
Azt tudakoltuk Szörényi Zol-
tántól, a keszthelyi Vajda-gimná-
zium igazgatójától, valamint
Nagy Boldizsártól, a hévízi Bibó
István Gimnázium és Kollégium
igazgatójától, hogy van-e idejük
és kedvük a mostani gimnazisták-
nak szakkörökre, alkotókörre el-
járni az egyre szûkülõ szabadide-
jük terhére.

SZ. Z.: A tanulók leterheltsége
korántsem olyan tragikus, mint
azt egyes politikusok és médiu-
mok híresztelik. Mi, alapvetõen
két különbözõ csatornán „terhel-
jük” a gyerekeket: az egyik az is-
kolai, a felvételi vizsgákhoz, házi
feladatokhoz és magához a tan-
anyaghoz tartozó kötelességek
számonkérése. A másik terhelési
irányt a szülõi elvárások jelenítik
meg. A Vajdában folyamatosan ar-
ra törekszünk, hogy ez a kettõ mi-
nél jobban átfedésbe kerüljön.
Például többféle nyelvvizsga-elõ-
készítõt tartunk, hogy ne kelljen
magánórákra járni a gyerekeknek.
Felsorolhatatlan a szakköreink és
tanórán kívüli foglalkozásaink lis-
tája. Mind a humán, mind a reál
tárgyakhoz kötõdik legalább
negyven érdekes elfoglaltság. A

fizika tárgyhoz öt-, a matematiká-
hoz négyféle, a biológiához há-
romféle, az informatikához egyfé-
le szakkör kapcsolódik. Hatféle,
mûvészetekhez kötõdõ alkotókör
közül is választhatnak a diákjaink.
Az idegen nyelvekbõl három szak-
kör és három nyelvvizsgára felké-
szítõ kurzus is startolt. A magyar
nyelv és irodalomhoz kötõdõen
négyféle szakkörtípus is a tanulók
rendelkezésére áll. A hatodikosok,
hetedikesek és nyolcadikosok szá-
mára pedig hatféle elõkészítõt is
megszerveztünk. Földrajzból egy,
történelembõl kettõ érettségi
vizsgára felkészítõ lehetõséget is
kínálunk. Biológiából háromféle

szakkör és kétféle felzárkóztató
modul választható. Matekból a
gyengébbek beiratkozhatnak két-
féle felzárkóztató körbe is. Min-
den évfolyamon más-más típusú
fejlesztés a domináns: tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, elõké-
szítés, szabad tevékenység. Az
utóbbiakhoz kapcsolódik például a
Líra kör, az Iskolaújság. A sportte-
vékenység nagy részét a minden-
napos testneveléssel igyekszünk
megoldani: úszás, vívás, atlétika,
labdajátékok és még sorolhat-
nám. A szakkörök tervezése az
idõtényezõ miatt nagyon kötött.
A vidéki tanulók közlekedése a ké-
sõ délutáni idõsávban nemigen
megoldott, ezért 16 után csak ke-
vés szakkör kezdõdik. 

N. B.: Úgy gondolom és peda-
gógusként is azt látom, hogy a
diákok terhelése a középiskolá-
ban nem kicsi. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Keszthely Város Egyetemi Ta-
nácsa javaslatára Ruzsics Ferenc
polgármester és Polgár J. Péter
dékán Bakonyi Károly-díjat ado-
mányozott dr. Dublecz Károly
egyetemi tanár részére. A rektor
Pro Universitate Pannonica Em-
lékérem nagyezüst fokozat kitün-
tetést adott át dr. Lukács Gábor
egyetemi docens részére. Címze-
tes egyetemi tanári címet vehe-
tett át dr. Pogány Miklós, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományi Kutatóközpont tu-
dományos fõmunkatársa.

„Jó Tanuló – Jó Sportoló" ki-
tüntetésben részesítették Török
Nándor mezõgazdasági mérnök
alapképzési szakos hallgatót. A
harmincéves közalkalmazotti

jogviszonya elismeréséül jubi-
leumi oklevélben részesült dr.
Alföldi Zoltán egyetemi docens
és dr. Kondorosy Elõd egyetemi
tanár.

A Zánkán megtartott program
ezúttal is sokaknak és sok ver-
senyszámban való megmérette-
tésre adott módot. A két napon át
tartó rendezvényen a keszthelyi
EMotion Táncklub résztvevõi 13
nevezéssel 8 arany-, 4 ezüst- és 1
bronzérmet szereztek. A második,
harmadik helyezések esetében
háromszor saját párosuk végzett
az elsõ helyen is, így az egyesület
tekintetében ez 10 arany- és 3
ezüstéremnek minõsül.

– A sikeresség meghatározója a
szorgalom, kitartás, alázat és
szakmaiság – összegezett edzõ-
jük, Filák Marek, hozzátéve, hogy
a táncosok a nyáron is rendszere-
sen tartott órák mellett intenzív
táborokban is részt vettek, az
eredmények mögött rengeteg
munka áll. – A szép eredmények
jó ösztönzõk arra, hogy minél
több párossal célozzunk meg elõ-
kelõ helyezéseket a rangos verse-
nyeken. A vállalás motiváció, fele-
lõsség és egy nyomás is mindany-
nyiunkon. 

A táncosok számára az eddigi
legnagyobb volt a tét a minapi
„E” kategóriás országos verse-
nyen. Az EMotion párosai latin-
amerikai táncokkal 4 korosztály-
ban neveztek. Mindenki a döntõ-

be jutott, ahol 3 helyen az egye-
sület táncosai lettek az ország
bajnokai, a negyedik esetben pe-
dig ezüstérmesei. 

A klub utánpótlásában is nagy-

szerû lehetõségek vannak, tavaly
több mint 50 új tag választotta a
társastáncot, az edzõ elmondása
alapján köztük sokan kimagasló
tehetségek. Filák Marek elmond-
ta még, hogy az új tanévtõl az ok-
tatásban a már eddig megismert
latin-amerikai és showtáncok
mellett újdonságként jelennek
majd meg a standard stílusú tán-
cok.

A „Zala két keréken – Kerék-
párút-fejlesztés Keszthely, Hévíz
és Hahót településen” címet ka-
pott, 2016-ban startolt projekten
szerzett 324,38 millió forintból, a
Zala Megyei Önkormányzat beru-
házásában, az érintett települé-
sekkel konzorciumban folytatódik
a beruházás, melynek révén meg-
valósul Keszthely és Gyenesdiás
bringás összekötése. 

