HELIKON

Pelso-biennálé A magyar kultúra patrónusáról

A Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke, Fekete György nyitotta
meg a Pelso XI. országos kerámia- és gobelinbiennálét a Balatoni
Kisebb közösségek már megismerhették dr. Cséby Géza kesztMúzeumban. A szeptember 8-áig megtekinthetõ kiállítást Gopcsa helyi irodalomtörténész napokban újonnan megjelent, eddig is
Katalin mûvészettörténész rendezte Doromby Mária textiltervezõ igen sokoldalú publicisztikai munkái sorában fõmûvének tekintheiparmûvész és Pannonhalmi Zsuzsa keramikusmûvész kurátorokkal tõ „A keszthelyi helikon” címû kötetét.
összefogva.

A biennále keretében sort kerítettek a tavaly elhunyt Szekeres
Károly keramikusmûvész életmûvét feldolgozó album bemutatójára is. A Pelso-biennále alapító
okiratát a mûvészeti szervezetek
– a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (MAOE), a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek
Szövetségének textil és kerámia
szakosztálya (MKISZtk), a Magyar
Keramikusok Társasága, az Iparmûvészeti Múzeum, a Képzõ- és

Iparmûvészeti Lektorátus, Keszthely város polgármestere és a Balatoni Múzeum igazgatója – húsz
éve, 1997 februárjában írták alá.
A kétévente megrendezett kiállítás mindig valamilyen, Pannóniához kapcsolódó téma köré
épül. Volt már ihletadó téma: a
szõlõ és a bor, a Balaton környéki
tájak, a római limes vagy Pannónia istenei. Az idei tárlatra beérkezõ pályamûvek fõ témája „Róma útjai” voltak.

A több mint 400 oldalas mû alcíme: „Gróf Festetics György szerepe a magyar mûvelõdéstörténetben” érzékelteti, s átfogja azt
a rendkívül széles tevékenységet,
amivel a mecénás hozzájárult a
hazai kultúra gazdagításához, annak „vezérlõ Helikonja” volt. A napokban Cserszegtomajon képzõmûvészeti és irodalmi találkozón
került a kötet elõször olvasók kezébe, a szerzõ által bemutatva.
– Festetics György sokrétû tevékenységgel írta be nevét a ma-

BALATONGYÖRÖKÖN

Lélekgyógyító borok
Balatongyörökön nyolc borházban kínálták a térség nedûit,
de szórakoztató programokat,
borbálokat, koncerteket is szerveztek az augusztus második
hétvégéjén tartott Bor&Dal
Fesztivál alkalmából.

A rendezvényre a júliusi borfesztivál kistestvéreként tekintenek a faluban. A bor, dal, étel, zene mottóval életre hívott program
14 éve nyújt örömperceket a helyben élõknek, a községben nyaralóknak és az idelátogatóknak.
A kulturált, jó kedvû borfogyasztásra buzdító Da Bibere Zalai
Borlovagrend lovagi karával érke-

gyar mûvelõdéstörténetbe, de az
utókor emlékezetében nagyon
sok minden nincsen benne –
mondta a szerzõ az indíttatásról,
aminek hatására hozzálátott az
átfogó tanulmány elkészítéséhez.
– Festetics az elsõ magyar könyvsorozat, a Magyar Minerva elindítója volt, erdélyi színházak alapításában vett részt, nevéhez fûzõdik a budapesti Magyar Tisztiiskola létrehozása, a Hévízi-tóval kapcsolatos tudományos kutatásokat
finanszírozott. Magyar térképsozõ dr. Szabó István ceremóniamester a Balatoni Borbarát Hölgyek koszorújában, a Vinum
Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend képviseletében, Biró Róbert
polgármester társaságában nyitotta meg a fesztivált. A györöki
rizling, a Bece-hegyi rizling hazájában mondott köszöntõjében a
professzor utalt rá: a csabagyöngye, az irsai olivér fajták lassan a hordókba kerülnek, így az
elsõ nyári borok hamarosan elkészülhetnek. Itt sem új betelepítésekre, hanem a régi, jól bevált fajták megbecsülésére volna szükség – vélekedett. „Ahonnan szõlõkapálás közben látod a Balatont, ott egy fokkal jobb a must!”
– mondták egykoron. Ilyen szõlõterületek szerencsére szép számmal akadnak manapság is, így a
kóstolás lehetõsége megmaradt.
A balatoni borvidék egykoron
Varasdig lehúzódott, de a különleges földrajzi fekvésû badacsonyi borvidék mindig külön volt
számon tartva.

