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VI. KESZTHELYI FESTETICS-TRÓFEASZEMLE

JÁRÁSI MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVADNYITÓ

A vadászati kultúrát ünnepelték Élmény, öröm, ismeret
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Balatoni Múzeum augusztus végén tartotta a járási
múzeumpedagógiai évadnyitóját a keszthelyi intézményben, ahova
a régióban dolgozó óvodák és iskolák pedagógusait hívták meg.

A Vadászati Kulturális Egyesület (VKE), a Zalaerdõ Zrt. és a Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeuma a vadászathoz kötõdõ zenei, irodalmi és képzõmûvészeti programokkal, solymászbemutatóval, könyvdedikálással, szakmai tárlatvezetéssel várta az érdeklõdõket a vadászati múzeumba, ami a helyszíne volt a vadászati
kultúra keszthelyi ünnepének és a VI. Festetics-trófeaszemlének.

Kiállították a hazai trófeákat, a
rendellenes és érmes agancsokat,
agyarakat és csigákat is. A Zala
Vadászkürt Együttes és Bereczky
Szilárd versmondó közremûködésével tartott nyitóünnepségen
mondott köszöntõjében Pálinkás
Róbert, a Helikon Kastélymúzeum
ügyvezetõ igazgatója kiemelte:
hat évvel ezelõtt az volt a cél,
hogy minél több emberrel megismertessék az ország és Zala megye vadászati múltját, kultúráját,
értékeit. A Zala Megyei Vadász-

szövetség elnöke úgy fogalmazott: 2011-ben még nem tudtuk,
hogy a trófeaszemle 10 éves jubileumára hazánk vadászati világkiállítást szervez, és a cél még magasztosabb lesz. Augusztus utolsó hétvégéjén a sohollári vadászati évadnyitó, majd a zalaegerszegi vadpörköltfesztivál és a
Festetics-trófeaszemle olyan országos hatókörû, színvonalas
programok, amelyek a 2021-es
világkiállításon is méltán helytállnak. A kiállított trófeákat a zalai

erdõk „teremték”, és õszinte vadászirigységgel lehet feltekinteni
a kapitális: 14 és 15 kilogrammos
darabokra.
A Festetics Kulturális Örökség
Díjat Lakatos Ferenc, a díj alapítója és Pálinkás Róbert közösen adták át Hopp Tamásnak, a Zalaerdõ
Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének nyugalmazott igazgatójának, aki a kezdetektõl komoly
szakmai segítséget nyújtott a
rendezvény lebonyolításában. A
Bársony István országos ifjúsági
prózamondó versenyt a múzeum
különtermében tartották. Oláh
Csaba, a VKE elnöke nyitotta meg
a „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címû képzõmûvészeti kiállítást, és kiosztották a pályázatra
érkezett legszebb mûvekért járó
díjakat.

Mielõtt Németh Péter, a Balatoni
Múzeum igazgatóhelyettese ízelítõt
adott volna a negyedszáz érdeklõdõnek a 2017/18-as tanév múzeumpedagógiai programjairól és a
természettudományos „eszköztárból”, köszöntötte a megjelenteket.
A múzeumpedagógus kiemelte: az
oktatáspolitikával
összhangban,
szerencsére egyre több pedagógus
ismeri föl, hogy a múzeum már
nem csak egy olyan tér, ahol a tárgyakat üveg mögül lehet csak
csendben, halkan vizslatni, hanem
élmény-, öröm-, ismeret-, tudás- és
barátszerzõ hely is. Az indulás óta a
járás területén már 1200 tanulót
vontak be az ingyenes ismeretszerzõ programokba.
E cél érdekében folyamatosan
nyújtanak be és nyernek el pályázatokat. Biológia, környezet-, természetismeret, földrajz, geológia, történelem, a hon- és népismeret és az
életmód tématerületérõl valamint a
jeles napokhoz köthetõen a jövõben
is szerveznek majd programokat, illetve táborokat. A szakember jelen
volt a zalaszántói iskola tanévnyitó
értekezletén is, ahol a tervezett múzeumpedagógiai programokról informálta a nevelõtestület tagjait.
Czimondorné Kozma Bernadett,
a zalaszántói Gersei Pethõ Általános
Iskola igazgatóhelyettese a diákok
múzeumi élményeit, tapasztalatait
osztotta meg a hallgatósággal. Szerinte az élménypedagógia, az érzékszervek bevonása az ismeretszerzésbe rendkívüli motiváló erõt képvisel. Az iskola pedagógiai programjába illeszkedve még a tanárok is sok
új ismerettel gazdagodtak az elmúlt
tanévekben. A kreatív csoportmunka, a látványos vetítések, a fegyverek kézbe foghatósága, az interaktív
tudásszerzés, a komplexitásra tö-

rekvõ foglalkozások kiválóan alkalmasak több tantárgyból is a törzsanyag kiszélesítésére. Sokan jutottak sikerélményhez és a visszahúzódóbbak közül is egyre többen lettek
nyitottabbak, befogadóbbak. A hátrányos helyzetû tanulók nagy része
is örömmel vett részt a programokon, vártúrákon.
Sali Éva, a Természet Háza Látogatóközpont ökoturisztikai vezetõje
a környezeti nevelés egyre népsze-