A nyomvonal felszínének gya-
lulásán, a homokágyak terítésén
szeptember közepén már java-

részt túl vannak az építõk. Több
helyen elvégezték a vízvezeték-
hálózat cseréjét is. A meglévõ jár-
da szélesítésével, kétirányú elvá-
lasztás nélkül építik ki a gyalog-
és kerékpárutat, ami legelébb tu-
risztikai célokat szolgál, de a helyi
lakosok is biztonságosabban tud-
ják a kerékpárjukat használni. A
bevásárlóhelyszínek felkeresése
is könnyebbé, gyorsabbá válik
többek számára. Az útszakaszon
tervezett járdának a Martinovics
utcai csomópontban lesz vége. A

kerékpárút a Csapás út északi
tengelyén fut majd végig a bevá-
sárlóközpont parkolóján áthalad-
va, közös kijelöléssel a gyalogo-
san közlekedõk számára is. A
keszthelyi szakaszon az építõk
még õsszel végezni szeretnének
– tudtuk meg.

A Sopron utca és a Bástya ut-
cai csomópontnál már tavaly-
elõtt kiépült a kerékpárút, ame-
lyik a városcentrumon keresztül
csatlakozik a balatoni bringakör-
höz. Az új kerékpárútszakasz is a
rendelõintézet sarkától indul
majd, így hamarosan Keszthely
északi térségébõl is gyorsan elér-
hetõvé válik a balatoni bringa-
körút.

A szüreti felvonulás menet-
oszlopában felsorakozott tarka és
zajos kompánia fogatairól bort,
ásványvizet, üdítõt és pogácsát
kínáltak az alkalmi érdeklõdõk-
nek, nézelõdõknek. A rendõrség
és a polgárõrség által biztosított
útvonalon közlekedõ kisbírót lo-
vaskocsik, szekerek, dottó vona-
tok, traktorok, teherautók követ-
ték. A Páhok Panziónál a helyi Ne-
felejcs Nyugdíjasklub, a Kolping
elõtt az Együtt Egervárért Egye-

sület és a Violák néptánccsoport,
a Morzsa ABC parkolójában a Zala-
vári Kulturális és Hagyományõrzõ
Csoport (ZAKUHACS), a Becsali
Csárda elõtt a SÖTYE szerepelt. A
résztvevõk vidám énekszóval ér-
keztek a rendezvénysátorhoz,
ahol a csoportok elfoglalták a ki-
jelölt helyüket. A Népek Tánca
Tánccsoport, az Alsópáhoki Kézi-
munka Szakkör, a Nefelejcs Klub,
a Várvölgyi Asszonyklub, a keszt-
helyi Napsugár Nyugdíjasklub, a

Gyenesdiási Nyugdíjasklub, a ZA-
KUHACS, a sármelléki SÖTYE tag-
sága is tiszteletét tette a rendez-
vényen. Megjelent a Hévízi Díszí-
tõmûvészeti Szakkör, a Balatoni
Borbarátnõk Egyesülete, a Látás-
fogyatékosok Megyei Szervezete,
Hévízi Táncolda és a Hévízi Derûs-
emberek Társasága, a Kõrösi Cso-
ma Klub és az Egervárról érkezett
fellépõk is megtalálták a helyei-
ket az asztaloknál. A kisbíró hirde-
tése és az üdvözlések után a szín-
padot a fellépõ csoportok foglal-
ták el. Ének, zene, modern tánc,
néptánc, tréfás szavalat, rendha-
gyó divatbemutató is helyet ka-
pott a mûsorban. A meghívottak-
nak ízletes vacsorát is felszolgál-
tak.
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Épül a bringaút A TÉRSÉGI GIMNÁZIUMOKBAN

Szakkörök, alkotókörök

ALSÓPÁHOKI VIGADALOM

Aranykorúak IV. fesztiválja
Az alsópáhoki sportcentrumban és a település utcáit érintve

kitûnõ idõjárási körülmények között, kétszáznál több ember
bevonásával szervezte meg a Vöröskereszt Keszthelyi Területi
Szervezete, az Aranykorúak Társasága és a község önkormányzata
az aranykorúak IV. szüreti fesztiválját.

Keszthely város északi részén, a Csapás út több szakaszán folya-
matosan dolgoznak a munkagépek, gõzerõvel épül a kerékpárút-
hálózat új, három kilométer hosszúságú szakasza.

A TÁRSASTÁNCVERSENYEN

Keszthelyi siker
Kiemelkedõen szerepelt a keszthelyi EMotion Táncklub az õszi

társastáncversenyt indító fesztiválon, valamint a Magyar
TáncSport Szakszövetség „E” kategóriás országos bajnokságán,
mely a versenyosztály legrangosabb megmérettetése. 

GEORGIKON KAR

Kitüntetések
A Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Kásler Miklós, az em-

beri erõforrások minisztere az agrokémia és talajtan területén
végzett tudományos munkásságáért, a tehetséggondozásban, a
tudományos utánpótlás-nevelésben és a Georgikon Kar angol nyel-
vû képzései terén elért eredményeiért, szakfelelõsi munkája elis-
meréseként „Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” adományozott dr.
Sárdi Katalin nyugalmazott egyetemi tanár, professor emerita ré-
szére. A professzor asszony a tanévnyitó ünnepélyen nem tudott
jelen lenni, ezért a kitüntetés átadására egy késõbbi alkalommal
kerítettek sort.

Sok diák panaszkodik, hogy a rengeteg tanóra, az ingázás és a
tanulás miatt sem sportolásra, sem a barátaira, sem szórakozásra,
de még a kedvelt szakkörre sem jut elég ideje. A leterheltséget jel-
lemzi, hogy a 15–16 évesek körében átlag feletti a diákok iskolán
kívüli tanulási ideje, fõleg a sok házi feladat miatt.



Gombos József mérnök-tanár,
az egyesület elnöke bemutatta a
GYEHE újonnan választott vezetõ-
ségét, köztük Krasznai István el-
nökhelyettest, dr. Bruncsics Zol-
tánt és dr. Szalóki Jenõt. Az eddi-
gi pozíciójában megmaradt az el-
nökség munkáját segítõ szerep-
körében: Hársfalvy György, Ács
Gábor, Vencel Gyula. Az elnök
megköszönte az elõzõ vezetés
szorgos, önfeláldozó, kétkezi és
szellemi munkáját. Jelezte: a kö-
zösség összetartó ereje révén si-
került megerõsödniük és a tele-
pülés legnagyobb létszámú civil
szervezetévé lenniük. Ács Gábor
gondnok irányításával, sok óra
önként felajánlott munkával kita-
karították a horgásztárolókat, ki-
alakítottak egy baráti összejöve-
telek és gyûlések céljára szolgáló
szemrevaló közösségi helyiséget,
elkészítettek egy konyhát, egy
internetes irodahelyiséget, egy
vendégszállást, illemhelyet, zu-
hanyzót. Önkormányzati forrás
segítségével kicserélték és meg-
erõsítették a villamosvezeték-há-

lózatot. Folyamatban van a parki
rész és a csónakkikötõ alkonykap-
csolós térvilágításának megújítá-
sa, kicserélték és már eredmény-
nyel használták a köztérfigyelõ
kamerarendszert. A közeljövõben
új díszburkolatot építenek ki, le-
cserélik a külsõ konyhapultot, új-
jáépítik a kishidat és a fák alatti
keresztet, majd 2–3 éven belül az
összes csónak direkt megközelí-
tését szeretnék lehetõvé tenni. A
gyenesi telephelyen november-
ben kicserélik az elkorhadt stége-
ket. A horgásztanyáira büszke Gál
Lajos polgármester arra emlékez-
tetett, hogy a negyed évszázad-
dal ezelõtt harminc taggal alakult
becsületes tagokból álló egyesü-
let mára már negyedezer szorgal-
mas tagot számlál. A csónakmen-
helyekbõl pályázati forrásokból
mára csinos, kikötõi engedélyek-
kel rendelkezõ kishajókikötõk lé-
tesültek, amelyek eredményesen
szolgálják a minõségi horgásztu-
rizmust is.