rozatot indított, melyben országos „földabrosz” készült el. A
keszthelyi helikonokkal pedig
hozzájárult a nyelvújítási dolgokhoz is.
A minderrõl szóló összegzõ
munka jubileumi jegyben jelent
meg, idén 200 éve, hogy a fõnemes életre hívta Keszthelyen a
Helikoni Ünnepségeket, 220 éve
alapította meg a Georgikon tanintézetet. Ezek ma is élõn õrzik a
munkásságát.
A kötet múzeumokban, levéltárakban fellelt anyagok alapján
készült összegzés, 20 évnyi kutatómunka eredményeként, melylyel a szerzõ sok érdekes újdonsá-

got fed fel Festetics életének kevéssé vagy kevés helyen ismert
részébõl. Az igényes tipográfia
Horváth Zoltán munkája. A számos levéltári dokumentáció mellett látható fotók zömmel a szerzõ felvételei, van köztük Mészáros T. László és Grzegorz Roginski
által készített fénykép, továbbá a
Fortepán Archívumból származó
fotók. A kötet kiadója a Pannon
Írók Társasága.
A nagyközönség elõtti díszbemutatójára szeptember 12-én, 17
órakor a keszthelyi Balaton Színházban kerül sor.

zett országos húsmarhatenyésztési tanácskozás. Több tudományos testületben végez munkát,
visel vezetõi tisztséget. 2011-tõl
Mosonmagyaróváron, a jelenleg
már gyõri központú Széchenyi István Egyetem Állattudományi Intézetének professzora.
Dr. Szabó Ferenc számos tanés szakkönyv szerzõje, munkái
közt van a többszörös nívódíjas
Húsmarhatenyésztés címû kötet.
A professzor 2014-ben elnyerte az
Év Agrárembere címet, állattenyésztési kategóriában.
A Horn Artúr akadémikusról elnevezett díjat a Magyar Állattenyésztõk Szövetsége alapította, a
genetikában kiemelkedõ eredményeket elért szakemberek elismerésére. A kitüntetést Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
társaságában Farkas Sándor szövetségi elnök adta át.

Sportsikerek
Már látszik annak az eredménye, hogy a keszthelyi önkormányzat a sportot kiemelten támogatja – állítják a helyi sport- és városvezetõk. Sikerült úgy az utánpótlás-nevelés, mind a tömegsport területén szép eredményeket
felmutatni.

Nemrégiben kihirdették
a „Magyarország jó tanulója
– jó sportolója 2016” pályázat eredményeit. Több megyei és helyi sportoló is kapott országos elismerést a
díjátadó gálán. Olyan keszthelyieket jutalmaztak, akik
a 2015/2016. tanévben
eredményes
tanulmányi
munkájuk mellett kimagasló
sportteljesítményt nyújtottak.
Hazánkban négyszáznál
több fiatal érdemelte ki a díjat, ebbõl tizenöt jutott a
„Balaton fõvárosába”. Az
Egry József Általános Iskola
és Mûvészeti Iskolából: Juhász Mária Manuéla; a Vajda
János Gimnáziumból: Csóti
Jusztina, Gárdos Tamás, Gerencsér Dóra, Kiss Orsolya,
Lukács Eszter, Lukács Tünde,
Sáfár Anna Alexandra, Szabó
Anna, Tóth Dániel, Gárdos Piroska, Tóth-Lakits Petra,
Mácsek Áron Bence, KendehKirchknopf Lili részesült elismerésben.
Az Asbóth Sándor Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumból pedig Major
Veronika, a Keszthelyi BEFAG
LK sportlövõjét díjazták, aki
világkupákra,
világversenyekre készül. Veronika Bakuban a sportpisztolyos
Európa-bajnokságon is a legjobb formáját hozta.
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KIGYÚRTAK GYENESDIÁSON

Erõs emberek versenye
Nem mindennapi nemzetközi
erõpróba részesei lehettek az
érdeklõdõk Gyenesdiáson, a fõút mellett augusztus második
szombatján Tarr István fõszervezõ jóvoltából. A tizenhárom,
köztük szlovák erõs emberek
versenyébe a szervezõ idén sérülés és a felkészülés rövidsége
miatt nem szállt be, noha az elmúlt években több alkalommal
is elhódította a gyõztesnek járó
kupát.

