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MEGIDÉZTÉK '56 HÕSEIT

Erõs Keszthelyt építhetnek Gyásznapi megemlékezés
Koszorúzással egybekötött,
kegyeleti megemlékezést tartottak november negyedikén,
Keszthelyen, a Szent Miklós temetõ kopjafájánál, az 1956-os
forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok
bevonulásának 63. évfordulóján.
Ifj. Kalapos István verssel, Tál
Zoltán plébános pedig a tisztelgõkkel közösen mondott imával,
az egybegyûltek pedig égõ mécsesekkel emlékeztek a hõsökre,
áldozatokra.

A Festetics-kastély tükörtermében került sor a város képviselõ- minden közremûködõnek köszönetét tolmácsolta a jól szervezett
testületének alakuló ülésére.
és eredményes választás lebonyolításáért.
Nagy Bálint polgármesterként
Az ünnepi eseményen letette rosban tevékenykedõket. Az érpolgármesteri esküjét Nagy Bá- tékteremtéshez mindenkinek jó minden helyi választópolgárnak
lint, a város újonnan megválasz- egészséget és kitartó munkát kí- köszönetét tolmácsolta, függettott
polgármestere,
Vozár vánva arra kérte az új testület lenül attól, hogy ki, kire szavaPéterné alpolgármester és az ön- tagjait, hogy politikai ellentétei- zott. „– Erõs, közösségekre épülõ
kormányzat tíz képviselõje. A Fi- ket félretéve együtt, közösen Keszthelyt szeretnék. Olyan vádesz-KDNP képviseletében: Csó- dolgozzanak a város fejlõdése ér- rost, ahol lehet tervezni, ahol lehet családot alapítani, ahol aktív
tár András, Raffai Róbert Zsoltné, dekében.
Vozár Péterné, Horváth Tamás,
Elöljáróban dr. Cseszár Zsu- civil élet van; ahol jó iskolák, tiszNemes Klára, dr. Ifi Ferenc és Dó- zsanna, a Helyi Választási Bizott- ta, rendezett közterületek, gazsa Zsolt; a KÉVE jelölõszervezet ság (HVB) elnöke ismertette a dag programok, minõségi munképviseletében pedig: Dékány helyhatósági választás jogerõssé kahelyek vannak. Ahol minden
Péter Tamás, Czuth Zoltán László vált eredményeit. A jelöltek be- korosztály megtalálja a hétközés Molnár Tibor János tettek ígé- mutatását követõen utalt rá, napok és ünnepnapok örömét,
hogy a hatos számú választóke- ahol erõs gazdasági háttér adja
retet a város szolgálatára.
A házigazda intézmény képvi- rületben kialakult szavazat- meg a fejlõdés lehetõségét. Ahol
seletében mondott köszöntõt Pá- egyenlõség miatt idõközi válasz- az idõs és fiatal generáció tagjai is
linkás Róbert, a kastélymúzeum tást írnak ki, melyet legkésõbb megbecsülve érzik magukat.” A
igazgatója, aki elmondta: a Feste- február 9-ig kell megtartani. A közösségünkben rejlõ erõt egytics-örökség – szerinte – évszá- helyzetre tekintettel az alakuló- másra odafigyeléssel kell kimuzadok óta meghatározza az ülésen a 11 helyett csak tíz kép- tatnunk.
(Folytatás a 4. oldalon.)
irányt, és képes összefogni a vá- viselõ tette le esküjét. Az elnök

A gyásznapon mondott emlékezõbeszédében Tamáska Péter
történész, szociológus Benedikty
Tamás Szuvenír címû labirintusregény fõszereplõjét állította mondanivalójának középpontjába. A
szerzõ volt politikai fogolyként
leplezetlen õszinteséggel ragadja
meg a történések lényegét.
Mérlegh Sándor negyedikes gimnazistát és egyúttal a corvinista
felkelõk legifjabb szakaszparancsnokát a harcok után két fejlövéssel kivégzik, de életben marad
egy tömegsír tetején. Minden
erejét összeszedve próbál kiutat
találni a Ludovika fallal körülvett
bozótos halálcsapdájából. A kamaszgyerek végül megmenekül
az oroszok elõl és életben marad.
A szónok szerint a méltatlanul elfeledett, megrázó könyvben hitelesen kiviláglanak a Corvin közi
harcok epizódjai, az ellenállás hõseinek felejthetetlen történetei,
a szolidaritás, a barátság és a szeretet motívumai. A kétszázezres
orosz invázió hét-nyolcezernyi
felkelõje november 8–11. között
kezdte feladni a harcot. Tudták,
hogy senkire sem számíthatnak,
de az ellenállásuk még erõsebb
lett. A legjobb, legütõképesebb
egységek pedig a 18 év alattiakból álltak.
A statisztikai hivatal 2700 harcokban elesett halottról és húszezer kórházban ápolt sebesültrõl
beszélt 1957-ben. A kórházba ju-