Havasi Bálint régész és Szen-
tes Szilárd túravezetõ irányításá-
val Zalaszántóról indult az érdek-
lõdõkkel a Balaton-felvidéki

Nemzeti Parkon át vezetõ túra. A
látogatók bebarangolták és meg-
tekintették a Tátika vár környé-
kének vaskori emlékeit, a földvá-
rakat, a halomsírokat és megis-
merkedtek a kisrégió különleges
természeti környezetével. A Ba-
latoni Múzeumban az elõadások
meghallgatása mellett a leletek
megtekintésére is lehetõséget

kínáltak. Eke István, a Göcseji Mú-
zeum régésze és Havasi Bálint a
Keszthely és környékének vasko-
ráról szóló vetített képes bemu-
tatóján a legújabb ásatási ered-
ményeket is ismertette.   Mint ki-
derült: a tervezett M76-os gyors-
forgalmi út helyi nyomvonalán
sok kora vaskori emlékre bukkan-
tak a régészek. Településnyomo-
kat, házakat és vermeket is elõ-
ástak. Simmer Lívia, a Göcseji Mú-
zeum régésze a tavalyelõtti, kö-
zösségi támogatással megvaló-
sult Zala megyei pálos kolostorok
régészeti kutatásairól tartott
prezentációt, bemutatva az ása-
táson elõkerült értékes régészeti
leleteket. 

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

– Két hónapig nem üzemelt a
létesítmény, de a tanév kezdeté-
re sikerült minden elvégzendõ
feladatot készre jelenteni. A kar-
bantartási munkálatok között el-
végeztük a levegõztetõrendszer
komplett tisztítását, de a légtech-
nikai takarítás mellett a meden-
cék vizének tisztításához alkalma-
zott szûrõkben is homokot cse-
réltünk. Mintegy 8 tonna homok
cseréjét végeztük el viszonylag
rövid idõ alatt. A karbantartási
program szervezését már télen
elkezdtük, hogy a lehetõ leggyor-
sabban, a lehetõ legjobb kivitel-
ben végezni tudjunk a kiírt határ-
idõkre. Több, az üzleti tervben és
a költségvetésünkben is szereplõ
munkálatot is elvégeztünk a ren-
delkezésre álló nyolc hét alatt. A
kis légtechnikai gép csõvezeték-
rendszerét teljes egészében ki-
tisztítottuk. Mind a szûrõk, mind
a levegõztetõk mostanra teljesen
üzembiztosak lettek. Beszereztük
az úszóvíz tisztításához szüksé-
ges, zárt egységekben tárolt
vegyszereket, rákötve a meden-

cék tisztítórendszerére. Meg let-
tek csapágyazva a vízforgató mo-
torok is. Csendes Antal elárulta,
hogy az analitikai mûszerek kalib-

rálására is gondot fordítanak. El-
végeztük az öltözõ és egyéb ki-
szolgálóhelyiségek, közösségi te-
rek egészségügyi festését és egy
minden részt magában foglaló
nagytakarításon is túljutottunk. A

négy darab, 25 méter hosszúságú
pályát és a kis medencét szep-
tember harmadikától már birtok-
ba is vették az úszást szeretõ is-
kolások és a vendégek. Az uszoda
tavalyi órarendje idén sem igen
változott.  Egy ideig a sümegi
tankerület iskolásait is fogadtuk,
de az ottani uszoda felavatása
után, a KLIK-kel egyeztetve, a fel-
szabadult idõpontokat a Csány–
Szendrey tanintézmény iskolásai
között osztottuk föl, így az emelt

óraszámban tartott testnevelés is
megoldott lett náluk. A nem isko-
lás vendégek naponta reggel hat-
tól fél nyolcig, majd este 17.45-
tõl 20.30-ig vehetik igénybe az
uszodát és a szolgáltatásokat.

A KESZTHELYI CSIK FERENC USZODA

Nem veszített népszerûségébõl

Verklivarázs
Hansjörg Surbernek és felesé-

gének, a rendezvény kezdemé-
nyezõinek jóvoltából, akik egy
kis helyi gyûjtemény, a Surber
Zeneautomata és Fonográf Mú-
zeum tulajdonosai, a külföldi
verklisek már tavaly beírták
naptárjukba a szeptember má-
sodik hétvégéjének idõpontját.
A svájci illetõségû házaspár már
több mint negyven éve él a régi
hangszerek bûvöletében és ûzik
hobbiként ezek gyûjtését és
megszólaltatását. A különleges
zenedobozok és a Monarchia-
béli ruhadarabokba bújt meg-
szólaltatói ismét nagy sikert
arattak.

A Keszthelyi Turisztikai Egye-
sület az ötletgazda által kigondolt
nemzetközi fesztivált immár ha-
todik alkalommal rendezte meg a
keszthelyi belváros szívében. A
program lebonyolítását a bõkezû
helyi önkormányzaton kívül ren-
geteg szponzor támogatta. A civil
szervezetek közül a Balatoni Bor-
hölgyek Egyesülete, a Belvárosi
Kereskedõk Egyesülete, a helyi
vállalkozókat tömörítõ klub tagjai
ismét kitettek magukért. A verkli-
sek közül néhányan kis mûsort is
adtak a zene mellé, bábfigurát
mozgatva a gépek elõtt és a gé-
peken. Több mint félszáz masina
muzsikált. A német, osztrák, sváj-
ci, szlovén, szlovák, holland verk-
liseken kívül, hárman az ország-
határokon belülrõl érkeztek. A
tradicionális, szebbnél szebb ut-
cai zenegépek, zenélõ automa-
ták, muzsikáló szerkezetek feszti-
válprogramját ezúttal is néptán-
cosok, koncertek, árusok színesí-
tették. 