Több száz kilós traktorgumik,
betontömbök,
malomkövek
mozgatása puszta kézzel, vagy
egy másfél tonnás autó elhúzása
nem számít hétköznapi emberi
tevékenységnek, de az erejüket
összemérõ srácoknak láthatóan
az efféle feladatok meg se kottyantak! Az erõs és izmos férfiak
ezen az immár hatodik alkalommal rendezett versenyen bebizonyították, hogy könnyûszerrel
képesek 350 kilogrammos gumit

Múzeumi tanévnyitó
Augusztus 24-én 14.30-kor tartja a múzeumpedagógiai programjairól. Bankó Zsolt, a
tanévnyitó szakmai programját a keszthelyi Balatoni Múzeum.
Helikon Kastélymúzeum pedagógiai menedzsere az intézményben évente zajló média- és
A városi közgyûjteménytárnak visszapillantó elõadást Czimon- kortársmûvészeti kurzusok tartöbb éves kapcsolata van a helyi dorné Kozma Bernadett, a zala- talmát ismerteti. Házigazdaként
és térségi oktatási-nevelési intéz- szántói Gersei Pethõ Általános pedig Németh Péter múzeumményekkel, a programokat ta- Iskola igazgatóhelyettese, majd pedagógus a 2017/18-as tanév
pasztalatcserés alapokon közösen tájékoztatja a jelenlévõk Sali Éva, intézményi pedagógiai programalakítják, szervezik.
a gyenesdiási Természet Háza jaiból és annak természettuA találkozón ezúttal „Kisdiákok ökoturisztikai vezetõje a láto- dományos
eszköztárból
ad
múzeumi élményei” címmel tart gatóközpont környezeti nevelési ízelítõt.

KESZTHELYEN, HÉVÍZEN ÉS HAHÓTON IS

Bõvül a kerékpáros közlekedés
forgatni, 2x120 kilós koffert cipelni, 2x10 kilós súlyt kitartani,
söröshordót a fej fölé nyomni,
vagy egy malomkövet, betontömböt is felemelni. A látványos
és hatalmas erõt igénylõ versenyszámokban tesztelték az
erõt, a kitartást, az ügyességet.
Az egyes húzó-, emelõ-, pakoló-,
cipelõ-, tartó-, dobó-, nyomó-

számokban az elsõ helyezett
mindig az indulók számával megegyezõ pontszámot kapott, ezután lefelé mindig eggyel kevesebb pont járt. Az efféle erõpróbákat kiíró szövetség versenyszabályait, ajánlásait betartó,
vállalkozó kedvû sportembereket a közönség hangos szurkolással biztatta.

Logiscool, az élményalapú
programozásoktatás
A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet,
okostelefont használnak. Ma már arra is van lehetõség, hogy játékosan, olyan módon tanulják meg ezeket az eszközöket használni, ami egész életükre pozitív hatással lesz. A szükséges tudást és az elsõ sikerélményeket a Keszthelyen is elérhetõ Logiscool-ban szerezhetik meg a gyerekek.

A digitális írástudás elsajátítása egyre fiatalabb korban kezdõdik, a programozást már alsó tagozatos korban el lehet kezdeni.
Széles körû egyetértés van abban is, hogy a programozás a jövõ nyelve. Az igény már most is
kézzelfogható mind a gyerekek,
mind pedig a szülõk részérõl, ezt
a Logiscool délutáni iskolái, nyári táborai iránti hatalmas érdeklõdés is bizonyítja.
A gyorsan bõvülõ, ma már országos hálózattal rendelkezõ
Logiscool sikerét az élményalapú oktatási módszer adja. A diákok folyamatosan alkotva, játékosan tanulva sajátítják el a
programozás alapelveit, rejtelmeit. A saját számítógépes játékok, programok készítése során
fejlesztik kreativitásukat és közben észrevétlenül komoly matematikai, programozói tudásra
tesznek szert. Mindezekkel a tanuláshoz való viszony, az iskolai
eredmények is javulhatnak.
A programozási alapokat kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett programnyelvvel oktatják, az algoritmikus gondolkodást úgynevezett „géptelen”
játékokkal is fejlesztik. Bevezetésként nyáron ezt tábor keretében, játékos formában ki is
próbálhatták az ez iránt érdeklõdõ gyermekek.
Az innovatív, speciális tananyagra épülõ kurzusokat a
gyerekekhez életkorban legközelebb álló egyetemisták és
gimnazisták tartják, akik hamar
megtalálják a közös hangot a
7–14 éves diákokkal.