rûbb programjairól, a játszva tanulás
lehetõségeirõl, a barátságos környezetben új élményekre és ismeretekre vágyók kiszolgálásáról, az ökomûhely-foglalkozásokról, az erdõpedagógia szerepérõl, továbbá a
napközis táborokról adott összefoglalót. Jelezte, hogy tervben van tanösvény, szabadtéri kõzetgyûjtemény, szalonnasütõ és játszótér létrehozása is.
Bankó Zsolt, a Helikon Kastélymúzeum múzeumpedagóiai menedzsere a média- és kortársmûvészeti kurzusok szerepérõl, a Helikon
Kastély Kortárs Mûvészeti Mûhely sikert hozó tevékenységérõl adott
tájékoztatót.
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Étkezdefelújítás
A nagyközség önkormányzata által a közétkeztetési tevékenység ellátására fenntartott intézmény, a gyenesdiási étkezde, a minõségvezérelt közétkeztetés szempontjait figyelembe véve újult
meg a közelmúltban 25 milliós pályázati segítségbõl és 8 milliós
önerõbõl. Biztosítottá vált mind a gyermekek, mind a felnõttek étkeztetésének biztonságos és egészséges megoldása.

A szeptember elején tartott
avatási ünnepségen Gál Lajos polgármester elmondta: naponta átlagban 550–580 fõ étkezése lesz
biztosított az 1763-ban épült, azóta többször átépített uradalmi
dézsmaházban. A napi összes
adagszám 57%-a iskolai (6–14 év),
15%-a munkahelyi étkezõ, a fennmaradó óvodai, bölcsõdei étkezõ,
továbbá szociális és külsõs vendég. Az óvodaépülettel közös
épületegyüttesben kialakított étkezde utoljára húsz évvel ezelõtt
látott kisebb felújítást, de valódi,
a belsõ teret érintõ renoválásra
25–30 éve nem került sor, és sem
a mûszaki állapota, sem a felszereltsége nem felelt meg a ma érvényben levõ jogszabályi, szakhatósági és szakmai feltételeknek.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található
összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve egy
egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918,
ILLETVE E-MAIL:
SCHBE.ANITA@GMAIL.COM

Az ingatlanon tavalyelõtt nyílászárócserét és külsõ homlokzati
hõszigetelést is végeztek, egy
közintézmények számára kiírt
energetikai fejlesztési projekt keretében.
Divinyiné Zsadányi Mónika intézményvezetõ elárulta: a szakhatóságokkal történõ egyeztetéseket követõen megtörtént az
összefolyó-, szennyvízelvezetõ
rendszer teljes cseréje; a fõzõtér
mennyezetének, padozatának
felújítása; az elõkészítõ-helyiségek átalakítása; a vízvezeték-hálózat, kézmosók cseréje; pára- és
szagelszívó, szellõztetõrendszer
kialakítása; a hûtõkamra áthelyezése; konyhai gépek, eszközök,
berendezések megvásárlása. A
folyosókat és a vendégteret csúszásmentes padozattal látták el;
feltárták és megszüntették a salétromosodás okát; korszerûsítették az elavult, elhasználódott
villamos hálózatot továbbá akadálymentesítést is végeztek.
Manninger Jenõ miniszteri biztos köszöntõjében úgy fogalmazott: a kormányzati programokhoz kapcsolódó korszerûsítésnek
köszönhetõen, az ökotudatos
nagyközségben lehetõség adódik
nemcsak a családok életminõségének javítására, de számos, jó
minõségû helyi termék bevonására a Pannon Egyetem Georgikon Tanüzemének közremûködésével.

Stílusosan a tanévkezdéshez,
a Hármas kistükör címû elsõ magyar nyelven íródott elemi iskolai
tankönyvet ajánlja a látogatóinak
a „Hónap könyve” kiállítássorozat
keretében a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum könyvtára.

Az 1817-ben kiadott kötet a
magyar népoktatás történetének
egyik kuriózuma. Különlegességét
adja, hogy az e témában végzett
kutatások szerint pedagógiai irodalmunkban nincs párja, a Bibliát
kivéve több kiadást ért meg, mint
bármely magyar nyelvû könyv.
Szerzõje Losontzi István, a nagykõrösi református gimnázium tanulója, majd igazgatója. Hitvallását, céljait a „Kegyes Olvasóhoz”
intézett sorok tartalmazzák:
„...Gyermekeknek irtam, azért-is
gyermeki elméhez alkalmaztatott
módot szükség vala követnem...”
Neményi Imre (1863–1942)
pedagógus, irodalomtörténész a
Egy letûnt kor hangulatát
visszaidézendõ, korhû ruhába
öltözött zenészek töltötték meg
a Fõ teret és a sétálóutcát szeptember elsõ hétvégéjén az V.
Keszthelyi Nemzetközi Verklifesztivál alkalmával.

Mulatság Györökön
A Halász Lajos-emlékkupa futballtornával vette kezdetét szeptember elsõ szombatján a halászléfõzõ versennyel egybekötött
szüreti mulatság Balatongyörökön. Az esõs idõ ellenére sem maradt el a vidám, jelmezes, zenés szüreti felvonulás a Balaton-parti
rendezvénytéren: maskarásokkal, kisbíróval, néptáncosokkal, óvodásokkal, fúvószenekarral, mazsorettekkel, borhölgyekkel.