– A nyári, tervben szereplõ, megelõzõ és kötelezõ karbantartást
követõen a tanév kezdetével megnyitott a hét évvel ezelõtt fel-
avatott Csik Ferenc Tanuszoda, ahol sok munka zajlott az elmúlt
hónapokban – adta hírül Csendes Antal részlegvezetõ, aki szerint a
hely nem vesztett népszerûségébõl, mert egyaránt kedvelt a fel-
nõttek, a sportegyesületek és a gyerekek körében is. A bérletárak
és belépõdíjak sem változtak az elmúlt fél évtizedben.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

Barangolás, épületjárás
Tátika várhoz vezetõ tematikus régészeti és geotúra, Festetics-

kastély-béli pince- és padlástúra valamint a Keszthely vaskori em-
lékeit bemutató múzeumi elõadás is szerepelt a kulturális örökség
napjai alkalmából, illetve a Múzeumok Õszi Fesztiválja apropóján
szervezett keszthelyi programok között.  A nyitott templomok éj-
szakájához a Kis Szent Teréz Plébánia csatlakozott, de kinyitották
a Szendrey Júlia-emlékszobát is.   

A Duna Táncmûhely, a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes és a Sze-
gedi Kortárs Balett szuperproduk-

cióival, továbbá fotótárlattal,
tánctörténeti elõadással és a tra-
díciós táncházzal várták az érdek-

lõdõket. Az idei fesztiválprogram-
ban ezúttal négy olyan elõadás is
helyet kapott, amelyek már nagy
sikert arattak a Nemzeti Táncszín-
házban.    A Szegedi Kortárs Balett
Sztravinszkij-estjét hozta el a Ba-
laton fõvárosába, a Duna Tánc-
mûhely: az Álom, álom kitalálom
címû darabot, a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes pedig a Kiegyezés
címû elõadásával érkezett a Bala-
ton Színházba. A háromnapos
fesztivál kísérõprogramjai között
szerepeltették a „30 év – 30 kép”
címmel rendezett, a 30 éves Sze-
gedi Kortárs Balett elmúlt évtize-
deit megörökítõ fotógráfiákból
nyílt tárlatot. Lakatos János ko-
reográfus és táncpedagógus pe-
dig: Tánc és kreativitás címmel
tartott elõadást, és hagyomány-
õrzõ táncegyüttesek részvételé-
vel színvonalas táncházat is tar-
tottak. A szervezõk nevében
Csengei Ágota igazgató elárulta:
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
fergeteges mûsora után ötper-
ces, szûnni nem akaró vastaps
köszöntötte a mûvészeket. 

KESZTHELYI TÁNCPANORÁMA

Sikerprodukciókkal töltve
A Nemzeti Táncszínház és a keszthelyi Balaton Kongresszusi

Központ és Színház közös szervezésében három nagy táncegyüttes
sikerprodukcióit kínálta szeptember közepén a Keszthelyi Táncpa-
noráma. Mint minden esztendõben, ezúttal is tartalmas kikapcso-
lódási lehetõséget kínáltak a tánc szerelmeseinek a város egyik
meghatározó kulturális eseményén. A honi táncmûvészet kiemel-
kedõ társulatai újra felvonultak néptánc, táncszínház és modern
balett mûfajban. 

A helyi politikus szerint a kül-
földre költözõ fiatalok jelentõs
része már külföldön alapít csalá-
dot is, így egyre több Magyaror-
szágról származó, szülõkkel ren-
delkezõ gyermek külföldön szüle-
tik meg, illetve ezen családok ha-
zatelepülésére nagyon kicsi az
esély aktív keresõ korukban.

Úgy vélte: az elvándorlás ma-
gas aránya nemcsak a társada-
lombiztosítási és nyugdíjproblé-
mák miatt gond, hanem a mun-
kaerõhiány már a nemzetgazda-
ságot is veszélyezteti. Nyáron a
Balaton partján a vendéglátás-
ban, szinte alig sikerült szakem-

bereket találni. Komjáthi Imre, az
MSZP alelnöke arra szólította fel a
Fidesz-kormányt, hogy azonnal
hagyjon fel a kivándorlás támoga-
tásával, hagyjon fel a munkaválla-
ló-ellenes törvénykezéssel, ne
generálja a kivándorlást, hanem
azonnal tegyen összehangolt lé-
péseket a kivándorlási válság
megállítására. Szerinte: a kor-
mány álproblémának tartja a ki-
vándorlási válságot, nem hajlan-
dó foglalkozni a krízissel – sõt ge-
nerálja, erõsíti a folyamatot –
ezért a Fidesz a legfõbb kivándor-
lást támogató szervezet hazánk-
ban!

MEGÁLLÍTANI A KIVÁNDORLÁST!

MSZP-sajtótájékoztató
Az otthontámogatási rendszer átgondolását, a bérek rendezé-

sét, az oktatás területén az elsõ diploma és a nyelvvizsga megszer-
zésének támogatását tartotta fontosnak Brunner Tibor, az MSZP
keszthelyi elnöke azon a sajtótájékoztatóján, amelyiken a párt az
elmúlt nyolc évben drasztikus méreteket öltött munkaerõ-kiván-
dorlással összefüggésben tartott.

ÚJ STÉG ÉS KÖZÖSSÉGI KEMENCE

Gyarapodott a gyenesi horgásztanya
Megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepelte a Gyenesdiási

Horgászegyesület (GYEHE) szeptember derekán a Lidó strand mel-
letti diási horgásztanyán. A két telephelyen is feladatot ellátó,
nemrégiben újjáalakult elnökség bemutatkozott az önkormányzat
képviselõ-testülete elõtt és felavatták az elkészült új fejlesztése-
ket, köztük az ötvenöt méter hosszú, fából készült lefestett stéget
– ami a szél okozta iszapcsapdák kikerülését szolgálja – és az új,
kültéri, közösségi kemencét.

A négy éve könyvírással is
foglalkozó szerzõnek több mesés
kötete, ifjúsági kalandregénye és
a 7–10 éves korosztálynak szóló
detektívregénye is ismertséget
és kedveltséget hozott a gyerme-
kek körében. A kötetlen stílusú
párbeszéd alkalmával Holden
Rose szólt arról, hogy szívügyé-
nek tekinti az olvasás népszerûsí-
tését, mert az a gyermekek szó-
kincsére és képzelõerejére, fantá-
ziájára is nagy hatással van. A lé-

lek sérüléseinek legyõzését is se-
gítik azok a népszerû mesék,
amelyek szerzõjeként ismertsé-
get szerzett.

Holden Rose mesélt
Írói nevén Holden Rose, alias Kovács István, fõvárosban élõ író-

val beszélgettek a keszthelyi kisdiákok szeptember közepén a Fe-
jér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A bibliotéka
õszi rendezvényén az olvasás örömérõl és megszerettetésérõl, a
képzelet szárnyalásáról, a detektívregények motívumkincseirõl is
szót váltottak az író-olvasó találkozóra meghívott, három csapat-
ban érkezõ harmadik osztályosok.