KITEKINTÕ

Természetesen nem lesz mindenkibõl programozó, de az elsajátított tudás, a logikus gondolkodás, a problémamegoldó
képesség az élet bármely területén használható korosztálytól
függetlenül.
Az elmúlt években országosan már több mint tízezer diák
tanult programozást Logiscooliskolákban. A technológia ugrásszerû fejlõdése és a munkaerõ-

piac növekvõ igénye alapján
nem nehéz arra következtetni,
hogy az igény gyorsan fog növekedni. Ahogy nyelvtudás nélkül ma már nehéz boldogulni,
rövidesen a programnyelvek elsajátítása is a mindennapok részévé válik.
A kurzusok szeptember 18-án
indulnak már Keszthelyen is.
Elõtte szervezünk nyílt napokat
a képzési helyszínen. Jelentkezni
a képzésre és a nyílt napokra is a
www.logiscool.com honlapon lehet (Logiscool Zalaegerszeg
aloldalon). Itt találhatók meg a
kurzusokra vonatkozó legfontosabb információk is. Telefon:
+36-20/465-1234. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

A Zala Megyei Önkormányzat beruházásában, uniós források felhasználásával, a fenntartható közlekedésfejlesztés céljával, jövõ
tavasztól bõvítik a keszthelyi kerékpárút-hálózatot a város északi
részén.

A Csapás út mellett egészen
Gyenesdiásig lehet majd bringázni. A kerékpáros közlekedést fejlesztõ projekt Hévízen és Hahóton
is elindul majd. A Zala kétkeréken
elnevezésû fejlesztési projektre
325 millió forintot fordítanak. Hahót és Fakospuszta között egy kilométer hosszban létesül új út a
bringásoknak. A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség által felügyelt beruházásból Hévízen, a
Gyöngyös-patak felett híd vezeti

majd át a forgalmat a Dobogómajor és a Nagyparkoló közötti 400
méter hosszú szakaszon. A települési önkormányzatok konzorciumi partnerként segítik a beruházás mielõbbi megvalósítását.
Keszthelyen könnyebb és biztonságosabb lesz az északi városrészen lévõ munkahelyek, bevásárlóközpontok és idegenforgalmi
látnivalók megközelítése. A Festetics-kastélyhoz a rendelõintézet
mellett, a Bástya utcán már vezet

egy sokat használt bringaút,
amelyrõl a Sopron utcai rácsatlakozással épül ki az új. A mintegy
három kilométeres nyomvonal
részben meglévõ burkolaton halad majd, de szükség van 1,7 kmes új etap kialakítására is. Az öt külön szakaszra bontott beruházás
tervei már készen vannak. A Sopron utcától az erdészet mellett halad a nyomvonal a Csapás úthoz,
majd a közút déli oldalán vezet a
Martinovics utcáig. Itt keresztülhalad a nagy bevásárlóközpont
parkolóján, ahol átszeli a 71-es fõközlekedési utat a körforgalomtól
északi irányban. Innen a Festetics
Imre Állatparkot elhagyva ér ki
Gyenesdiás határánál.