A 13 gasztrocsapat által elkészített, hagyományos és egyedi kategóriákban fõzött halászleveket a
fesztiválozók már kora délután
megkóstolhatták, de az eredményhirdetés csak késõbb kezdõdött. A Kanizsa Néptáncegyüttes
fellépése után minden fõzõcsapat
jutalmat és oklevelet kapott. A
gyõzelmet idén is az extra életkedvet mutató „Andris and the
Barbies” nevû gasztroformáció ér-

demelte ki, a szakavatott zsûri véleménye alapján. A Gulyás étterem csapata mindössze 1 ponttal
maradt alul a fiatalok csapatától.
Az egyéb halleves kategóriáját a
Szorgalmas Szõlõhegyi Gazdák
csapata nyerte meg. A legszebben
terített asztal a Szögedi Betyárok
és Boszorkányok csapatáé volt. A
szervezõ Bertha Bulcsú Mûvelõdési Ház vezetõje, Villányi Éva mutatta be a kóstoló ítészeket. A társa-

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUMBAN

Az iskolakezdés 200 éves könyve
XX. század elején így jellemezte a
mûvet: „a hazai kisiskolások igényeit szolgálta egy olyan korban,
amikor a lakosság jelentõs része
írástudatlan volt. Még az iskolába
járó gyerekek közül sem tanult
meg mindenki írni-olvasni. Tankönyvek alig voltak, e kiadvány az
oktatók munkáját is nagyban segítette, hiszen akkortájt az alapismereteket jórészt képesítés nélküli iskolamesterek oktatták.”
Az olvasókönyv állapotát tekintve a korának megfelelõen jó állapotú, vászonborításban bõr gerinccel. A Helikon Kastélymúzeum
látogatói a történelmi könyvtárban tekinthetik meg a 200 éves
kötetet.

VERKLIFESZTIVÁL KESZTHELYEN

Letûnt mesevilág újratöltve
került egy kicsit meghosszabbítani. A keszthelyi Surber Zeneautomata Múzeum ötletébõl merítve,
a matuzsálemi korú zenegépek
késõ délutánig üzemeltek, majd
helyi és környékbeli zenészek és
táncosok váltották egymást a
színpadon. Magyar, svájci, német,
osztrák, olasz, lengyel fellépõk,
tradicionális, hagyományos zenegépek, wurlitzerek hangjára a borongós idõ ellenére sokan voltak
kíváncsiak. A fesztiválprogram
másnapján ismét a belvárosi verklimuzsika kapott fõszerepet, majd
különféle mûsorok szórakoztatták
a nagyérdemût. A program zárásaként újra együtt kezdték tekerni a zenegépeket.

A nyitóünnepségen a szervezõk jelezték az egy helyen, egy
idõben, a legnagyobb számban
muzsikáló verklisek, rekordot
akarnak felállítani. A magyar rekord sikerült: 48 zenegép egyszerre szólalt meg a gimnázium
bejárata elõtt.
Köszönhetõen Hansjörg Surber
úr és felesége által végzett szervezõmunkának, a Tourinform-iroda különösen aktív szerepvállalásának. A külföldi verklisek már tavaly beírták naptárukba a dátumot, és idén már 74 résztvevõ érkezett a „Balaton fõvárosába”. A
színvonalas kikapcsolódási lehetõség nyújtásával a nyári szezont si-
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dalmi zsûri tagjai: Noé Árpád, Kiss
Sándor, Farkas Attila, Fekete
György irányításával pontozta az
étkeket. Biró Róbert polgármester
bevonásával sort kerítettek a Virágos Balatongyörökért verseny díjainak ünnepélyes átadására. Az
épített örökség kategóriájában a
Maca-villa tulajdonosai gyõzedelmeskedtek. A Nógrády-família
tagjai a közelmúltban, az építészeti értékeket megõrizve újították
föl az 1900-as évek elején épített
nyári villát. A díszes falusi kert kategóriájában ebben az évben
Seifert Nikolettát hirdették ki
gyõztesként, aki a település központjában álló parasztházának
kertjét virágosította különösen
megragadó ízléssel.