DUNA ASZFALT KFT.
5-FÕS BRIGÁDOK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA.
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– Az óvodásoknak szánt té-
mák elsõsorban a Balaton élõvi-
lágára fókuszálnak, de a kiemelt
ünnepeinkre is készülünk foglal-
kozásokkal, így karácsony,
húsvét és március 15. programra
is nagy figyelmet fordítunk –
mesélte megkeresésünkre Né-

meth Péter múzeumigazgató-
helyettes. 

Az intézmény múzeumpeda-
gógusa úgy tapasztalta, hogy a
gyerekek nagyon szeretik azon
mûhelyfoglalkozásokat is, ame-
lyeknél agyagozásra nyílik mód-
juk. Az általános és középiskolá-

sok számára a múzeum „Arany-
híd” címû kiállítása jó alap ahhoz,
hogy minél több tantárgyi témá-
hoz tudjanak foglalkozást tartani.
A most induló tanévben is folyta-
tódik „A sokszínû múzeum” prog-
ram, amely keretében az óvodá-
soknak élõvilág témahetet, az ál-
talános iskolásoknak régészszak-
kört tartanak. A középiskolások-
kal felfedezik a környékbeli erõdí-
tések múltját. Egy programúj-

donság keretében a geológia vilá-
gába tekintenek be egy különle-
ges geotúra szervezésével, és
megismerik a Csodabogyós-bar-
lang világát is. Minden korosz-
tályt érintõen ebben a tanévben
is kitelepül – ha erre igény mutat-
kozik – a Balatoni Múzeum külön-
féle mûtárgyakkal a március 15-ei
nemzeti ünnepünkhöz kapcsoló-
dó foglalkozással. Természetesen
az idei õsz is bõvelkedik családi
programokban. Októberben a
Múzeumok Õszi Fesztiválja kere-
tében: Örökségi barangolást szer-
veznek Keszthely rejtett értékei-
rõl; a Mesterségek napján és ok-
tóber utolsó napjaiban Múzeumi
szünetelõ mûhelyfoglalkozás
lesz. November 8-án az õsz egy
irodalmi esttel zárul, amikor Né-
meth István Péter irodalomtörté-
nész dr. Lángi Péter költõvel be-
szélget. A múzeum az évet a ha-
gyományokhoz híven december
15-én karácsonyi családi nappal
zárja – foglalta össze a múzeumi
koordinátor

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Igazgatóságához tar-
tozó szakaszon mintegy három-
százhatvanmillió forint bekerülési
költség ráfordításával sikerült el-
végezni a rendkívül forgalmas út
régóta áhított rekonstrukcióját. A
megyei úthálózatnak a Hévízi út
az egyik legnagyobb közúti for-
galommal terhelt összekötõ útja,
ahol sok ezren közlekednek na-
ponta. A modernizáció keretében
az útépítõk két réteg aszfaltbur-
kolatot építettek, megújították a
buszmegállókat és környezetü-
ket. Kihelyeztek több forgalom-
technikai jelzést és a gépkocsi-
beállók külsõ, padkaközeli szaka-

szát is szintbe hozták. A felújítás
elõtt 70 km/óra sebességet en-
gedélyeztek az itt közlekedõknek
és jelenleg felülvizsgálják, hogy
ismét ugyanezzel a sebességgel
lehessen itt hajtani. Több itt élõ is
kezdeményezte a kijelölt gyalog-
átkelõhelyek létesítését a busz-
megállókhoz közel, ám jogszabá-
lyi elõírások miatt ezt a kérést ez
idáig nem sikerült megvalósítani. 

Mintegy 1100 méteren kapott
új aszfaltréteget és mart aszfal-
tos padkaréteget Alsópáhok mos-
tanra kíméletlenül rossz állapotba
került fõútja is, ahol utoljára két
évtizeddel ezelõtt volt felújítás. E
beruházást is a Magyar Közút

szakemberei végezték közel 850
tonna aszfalt öt centiméter ma-
gasságban történõ szétterítésé-
vel. A 75-ös fõközlekedési út Csa-
li-kanyarnál lévõ csomópontjától
egészen a posta épületéig sike-
rült megújítani a burkolatot.

Az idõszerû rekonstrukciót az
útállapot egyértelmûen szüksé-
gessé tette, mert a sok hámlás
több helyen zajos és balesetve-
szélyes volt, így a kátyúzásoknak
már csak kevés értelme volt. A
rendkívül leromlott útállapot
okozója leginkább a régi nagy ka-
mionforgalom volt és jövõre a
posta és a Hévízi út csomópont-
jáig tartó közel fél kilométeres
etap is a jelenlegihez hasonló jó
minõségû aszfaltborítást kap
majd. Az átadott útszakasz a ja-
varészt idegenforgalomból élõ
község számára nagy jelentõség-
gel bírt.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

A keszthelyi Helikon Kastély-
múzeum történelmi könyvtára a
Hónap könyve bemutató soroza-
ta részeként többkötetes termé-
szettudományi munka darabjait
állította ki. 

Az intézmény a 18. század je-
les természettudósára emlékezik
a szeptemberre kiválasztott be-
mutatóval, kötetbemutatóval. A
több darabból álló igényes olvas-
mány igen nagy jelentõségû ha-
gyaték az évszázadok távlatából.
A mû Európa kék szalagja, a Duna
magyarországi és szerbiai szaka-
szának a leírása. Nagy horderejû
munkáról volt szó, megjelenteté-
se a kiadók számára is komoly fel-
adat volt, kétszáznál is több réz-
metszet és térképek sokaságának
beszerkesztésével. A szerzõ Luigi
Ferdinando Marsigli grófot ma-
gyar történészek így jellemzik:

„Ezerarcú, egyetemes ember, aki
átmenetet jelent a magyarorszá-
gi háborúkban harcoló itáliai had-
vezérek és a magukat filozófus-
nak nevezõ felvilágosodás kori
értelmiségiek közt.” 

Számtalan tudományággal
foglalkozott, értékeket, eredete-
ket kutatott nagyon sok terüle-
ten. Szolgált az osztrák hadsereg-
ben, 1686. szeptember 2-án részt
vett Buda töröktõl való visszafog-
lalásában. Elsõként irányította a
figyelmet a török uralom alól fris-
sen felszabadított Magyarország-
ra, illetve Európa népeket és kul-
túrákat összekötõ fõ folyójára, a
Dunára. Partja mentén térképe-
ket készített, megkereste a folyó
eredetének helyét a Fekete-er-
dõben. Leírta a folyam élõvilágát,
a halakról szép rajzokat, metsze-
teket készített, szemléltetve bel-
sõ szerveiket is. Elemezte a Duná-
nál élõ emberek életformáját,
szokásaikat. A latin nyelven 1726-
ban megjelent mûvével rengete-
get adott Magyarországnak. 

A barokk bõrkötésû, aranyo-
zott gerincû, a borítóoldalakon
arannyal nyomott nyomdászjel-
vénnyel ékes kötetek koruk elle-
nére még mindig nagyon jó álla-
potban vannak. 