A NYÁR ÁLDÁSAI SZERVEZETÜNKRE

Vigyázzunk az egészségünkre!
A nyárnak különlegesen áldásos hatása van az ember szerveze– Ilyenkor tanácsos egyhetes
tére – állítja Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász, fitote- léböjtkúrát kezdenünk. Ez jó
rapeuta, aki szerint feltétlenül érdemes a meleg évszak kínálta edzés és tisztítás az egész szerveösszes lehetõséget bátran kihasználni.
zetnek. Ha két és fél óránként a
turmixolt gyümölcsöket bejuttatA nyár a szabadságolások és a vegõ hiánya miatt. Nyaranta vé- juk a szervezetbe, a vitaminok,
vakáció idõszaka, ilyenkor a csalá- tek bezárt ablakok mögött aludni. ásványi anyagok csodás hatását
dok több idõt lehetnek együtt. A szervezetet átjáró, helyes, mély hamar érezni fogjuk. Italként ne
Nem az a fontos, hogy milyen légzéstechnika elsajátítása is ildo- az édesített, cukrozott folyadémesszire utazunk, hanem, hogy mos. Kora reggel a friss levegõn kokat fogyasszuk, hanem a tiszta
tudunk-e békében, szeretetben végzett torna és a mozgás se ma- vizet, vagy az általunk készített
együtt lenni, örülni, önfeledten radjon el, hogy segítsük a vér jó zöldség- és gyümölcsleveket.
játszani. A családi közös ebédek és keringését.
Reggelire: zab- és rozspehely, kövacsorák jelentõsége óriási.
A
– Friss, tiszta vízre is szüksé- les, diós kalács, vagy kifli fogyaszgyermekekkel való beszélgetés, günk van.
tása javallt a friss gyümölcsök
az õ meghallgatásuk azért is fon– Szervezetünk 67 százaléka mellé. Délben pedig nyers zöldsétos, mert lelki szempontból ilyen- víz. Mindennap veszít a szerve- gek is kerüljenek az ebédlõasztalkor tudnak a leginkább erõsödni. zet a folyadékháztartásából, ra. Az irrigálás is szóba jöhet
Az is igaz, hogy pihenni otthon, a ezért a visszapótlás elengedhe- megfelelõ tea fogyasztása melsaját kis kuckónkban lehet legin- tetlen. Az agy 70, a csontok 50, lett.
kább, ezért kell idõt hagyni arra, az izmok 75, a vér 90 százaléka
Üveg Trend Plusz Kft.
hogy mindenféle szabadság zárá- vízbõl áll. A vízhiány komoly fásaként otthonunkban is kipihen- radságot okoz. Ha nem iszunk
jük magunkat. A városi ember eleget, a vérünk besûrûsödik. A
szabad, tiszta levegõre vágyik. Tó- vérünk abból képzõdik, amit elvagy tengerpartra, hegyekbe uta- fogyasztunk. Nem vérhígító
zunk. A tüdõbetegeknek legjobb gyógyszerekre, hanem kellõ
választás az erdei levegõ. A do- mennyiségû folyadékra van leghányfüstös irodákban dolgozók- inkább szükségünk. Egy átlagemMindennemû épületüvegezés, csiszolt
nak is áldás a tiszta erdõ friss leve- ber folyadékigénye napi 2,5 liter.
bútorüvegek, tükrök
gõje. A tüdõnk jó levegõ nélkül A betegség egy belsõ szenny, mikedvezõ áron, rövid határidõvel,
olyan, mint az éhes ember, akitõl nél kevesebbet iszunk, ez a szenny
széles anyagválasztékból.
elvették az ebédjét. A tiszta, friss annál jobban lerakódik. A veselevegõ hatására a vér egészsége- homok, vesekõ, az epekõ is haINGYENES parkolási lehetõség.
sen áramlik a szervezetünkben. marabb kialakul, ha nem foKeszthely,
Kócsag u. 3.
Felüdíti a testet, erõre és egész- gyasztunk elegendõ folyadékot.
83/310-627, 30/3310-627
ségre teszi hajlamossá. A gyomor,
– Nyáron terem a legtöbb
a máj, a tüdõ is szenved a friss le- friss zöldség és gyümölcs...
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ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház 2017-tõl egész
évben KIADÓ. A házban két kétszobás illetve egy egyszobás lakrész
található.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon,
illetve a schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.
Apartmanárak: 4 fõ 16000 Ft/ éjszaka 4000 Ft/ fõ/éjszaka, 5 fõ 19000
Ft/éjszaka 3800 Ft/ fõ/éjszaka. 6 fõ 21600 Ft/ éjszaka 3600 Ft/
fõ/éjszaka. 2 éves korig ingyenes, 3–14 éves korig 3000 Ft/ fõ/ éjszaka.