KESZTHELYI GEORGIKON KAR

Kitüntetések, elismerések
A köszöntõk elmondása, a díszoklevelek átadása, az elsõéves „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntehallgatók eskütétele is része volt a Pannon Egyetem Georgikon tést.
Dr. Tóth Brigitta adjunktus
Kar tanévnyitó ünnepélyének szeptember elején a Balaton SzínBurgen Scholar kiválósági díjat
házban.
kapott az Európai Tudományos
Akadémiától (Academia EuroA Georgikon Kar tanévnyitó Judit egyetemi docens. Bakonyi paea). Az alapító elnökrõl, Arnold
ünnepélyén a statisztika és a ma- Károly hagyatékának elhivatott Burgenrõl elnevezett díjat az
tematika területén végzett ki- gondozása, ápolása, a Georgikon Academia Europae a közgyûlését
emelkedõ oktatómunkájáért, a Kar és Keszthely város érdeké- befogadó tudományos akadémia
Georgikon Kar gazdasági ügye- ben végzett tevékenysége elis- által jelölt tudományos fokozatot
kért felelõs dékáni megbízottja- meréseként Bakonyi Károly-díj szerzett, jelentõs önálló eredméként a kari költségvetések és a kitüntetést kapott dr. Pálfi Dénes nyekkel és kimagasló színvonalú
pályázatok elkészítése során mu- címzetes egyetemi docens. Ko- kutatási programmal rendelkezõ
tatott alaposságáért, pontossá- vács Renátó a 2016–2017-es tan- fiatal kutatók kaphatják. Az elisgáért, szakmai felkészültségéért évben nyújtott kiemelkedõ ta- merést idén kilenc MagyarorszáPro Universitate Pannonica em- nulmányi eredménye és az asz- gon kutató fiatal vehette át szeplékérem nagyezüst fokozat ki- talitenisz sportágban elért kima- tember elsõ szerdáján, az MTA
tüntetésben részesült dr. Poór gasló sikerei alapján vehette át a székházában.

HORIZONT

STAKEHOLDER GROUP-TALÁLKOZÓ BUDAPESTEN
Az ATM for SMEs program célja a kis- és középvállalkozások mikrofinanszírozásának javítása és fejlesztése a partnerségben részt vevõ országokban és régiókban innovatív megoldásokon keresztül.
A budapesti találkozón az ATM for SMEs projektben részt vevõ munkatársak és szakértõk
vitatták meg a 2017 elsõ félévében megrendezésre került két tanulmányút során megismert
jó gyakorlatokat, amelyek közül 2–2 kiválasztott példát bemutató prezentáció került ismertetésre.
Social and technological innovation in microfinance (Társadalmi és technológiai innováció a mikrofinanszírozásban) témában
március 20–22. Oslo (Norvégia)
• Risk management in microfinance – Trust based partnership model – KIZ Sinnova
A német partner a mikrohitelezési tevékenységével kapcsolatosan mutatta be a kockázatkezelési
rendszerét, melyben fontos szerepet kap egy a banktól és a mikrofinanszírozótól független kockázatelemzõ szervezet, mely a finanszírozásban részt vevõ partnerek részére végez szolgáltatásokat
(adatelemzés, mûködéselemzés, jelentések, értékelések készítése) és emellett know-how és IT-segítséget is nyújt.
• Network groups – Microfinance Norway
Hitelezési csoportok létrehozásával történõ mikrohitelezést mutatott be a norvég partner. A csoport
tagjai egymást segítve, egymástól tanulva készítik el üzleti tervüket és a finanszírozási döntés meghozatala is közös, illetve a csoport felel a kihelyezett hitelért. A program IT-támogatását a Magyarországon fejlesztett Credinfo rendszerrel végzik.
Involvement of priority groups (kedvezményezett csoportok bevonása a mikrofinanszírozásba) témában
május 15–17. Burgos, Spanyolország)
Social Business Women Microloan – KIZ Sinnova
A német partner bemutatta a külön nõi vállalkozások finanszírozására létrehozott programjukat. Ebben
a programban sem a hitel garanciaoldala a lényeges, hanem hogy a résztvevõk vállalkozói ismerete, tudása gyarapodjon, hogy szembe tudjanak nézni a vállalkozást fenyegetõ kihívásokkal.
Strategy of Women Entrepreneurship Development in the Republic of Croatia – PORA
A horvát partner bemutatta a Horvátországban a nemzeti fejlesztési terv keretében kidolgozott Nõi Vállalkozási Stratégiát. A program stratégiai céljai:
· Az állami politikák megfelelõségének és hálózatépítésének javítása a nõi vállalkozásokkal kapcsolatosan
· A nõi vállalkozók szisztematikus támogatásának fejlesztése, tevékenységük beillesztése az általános intézményi infrastruktúrába, elindulásuk segítése
A prezentációkat a résztvevõk megvitatták és kiemelték azokat a részleteket, melyeket a magyarországi programokban is sikeresen alkalmazni lehet.
A program a projekt keretében a közeljövõben megszervezésre kerülõ tanulmányutak ismertetésével zárult.
A projekt angol nyelvû honlapja: www.interregeurope.eu/atmforsmes
Az ATM for SMEs projekt az Interreg
Europe Programban, az Európai Unió
és Magyarország társfinanszírozásával
valósul meg.
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PANORÁMA