TÖRTÉNELEM A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN

A hónap könyve
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára Szent

István ünnepe jegyében választotta ki a Hónap könyve kiállításso-
rozat augusztusi darabját. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 34–35 óra hetente jócskán

kitölti napjaikat. Reggel nyolctól
kezdjük az oktatást, a hetedik órá-
nak pedig 14.30-kor van vége. A
nyolcadik órák, a délutáni szakkö-
rök, a sportkörök még csak ezek

után kezdõdnek. A tananyag is
nagy, így tényleg az iskola tölti ki
a tanulók hétköznapjait. A szak-
körökre természetesen azért sza-
kítanak idõt a tanulók, hiszen itt

olyan információhoz jutnak, ami
érdekli õket, illetve a megszerzett
tudást jelentõsen elmélyítik.
Ezekre a megszerzett pluszinfor-
mációkra sokszor a felsõoktatásba
való bekerüléshez is szükségük le-
het. Az tényleg érzékelhetõ, hogy

a hétvégére szervezett progra-
mok már egyre nehezebben meg-
szervezhetõk, mivel akkor okkal-
joggal, inkább a pihenést, a lustál-
kodást választják. Jól összehan-

golt idõbeosztással viszont min-
den vágyott program elérhetõ, de
ezt sok diák esetében még  tanul-
ni kell. Iskolánkban az alkotókörö-
ket beépítettük a 9. NY-esek óra-
rendjébe. A rajz, kreatív, fotó al-
kotókör délutáni megtartása mel-
lett a csillagászat a tavalyi évhez
hasonlóan a természettudomány
tanóra kereteiben kerül ismerte-
tésre. A többi szakkört, felzárkóz-
tatást a tanulói igényfelmérés
alapján indítjuk. A tanulók megta-
lálják azt a területet, ami legin-
kább érdekli õket. Jellemzõek a
11. és 12. évfolyamon az érettsé-
gire felkészítõ szakkörök, ahol az
érettségi gyakorlati (mérés, kísér-
let) követelményeire is több idõ
jut. Kicsi iskola lévén a szakköri
túljelentkezés nálunk nemigen
jellemzõ, az igényeket szerencsé-
re ki tudjuk elégíteni. A legna-
gyobb létszámú szakkörünk pilla-
natnyilag az informatika. Ez a te-
rület a diákokat láthatóan különö-
sen érdekli, hisz a mindennapi
életük részeként jelenik meg.

KERTVÁROS ÉS ALSÓPÁHOKKERTVÁROS ÉS ALSÓPÁHOK

Új aszfaltburkolatokÚj aszfaltburkolatok
A keszthelyi elkerülõút Hévízi úti körforgalmától az egészen a

Bikedi sorig kapott kétrétegû burkolatot a Hévízi út és a Napfény
sor. Közel 2,7 km hosszú útszakasz burkolatát sikerült megújítani a
közelmúltban a keszthely-kertvárosi településrészen. 

CSALÁDI PROGRAMOK IS LESZNEK

A sokszínû múzeum
– A 2018/19-es tanév múzeumpedagógiai programjait tekintve

továbbra is az óvodások a kiemelt célcsoport. Ebben a korban rak-
juk le az alapokat így fontos, hogy az a legjobb minõségû legyen,
amiben segíti a múzeum az óvodapedagógusok munkáját. Az óvo-
dások pedig a szüleiket is „behozzák” a múzeumba, amire az el-
múlt évben több példa is volt.

A keszthelyi Fejér György Vá-
rosi Könyvtár programjai révén
helyben személyesen is ismert
irodalmár 60 éve van a pályán, a
minap 50. köteteként jelent meg
a Rám szabott sors címû mûve.
Verseivel, prózáival egyaránt szól
gyermekekhez és felnõttekhez,
új kötete tallózás mindebben, s
visszaemlékezés. Válogatott ver-
sek, prózai írások, kritikák olvas-
hatók és az elmúlt évek fotói lát-
hatók. Ahogy õ mondja: mûvei
zalai szívvel születnek. A termé-
szetre való érzékenysége, humá-
numa szinte minden munkájában
felfedhetõ. A pályája hat évtizede
nyomán született, immár kere-
ken félszáz kötetébõl úgy 22
gyermekverses kiadvány, 5 mese-
tartalmú, a többi pedig felnõttek-
nek szóló. 

Számos irodalmi közösséghez
is tartozva végzi munkáját, több
helyen alapítóként szerepel a fõ-
városban és vidéken egyaránt, az
Óbudán mûködõ Krúdy Gyula Iro-

dalmi Körnek 1986-tól a titkára.
Több irodalmi és települések által
adományozott elismerés birtoko-
sa, 2002-ben megkapta a Magyar
Kultúra Lovagja címet. Érdemei

közé tartozik a fiatalok felkarolá-
sa, segítségnyújtás a költészettan
klasszikus formái iránt érdeklõ-
dõknek. 

Írói-költõi jubileum
Kettõs jubileumot ünnepel idén a Zalából elszármazott Kanizsa

József író-költõ, aki a Balaton mellett töltött emlékeit elszárma-
zottként Budapestre költözve is magával vitte, s azok mindmáig
ihletõi maradtak. 

– A keszthelyi önkormányzat
200 millió forint vissza nem térí-
tendõ európai uniós támogatás
segítségével újítja fel és bõvíti az
Életfa Óvoda Kísérlet utcai tagin-
tézményét a jövõ év végéig,
hogy a széppé varázsolt ovi még
több kisgyermeket tudjon befo-
gadni, a jelenleginél sokkal kor-
szerûbb körülmények között –
jelentette be szeptember köze-
pén tartott sajtótájékoztatóján
Ruzsics Ferenc polgármester. 

Elhangzott: a jelenleg három
csoportszobát és kiszolgálóhelyi-
ségeket befogadó régi épület-
szárny teljes egészében megújul
és átalakul a 100 százalékos in-
tenzitású támogatásból. Az óvo-
da bõvül további csoportszobák-
kal és az ezekhez tartozó öltözõk-
kel, mosdókkal, teraszokkal. Az
intézmény kap egy 60 m2-es tor-
naszobát, orvosi helyiséget, elkü-
lönítõt és mosdót is. A már meglé-

võ és az újonnan épülõ szárny kö-
zött egy többfunkciós, 200 m2-es
aulát építenek. Kialakítanak egy
bejáratot a Schwarz-lakótelep fe-
lõl is.

A jelentõs mértékû minõségi
ugrás remények szerint feledteti
majd azt, hogy az udvar mérete
némiképp lecsökken. A kiviteli
tervek már készen vannak, jelen-
leg zajlik a közbeszerzés elõkészí-

tése. A Széchenyi 2020 program
keretében megvalósuló projekt
sajtótájékoztatóján Fülesi Beáta,
az óvoda intézményvezetõje ki-
emelte: évtizedek óta maximális
gyermeklétszámmal dolgoznak,
és nagyon várják a korszerû, min-
den igényt kielégítõ fejlesztést,
ami nemcsak a kisgyerekeknek,
de a szüleiknek és a dolgozóknak
is örömet jelent majd.