KAMPÁNYINDÍTÓ

DK-sajtótájékoztató

Táncpanoráma

„Ünneplünk idén, tizenötödik
alkalommal érkezett a Táncpanoráma Keszthelyre. A Balaton Színház
2002-es átadása óta évrõl évre
Kovács Viktória önkormányzati képviselõ, a DK választókerületi egyre színesebb fesztiválprogramelnöke szeptember közepén tartott kampányindító sajtótájékozta- mal vártuk a tánc szerelmeseit.
tóján kiemelte: a 2018-as országgyûlési választások tétje, hogy Orbán Viktort vagy Európát választjuk.
Idén is nagysikerû gyermekelõadásokkal, valamint kortárs balett- és
néptáncprodukciókkal készültünk.
Szerinte: a kérdés soha nem lasztópolgárok tényleges akarata. Idén a Bozsik Yvette Társulat a Gyõri
volt még ennyire kiélezett. A De- A voksolók döntése majd négy Balett és a Duna Mûvészegyüttes melmokratikus Koalíció nem a gyûlö- évre szólóan határozza meg az lett Lakatos János szórakoztató táncletben, nem a bezárkózásban, ha- életüket. Mindenkinek döntenie történeti elõadásával és „Mozgó
nem az újraépítkezésben, a pozi- kell, mi a fontos! A stadionok célpont címû fotókiállításával vártuk
tív üzenetek közvetítésében, a vagy a kórházak; a tömeges ki- nézõinket. A fényképtárlat által bepilprogramalapú kampányban hisz vándorlás vagy a béremelés; a lantást nyerhettünk a táncfotográfia
és ebben érdekelt. A jelöltállítás felcsúti kisvasút vagy új metró; a világába egy koreográfus szemén
kérdésében a párt fõvárosi elnök- foci minden mennyiségben, vagy keresztül” – foglalta össze a háromnasége még nem hozott döntést. iskolák; Mészáros Lõrinc vagy kor- pos, nagyszabású fesztiválprogram
Lényeges a polgári aktivitás újra- rupcióellenes ügyészség; Putyin részleteit Ertl Péter, a Nemzeti
gondolása, az emberek apátiából vagy az Európai Unió? „– Nem le- Táncszínház igazgatója. Csengei Ágota,
való kihúzása, mozgósítása, mert járató, nem személyek elleni had- a Balaton Színház igazgatója kiemelte:
nem mindegy, hogy mekkora lesz járatot tervezünk, hanem egy ér- ismét sikerült elérni, hogy Keszthely
a választások részvételi aránya.
téket felmutató, a tisztesség mel- három napra a „tánc fõvárosa” legyen.
A magasabb részvételi arány lett kiálló kampányt” – összegzett
jobban tükrözi azt, hogy mi a vá- a DK-s elnök.
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Kedvezõek a tapasztalatok
Augusztus végén a Keszthelyi
Rendõrkapitányság tanácstermében a rendõri és városi vezetõk
közösen köszönték meg a keszthelyi nyári bûnmegelõzési iroda
(kenyábi) munkatársainak héthetes áldozatkész feladatellátást.

Ruzsics Ferenc polgármester
arról tájékoztatott, hogy a szezonban ismét jó visszajelzéseket
kapott az itt nyaralóktól. Egyik
hajdúszoboszlói nyaraló elmesélte például, hogy a nyitva felejtett
ablakkal leparkolt autójára addig
vigyáztak az iroda fiataljai, míg õ
vissza nem érkezett a gépjármûvéhez. A becsületes, szorgalmas,
tettre kész helytállásért köszöne-

tét tolmácsoló polgármester örömének adott hangot, hogy élõ
turistakalauzként is számítani lehetett az információadásban is
élen járó diákokra.
Nyolcas Béla alezredes, a
Keszthelyi
Rendõrkapitányság
vizsgálati alosztályának vezetõje

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK

Keszthelyi ajándék Jobbikosjelölt-bemutató
Turi Török Tibor keszthelyi szépmíves az erdélyi Szentegyháza
Dr. Weller-Jakus Tamás jogász végzettségû, negyedszázada a
település részére Márton Áron püspökrõl készített, kõbe ágyazott közigazgatásban dolgozó, ötgyermekes, szociológus-hitoktató feplakettjét, a lengyelországi Zgorzelecnek pedig Jacob Böhme filo- leségével Keszthelyen él. A 45 éves szakembert, a Kisvárosunkért
zófust ábrázoló mellszobrát adományozta.
Érdekvédelmi Egyesület elnökét indítja a Jobbik Magyarországért
Mozgalom országgyûlési képviselõjelöltként Zala megye 02. számú
választókerületében.
Az egyházi személyiség
portréját életpéldájáról való
A köz javára tevékenykedni ti magát. A béruniót szorgalmamegemlékezés keretében
kész jelölt Herold János kampány- zó, értékalapú politizálásban éravatták fel, a Gábor Áron
fõnökkel és Zakó Lászlóval, a párt dekelt jelölt úgy látta, a közbeMûvelõdési Házban tartott
regionális igazgatójával együtt szerzési törvény a korrupció merendezvény keretében Kotartott sajtótájékoztatót.
legágya. A térségben is mielõbb
vács Gergely pápai káplán, a
Zakó László kiemelte: az alul- megoldandó feladatnak mondta
Kultúra Pápai Tanácsának
ról építkezõ Jobbik elkötelezett az elvándorlást, a munkahelyek
irodavezetõje, valamint Luszándéka, hogy a kormányt jövõ teremtését, a látványberuházákács Bence Ákos, Magyarortavasszal leváltsa. E cél mögé állt sok megállítását, a turizmus felszág Csíkszeredai Fõkonzube a keszthelyi jelöltjük is. Sze- lendítését.
látusának konzulja mondott
rinte: a nem kormánypártokhoz
beszédet. Egyebek közt
kötõdõ közvélemény-kutató inidézték: szükség van Márton
tézetek felmérésével összhangÁron munkásságának megban, a párt és az emberek nagy
ismerésére, de annál is fontöbbsége úgy gondolja, hogy a
tosabb a példaadása szerint
jelenlegi kormányzatot le kell
élni és cselekedni. A konzul
váltani. A jelölt a közigazgatásemlékeztetett Márton Áron
ban bekövetkezett negatív válhitvallására: „Az idõk rosszasága az emberek rosszaságából zõ múzeumépületének homlok- tozások, az egészségügy és az
fakad.”
zatán helyezték el. A mûvet a te- oktatás tragikus helyzete (orvosLengyelországban a 17. század lepülés polgármestere az alkotó- hiány, a háziorvosok magas átnagy német filozófusa, Jacob val együtt leplezte le, a len- lagéletkora, kórházi várólisták),
Böhme mellszobrát Zgorzelec vá- gyel–magyar barátság további el- valamint a korrupció térnyerése
miatt döntött úgy, megméretteros róla elnevezett, s relikviáit õr- mélyítésének jegyében.

„A KESZTHELYI HELIKON”

Telt házas könyvbemutató
Kevésen múlott, hogy nem a Balaton Színház földszinti színháztermében kellett megtartani Cséby Géza író, költõ irodalomtörténész, mûfordító, helytörténet- és irodalomkutató, szerkesztõ „A
Keszthelyi Helikon” címmel írt könyvének szeptember közepén tartott bemutatóját.

A gróf Festetics György magyar mûvelõdéstörténetben betöltött szerepérõl szóló kötet ünnepélyes bemutatóját végül a
zsúfolásig megtelt Simándyteremben tartották, ahol díszvendégként tiszteletét tette hg.
dr. Festetics György, aki nagy
örömmel vette az élénk érdeklõdést a nem mindennapi, komoly
könyv iránt.
A kötetet dr. Gyimesi Endre, a
Pannon Írók Társaságának megyeszékhelyen élõ elnöke mutatta be szülõvárosában. A húszkötetes szerzõt méltatva rávilágított: több mint 200 lengyel íróköltõ, 600-nál több mûvét fordította magyarra, de legfõbb munkája a frissen napvilágot látott
kötet, amelynek témájával immár
negyedszázada foglalkozik. A
doktori disszertációját kibõvítve,
tíz támogató jóvoltából, a PÍT kiadásában, igényes köntösben olvashatjuk az információgazdag

könyvet. Mint kiemelte: nem kétséges, hogy gróf I. Festetics
György roppant izgalmas egyéniség, rendkívüli elmével megál-

csak a haza omladéka temethet
el”. A kortársak, majd az utókor
megítélése a grófról felemás volt.
A feudális mecénás, aki könyörtelenül behajtotta a neki járó adókat, de aki – ha fontosnak tartotta – a magyar oktatásért és mûvelõdésért, a gazdaság modernizálásáért pénzt áldozott. Cséby
Géza, a Festeticsrõl szóló kötetével mûvelõdés- és irodalomtörté-

dott fõúr a felvilágosodás és a reformkor határán, aki – Berzsenyi
szavaival élve – „oly dicsõ épületnek rakta le talpköveit, melyet

neti szempontok alapos körüljárásával járult hozzá a Dunántúl
egyik leggazdagabb arisztokratájának biográfiájához.

Felvételünkön bal oldalon
a Jobbik-jelölt.

azt emelte ki, hogy a kenyábi ismét szép eredményeket produkált és hathatós segítséget nyújtott. Nem volt gépkocsifeltörés,
nem történt erõszakos bûncselekmény, és a vagyon elleni bûncselekmények száma is minimálisra apadt a héthetes idõszakban.
Az információszolgáltatáson túl sérültek ellátásában segédkeztek,
részt vettek a parkolási rend biztosításában, strandi járõrözésben, a
balesetek és lopások megelõzésében, figyelték a gyanús személyeket és az õrizetlenül hagyott strandi pakkokat. Közremûködtek elhagyott tárgyak, pénztárcák visszaszolgáltatásában, sõt egy kerékpártolvaj kézrekerítésében is.
Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr
alezredes arra emlékeztetett,
hogy immár 14. éve teljesítenek
szolgálatot a kenyábi munkatársai. 14–15–16 évvel ezelõtt a bejelentett strandi lopások és szabálysértések száma 80–100 körül
mozgott, ma pedig a szám nullára
csökkent. A Keszthelyen nyaralók
nyugalmához, békéjéhez mindez
hatékonyan járult hozzá. A turisták idén a jóindulatú figyelmeztetésekre is békességes lelkülettel
reagáltak, a diákokat nem érte atrocitás.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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KITEKINTÕ