A KÍSÉRLET UTCAI ÓVODA

Bõvül és korszerûsödik

A TÉRSÉGI GIMNÁZIUMOKBAN

Szakkörök, alkotókörök



A szünidõs diákok az olvasmá-
nyaik révén is ismert környezetben,
Fekete István Tüskevárában, a Diás-
szigetén dolgoztak, az ott található
emlékház belsõ felújításában, nyí-
lászárók, árnyékoló zsaluk festésé-
ben vettek részt. A kezdeményezés
alapvetõen a munkára nevelést is
magában foglaló tartalmas idõtöl-
tés céljával történt, mindezzel elõ-
segítve a csapatszellem alakítását,
az értékteremtés örömének meg-

tapasztalását. Mindebbõl kiindulva a
már 10 éve mûködõ Holnapocska
tábor alapítója, a zalakarosi
Szabadics Zoltán és felesége
Szabadicsné Rádi Éva kezdeménye-
zésével indult idén elõször az építõ-
tábor. A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park és a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság megkeresésével ben-
nük partnerre leltek, így a feladatok
a kezelésükben lévõ Kis-Balaton te-
rületén lettek kijelölve. 

A fiatalok körében látogatást
tettek a munkaadó szervek vezetõ
képviselõi, valamint dr. Rácz András
államtitkár és Manninger Jenõ tér-
ségi országgyûlési képviselõ. 

– A Kis-Balaton közvetlen termé-
szetbeni védelmi szerepe miatt ki-
emelten fontos helyszín – hangsú-
lyozta dr. Rácz András, majd törté-
nelmi visszatekintést is tett, el-
mondva:  itt az 1920-as évek elején
a veszélyeztetett kócsag õreként
munkálkodott Gulyás József.
Munkjának fontosságát, eredmé-
nyességét is hordozza, hogy innen
eredõen lett a nagy kócsag a ter-
mészetvédelem címerének mada-
ra. Ma mintegy 250 természetvé-
delmi õr tevékenykedik a nemzteti
parkok területein. 

– A diákok itt a digitális környe-

zetbõl kiszabadulva megérezhetik a
mobiltelefonok nélküli világban való
élhetõséget, ami majd máskor is ki-
kapcsolódási igényt jelenthet szá-
mukra – mondta a találkozón
Manninger Jenõ keszthelyi válasz-
tókörzeti országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. – Nagyon fontos,
hogy legyenek olyan programok,
amik alternatívát jelentenek. 

A munkaterületadók részérõl
Puskás Zoltán, a nemzeti park igaz-
gatója arról szólt, hogy rengeteg

feladat van, amihez jól jön az ön-
kéntes segítség. Ahol munka van,
ott nem nélkülözhetõ a fiatalok
szerepe, s ezt itt most õk maguk is
érzékelhetik. Nagyon fontos, hogy
a turistákat igényesen rendben
tartott környezettel tudják fogad-
ni, ez példát mutat a látogatóknak,
hogy õk maguk is jobban vigyázza-
nak a terület rendjére, tisztaságára
a kirándulásaik során. Gaál Róbert
vízügyi igazgató az elõtte szóló
kollégájával egyetértésben fejezte
ki reményét, hogy az elsõ építõtá-
bor lebonyolítása egy tartós
együttmûködés kezdetét jelenthe-
ti, s elmondta, hogy a lelkes segí-
tõket szívesen fogadják a jövõben
is. 

A délelõttönkénti munka után
színes programokon vehettek részt

a fiatalok a Holna-
pocska tábor
zalaszabari szállás-
helyén. Jó érzést
adó emlékezet
maradhat számuk-
ra a területkezelõ
vezetõk köszöne-
te, hálája. Közös a
folytatás szándéka
is, ehhez a fiatalok
a követõiknek jár-
tak ki jó ösvényt.
Büszkeség töltheti
el õket, amiért

olyan helyen dolgozhattak, ahol so-
kan megfordulnak, s õk visszatérve
pedig másoknak is örömmel mutat-
hatják meg, hogy mihez járultak
hozzá. Az eredmény igazolta a
Szabadics család és alapítványuk, a
területkezelõ állami szervek vezetõi
és az építõtáborozók jó egymásra
találását. 

Szabadics Zoltán és Szabadicsné
Rádi Éva támogatói oklevelet adott
át a munkaterületet biztosítóknak a
látogatás alkalmával.

Szeptember közepén a keszt-
helyi Helikon Kastélymúzeum
Vadászati Múzeumának teljes
területén mintegy nyolcvan ha-
zai gímtrófeából, rendellenes és
érmes agancsokból, agyarakból
rendeztek kiállítást. 

A környéken mûködõ vadász-
társaságok tagjai szép számban
hozták el a díszes „gímkoronái-
kat”. A legnehezebbek súlya tíz
kilogrammnál is nagyobb volt.
Ezúttal is tartottak solymászbe-
mutatót, a Vadászalkotók – alko-
tó vadászok címû képzõmûvé-
szeti pályázatának díjátadása
után pedig kiállítást is megnyi-
tottak a pályázatra érkezett
mintegy félszáz pályamûbõl. A
VII. Festetics-trófeaszemle meg-
nyitóján Pálinkás Róbert, a Heli-
kon Kastélymúzeum igazgatója
ünnepélyesen bejelentette: a
2021-es vadászati világkiállítás
vidéki helyszíneként kijelölt va-
dászati múzeumban jövõre két új
szárnyat is nyitnak, ahol újabb,
színvonalas, állandó és idõszaki
tárlatokat rendeznek majd be.

Idén Zoltán Attila, a Nimród címû
lap fõszerkesztõje kapta meg a
Festetics Kulturális Örökség Díjat.

Hidvégi Béla, a Vadászati Múze-
um alapítója, a Szent István
Egyetem Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karának Tiszte-
letbeli Tanácsadója kitüntetõ cí-
mét vett át. A Vadászati Kulturá-

lis Egyesület vezetõi Hubertus-
kereszteket, illetve több kulturá-
lis elismerést is átadtak. A ren-

dezvényen a társszervezõk jelez-
ték, hogy a magyar vadászati ha-
gyományokat az UNESCO a közel-
múltban felterjesztés alapján fel-
vette a kulturális szellemi örök-
ségek nemzeti jegyzékébe.

A Vaszary Kolos utcában a
mindennapi kaotikus állapotok-
nak örvendetes módon vége sza-
kadt. Az oktatási-nevelési intéz-
ményekbe érkezõ szülõk mos-
tantól könnyebben le tudnak áll-
ni mind a reggeli, mind a délutá-
ni csúcsban is. A mintegy húsz
helyet feljelölték és egy zebrát is

felfestettek mindazoknak, akik a
korábban leaszfaltozott tömb-
parkolóból kívánták átvezetni
csemetéjüket az intézmények-
hez.

A közlekedés biztonságát se-
gíti, hogy a szinte fekvõrendõr-
ként viselkedõ kijelölt gyalogát-
kelõhely további sebességcsök-
kentésre készteti a 30 km/h-s zó-
nában közlekedõket. Keszthely
már rendelkezik egy olyan cél-
zott költségvetési kerettel, ame-
lyik kifejezetten az utca- és jár-
daszakaszok felújítását, illetve a
csapadékvíz elvezetését teszi le-
hetõvé a városnak a kritikusan el-
avult helyszínein.
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Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

HASZNOS PARKOLÓÁTALAKÍTÁS

A közlekedés biztonságáért
Az Életfa iskola és óvoda elõtti feljelölés nélküli parkolóba gép-

kocsival beállni és onnan kitolatni mindig nehézkes és balesetve-
szélyes feladatnak tûnt. A helyzet a tanév kezdetére megváltozott,
ugyanis mintegy 12 millió forintos önkormányzati beruházásból si-
került megújítani és a gyalogjárdára merõlegesen feljelölni a par-
kírozási helyeket. 

VADÁSZATI MÚZEUM: AGANCSMUSTRA

VII. Festetics-trófeaszemle

Nagy létszámmal, többoldalú
támogatásnak köszönhetõen jó
körülmények közt és szép kilá-
tásokkal indíthatta a tanévét a
keszthelyi Festetics György Ze-
neiskola.

Az intézményben 461 diák
kezdte meg tanulmányait szep-
temberben. Mint Bánhidai Tamás
igazgató elmondta, ez bizalom a
szülõk részérõl, jelzi továbbá a
fiatalok zene iránti igényét, s jó
lehetõség arra, hogy a zenei élet
mind szélesebb körben lehessen
jelen a városban. 

– Több olyan elismerésben is
részünk van, ami a munkánk kö-
rülményeit javítja, a színvonal
emelését segíti elõ – mondta az
igazgató, újságolva: – A Zeneisko-
la Baráti Köre Egyesületen, mint
fõ támogatónkon keresztül egy
nagy értékû hangversenyzongo-
rához jutottunk. Magánszemély
vásárolta meg és bocsátotta ren-
delkezésre a hangszert. Tulajdo-
nosa a Baráti Kör Egyesület, a ze-
neiskola pedig a használója. Ün-
nepélyesen fogjuk majd felavatni
novemberben, Szokolay Balázs,
Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész
szólaltatja meg, ünnepi koncertet

adva. Jótevõnk ezenfelül pénz-
adományt is nyújtott, ami a Bará-
ti Kör Egyesület alapszabályai sze-
rint használható fel. Az állam által
elkülönített keretbõl jutott az in-
tézményünk 8,4 millió forinthoz,
ebbõl 1,1 milliót hangszerek javí-
tására fordíthatunk, a nagyobb
részbõl pedig új hangszereket vá-
sárolhatunk. Ez minden tanszak-
nál igen jelentõs fejlesztést tesz
lehetõvé, a pénzösszeget a tanév
elsõ felében fel fogjuk használni. 

Októberben elkezdõdnek a vá-
rost, s kiemelten az ifjúságot
érintõ programok, amikrõl
ugyancsak szólt az igazgató. 

– Készülünk a zene világnapjá-
ra, október 2-án és 3-án 6 alka-
lommal fogunk koncertet adni,
ezekre szervezetten várjuk sor-
ban a város összes általános isko-
lás és középiskolás diákját. A ren-
dezéshez a Nemzeti Kulturális
Alaptól pályázati úton nyertünk
támogatást. Október 5–10-e kö-
zött az olaszországi Campobasso
város 20-fõs diákcsapatát fogad-
juk, õk konkrétan az ifjúsági vo-
nószenekarunk vendégei lesznek.
Ez egy új kapcsolat, látogatásukat
majd a tavasszal viszonozza a diák
vonósegyüttes. Ehhez a program-
hoz is nyertünk támogatást a
Nemzeti Kulturális Alaptól. Hama-
rosan kezdik a Zeneiskolai Baráti
Kör által támogatott bérletes
hangversenysorozatunk, melynek
keretében hagyományaink szerint
vendégül látjuk a zenei pályán to-
vábbtanuló volt növendékeinket,
budapesti társintézményünk, a
Molnár Antal Zeneiskola diákjait,
koncerteznek a tanulóink, s fellép
a tanári zenekar is. A sorozatban
újdonság lesz Haydn: A patikus cí-
mû vígoperája egyfelvonásos vál-
tozatának bemutatója, ehhez az
énekes szereplõket még keressük
– sorolta az éves programokról
Bánhidai Tamás.

A MUZIKÁLIS FIATALOKÉRT 

Keszthely zenebarátai 

Nyári diákmunka a Kis-Balatonnál
Középiskolás fiatalok két csoportban egy-egy hetet töltöttek el

a nyáron a Kis-Balatonnál szervezett építõtáborban. 

Megkezdõdött
a pontvadászat 

Hévíz SK–Tolna KC
21-20 (11-10)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõ-
zés, Hévíz, 150 nézõ. 

Hévíz: Molnár A. –Czigány 3,
Gácser, Berecz 2, Burghardt L. 8,
Fehér 1, Cseberko 2. Csere: Bán-
Farkas (kapus), Vágó, Balogh B. 1,
Holczbauer 1, Buzás 1, Borsi 2,
Kovarszki, Halász. Edzõ: Baranyai
Norbert.

A vendégek két gólját köve-
tõen a Hévíz átvette az irányítást,
és lényegében esélyesnek meg-
felelõen végig vezetett a mecs-
csen. 7-3-ra is elhúzott, de követ-
kezett egy 10 perces gólcsend és
a lelkes és szervezett vendégek
felzárkóztak. 

A II. játékrész közepén 18-15-ös
vezetésnél szintén 10 percen át
nem született hazai gól, sõt a
szélrõl rendszeresen eredményes
tolnaiak, akiknél a fiatal hálóõr re-
mekül teljesített, az utolsó játék-
percben kiegyenlítettek. 

59.34-kor kért idõt Baranyai
Norbert, és az utolsó támadásból
Czigány Nóra betalált, így Hévízen
maradt a 2 bajnoki pont.

Baranyai Norbert, a Hévíz
edzõje: – Idényeleji volt a for-
mánk, sokkal több gólt kellett
volna szereznünk. Tudunk és fo-
gunk is jobban játszani a követke-
zõ fordulókban.

A Hévíz lapzártánk idõpontjá-
ban Siófokon lép pályára, legkö-
zelebbi hazai mérkõzésére pedig
október 06-án 14 órakor kerül
sor, amikor a Tamási együttesét
fogadja.