BALATONI MÚZEUM

Csapatépítõ tréningen
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület idén immár hetedik alkalommal képesek olyan teljesítményre,
szervezte meg a Balatont kerülõ kerékpártúrát látássérült ami egészséges társaik számára
emberek részvételével. A 6 napos út egyik állomása volt Keszthely. is komoly próbatétel. A túra demonstratív társadalmi szerepet
is betöltött azzal, hogy menyAz embert próbáló vállalkozás jaikat. Ezúttal 22 tandemkerék- nyire fontos az egymásra figyeteljesítése óriási kihívás látássé- párral keltek útra, a népes cso- lés, s milyen apró dogokkal lehet
rültek számára, de segítségnyúj- portot a keszthelyi pihenõn, a Fõ igen nagy segítséget nyújtani
tásból is nagy próbatételt tettek téren fogadta Ruzsics Ferenc, a azokak, akik másként élnek. Köa vezetõik a tandemkerékpárok város polgármestere. Köszöntõje zös cél volt, felkelteni a környergében. A látó biciklis part- után körjátékban vettek részt, a nyezet figyelmét az iránt, hogy
nerek fõ motivációja volt, hogy túra résztvevõire Tál Zoltán plé- milyen fontos dolog, s jelentõs
emberi érték mások segítése,
felejthetetlen élményt nyújt- bános adott áldást.
sanak azon embertársaiknak, akik
A kerékpáros utazók példáját amiért a rászorulók mindig
segítséggel élhetik mindennap- adták, hogy a fogyatékkal élõk is hálásak.

A gyenesdiási nagymezõt jelölte ki egy, a munkatársak részvételével szervezett, kötetlen formájú szakmai nap helyszíneként a
keszthelyi Balatoni Múzeum vezetõsége szeptember elején. A közösségépítés céljával életre hívott programon a résztvevõk közösen készítették el az ebédet, majd játékos feladatokkal színesített
túrán vettek részt, amely során a Keszthelyi-hegység Vadlánlikbarlangját és a Festetics-kilátót is felkeresték.

Péter múzeumpedagógus, múzeumi koordinátor hívta fel a figyelmet a MOKK által indított képzési lehetõségekre, a várható feladatokra, kihívásokra. A mintaprojekt részleteit Major Katalin
projektasszisztens
ismertette.
Egyeztették, hogy kire milyen feladat hárul, milyen intézményekA kollégáit Havasi Bálint, a Ba- létrehoznak. A jövõre 120 éves kel mûködik együtt a múzeum.
latoni Múzeum igazgatója köszön- intézmény vezetõje bejelentette:
tötte, röviden értékelve az elmúlt a „Múzeumi és könyvtári fejleszhónapok szakmai munkáját, ered- tések mindenkinek” pályázat keményeit. Utalt rá: a kitûzött ter- retében a múzeum által megvalóveket sikerült teljesíteni, a látoga- sítandó „A mi városunk másképp”
tószám miatt sem kell szégyen- címû projekt tervét elfogadta a
kezni. Csokorba szedte azon idõ- Múzeumi Oktatási Képzési és
szaki kiállításokat, amelyeknek Módszertani Központ (MOKK). Az
még idén helyet biztosítanak. Ha igazgató jelezte: a projekt új felnyer a beadott pályázatuk, akkor adatokat ró a múzeum munkatárA keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és Gyenesdiás önkormány- továbbjutók már a Nemzeti Vágta
egy népmûvészeti látványtárat is saira. A program során Németh zata, közös történelmi örökségre építve nyolcadik alkalommal ren- élmezõnyének a várományosai –
dezte meg idén augusztus 19–20-án a Festetics-futamot.
mondta Varga Zoltán fõszervezõ.
– Jó a pálya, az itteni nevezésnek
is rangja van, ami eleve szoros
A település az elsõk között egyéb ágak képviselõi csatlakoz- küzdelmet jelent. A versenyzõkcsatlakozott a már 10 esztendõs tak.
nek ez igazi nagy próbatétel, a
jubileumát ünneplõ Nemzeti VágA kétnapos program nyitóese- nézõk számára rendkívül izgalmata vidéki rendezvényeihez. Hely- ményei idén is a kastélymúzeum sak, látványosak a futamok, de
történeti adottságokat kihasznál- parkjában zajlottak. A másnapi vonzóak a közönség számára a
va a múltra építettek, s innen az verseny megnyitóján Gál Lajos, színes kísérõrendezvények is.
elnevezés is: a helyszín kezdettõl Gyenesdiás polgármestere és PáAz elõfutamok közti idõben
Vonyarcvashegyen rendezték meg 22 település csapatainak fogva a Faludi-sík, ahol a Festeti- linkás Róbert, a Helikon Kastély- több alkalommal is színpadra lérészvételével, immár 13. alkalommal, a Mozdulj Balaton! strand- csek korában a fenékpusztai mé- múzeum igazgatója mondott kö- pett a Fordulj Kispej Lovam Táncsport döntõjét.
nes
trenírozópályája
volt. szöntõt. Idén 12 nevezõ versen- együttes, a magyarság évszázaGyenesdiás és a társ-házigazda gett, akik hármasával rajthoz áll- dait megidézõ verbunkosok és
Helikon Kastélymúzeum mellett a va mérettettek meg az elõdöntõk pásztortáncok elõadásával. FoA nyarat átfogó szabadidõs Tanács gazdasági igazgatója és térségbeli lovardák, s a lovaskul- során.
gathajtó és westernbemutató
strandi programsorozat zárult a Bartsch János, a programsorozat túra, valamint az ahhoz köthetõ
– A tapasztalat, hogy az innen színesítette a látványosságokat,
gálával. A balatoni fürdõhelyeken fõszervezõje. A vonyarci döntõn
egyre népszerûbb a sportos 22 település csapatainak részvéstrandolás. A települések már telével streetball, kispályás labdaversenyben vannak az ehhez rúgás és strandröplabda sportágmind jobb feltételek megterem- ban zajlottak le a végsõ megmétésében, amivel a szolgáltatások rettetések.
Augusztus utolsó hétvégéjén a
minõségének értékelése során
A keszthelyi sportélethez im- nök. – A nevezés idén rekordot országból érkeztek, a mezõny hokülöndíj nyerhetõ el. Ezt a rangot mintegy 120 résztvevõbõl álló már tradicionálisan kötõdõ nem- döntött 107 fõvel. Az érdeklõdés ni szereplõi hazánk szinte minden
két alkalommal is megszerezte csapatoknak a déli órák körül már zetközi sakkversenyt idén re- mutatja, hogy a sporttársak ran- térségét képviselik.
eddig
Vonyarcvashegy
Lido nem csak egymással, hanem a kord létszámmal, több mint 100 gos szinten jegyzik a helyszínt, 5
A Magyar Sakkszövetség réstrandja. A színvonalat a már tra- hõséggel is meg kellett küzde- nevezõ részvételével bonyolítotdicionális nyári strandsportprog- niük. A legnépesebb mezõny ez- ta le a szervezõ városi Spartacus
ram találkozóján részt vett népes úttal a strandfocitornára jött szakosztály.
versenymezõny szereplõi tapasz- össze, amelyen 17 csapat versengett a gyõzelemért, a döntõben
talhatták meg.
A Balaton Fejlesztési Tanács tá- Ábrahámhegy nyert a Szigliget
Az idén 36. alkalommal tartott
mogatásával, helyi szervezõk 34 ellen. A streetballcsaták is sok iz- esemény egyben emlékverseny
is: a rendezvény nyolcadik éve az
egykori híres játékosuk, dr. Hévízi
László nevével fémjelzett. Az egy
héten át zajló programnak
ugyancsak a hagyományok szerint, a Vendéglátóipari Szakképzõ
Iskola adott otthont.
– Minden alkalommal sok viszszatérõt és ugyanígy nagyszámú
új résztvevõt fogadhatunk a találkozóinkon – mondta házigazdaként Szalai István szakosztályi el-

NYOLCADIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG

A lovaskultúra hagyományain

Strandsportok
gálája

Százával sakkoztak Keszthelyen

Üveg Trend Plusz Kft.

település 37 strandján várták a
szezonban a sportos nyaralást
kedvelõket. A vonyarci eseményre érkezett települési együtteseket köszöntötte házigazdaként
Major Lajos önkormányzati képviselõ, a Balatoni Szövetség részérõl Balassa Balázs elnök, Szigliget
polgármestere, továbbá FeketePáris Judit, a Balaton Fejlesztési

galmat hoztak, végül Fonyód csapatán kerekedtek felül az
ábrahámhegyiek, akik a strandröplabdatorna döntõjében pedig
a balatonlelleiek párosától hódították el a végsõ gyõzelmet.
Mindezzel együtt „A Balaton Legsportosabb Települése 2017” címet idén Ábrahámhegy vitte haza.
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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

szerepeltek szablyavívók, agarászok, solymászok. Különleges
produkciókat mutatott be lovak
szabadidomításával Hamza Viktória, aki már rendszeres vendége a
gyenesdiási lovasprogramnak. Az
izgalmas látnivalók sorában kocsitoló versenyre is sor került.
A látványossághoz tartozott,
hogy valamennyi futam résztvevõit a gyenesdiási Asbóth Sándor
Huszárbandérium vezette fel a
pályán, a versenykörök megtétele elõtt. A négy válogatófutam
legjobbjai között lezajlott döntõbõl gyõztesként a Pest megyei
Csemõ település versenyzõje:
Petrik Tamás jutott tovább, második helyezettként a tatai Mátyás Edina Daniella, harmadik helyen pedig gyenesdiási színekben
Németh Viktória szerzett jogot a
fõvárosi mezõnyben való indulásra. A házigazdák a delegálás
jogán a negyedik helyezett
keszthelyi Kiss Nikolettet juttatták tovább.
szérõl Horváth Tamás alelnök a
játékhelyszín körülményeit is értékelve kiemelte, hogy a rendezvény sikeréhez évek óta nagyban
hozzájárul mindazon kedvezõ körülmény, amit a házigazda intézmény és maga a város nyújt a
résztvevõknek. A záróünnepségen Ruzsics Ferenc polgármester
adta át a díjakat. A verseny gyõztese Nagy Bence szombathelyi
játékos lett, õt követte a dobogón a budapesti Vasas SE két játékosa: második helyen Füredi
Erik, a harmadikon pedig Török
Sándor.
A küzdelmek mellett szabadprogramok adtak módot arra,
hogy a verseny fáradalmait a kellemes kikapcsolódási lehetõségekkel élve kipihenjék a játékosok. Keszthely hívó szó marad, a
résztvevõk a megszokott hangon
vettek búcsút: „Jó volt Keszthelyen, jövünk jövõre is.”