Mesélõ üvegek Hévízen

A tárlat nyitóünnepségén a
vendégeket Hermann Katalin
igazgató köszöntötte, majd bemutattak egy kisfilmet az üvegfújás technikájáról. A kiállított darabok értékérõl, a hazai magángyûjteményekben feltalálható
egyedi darabokról Pattantyús
Gergely üvegtervezõ iparmûvész
beszélt. Gombos László ütõtanár
pedig a különbözõ hangmagasságokon megszólaló üvegpoha-

a kádári megtorlás, a salgótarjáni
sortûz a nemzet tragédiái voltak.
Zárásként a történész kiemelte: „–
Hogy viszonylag békében éltük
meg a rendszerváltást, azt igenis
ezen hõsöknek, a srácoknak köszönhetjük. Õk tudva tudták,
hogy meghalnak, de ellenálltak az
utolsó csepp vérükig.”

Márton-nap
Gyenesdiáson
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hagyományos Márton-napi közös, zenés vacsoráját a gyenesdiási iskola aulájában rendezték
meg a közelmúltban újbor-kóstolással, libasültek bemutatásával.

A gyerekek lampionos bevonulásával kezdõdött a mûsoros
est. A kötetlen beszélgetések és
kóstolók után Pálházi Bence bandája gondoskodott a jó hangulatról, majd fergeteges táncház zárta az estet, de közös éneklés is
volt a helyi kultúrcsoportok vezényletével. A rendezvény ezúttal is batyus jellegû volt, süteményt és italokat a résztvevõk
láthatóan nagy mennyiségben
hoztak magukkal.
Az esten Gálné Németh Ildikó,
az egyesület elnöke számolt be
az 1998 novemberében alakult
egyesület munkájáról, feladatellátásáról, céljairól. Az önkormányzat vezetõi pedig átadták a „Virágos Gyenesdiás” településdekorációs program elismeréseit. Gál Lajos polgármester és Gyutai Barna,
a környezetvédelmi és településrakból csalt ki csilingelõ koncert- tés különleges szelete: a szódás kalauzolják el a betérõket. A dísz- fejlesztési bizottság elnöke oklehangokat. A múzeum idõszaki vagy szikvízipar területe. A szifo- üvegek speciális csoportját jelení- vélben is részesítette Lambert
termeiben feltárul az üveggyûj- nok egy különleges univerzumba tik meg az egyediségükkel hival- Ivánnét, a legszebb népi elemekkodó fürdõkúrapoharak, mesélve
a régi idõk fürdõéletérõl. A kiállítók: Brandschott Csaba, Csidei
Péter, Hermann Katalin, Horváth
Zoltán, Kiss Csepreghy Ákos, Kiss
Sándor és Terleczky József gyûjteményeikbõl a leginkább látványos üvegtárgyaikat tették közszemlére. Fúvott ital- (sörös, likõrös) palackok, ballonok valamint
légyfogó, befõttes-, kocsmai,
porciós-, foncsorozott, vajköpülõ,
oxigénes szikvizes-, dianás-,
gyógyvizes-, tintás-, parfümösüvegek is kényeztetik a szemet.
Sarkos hegyélû, ablakos és sima
szódásüvegek, Glória és Ideál típusú szifonok mellett bemutatást
nyer az 1920–45 közötti, rendkívül ritka: „Nem, nem, soha!” feliratú szódásüveg is.

EGYEDI DÍSZÜVEGEK, POHARAK, RÉGI FÜRDÕÉLET

Régmúlt idõk patikai, bolti és az
otthonokban használt üvegeit mutatja be a Gróf I. Festetics György
Mûvelõdési Központ Muzeális Gyûjteménye február negyedikéig. Közel ezer üvegtárgy bemutatásával
november második péntekén indult útnak a „Mesélõ üvegek” címû
kiállítássorozat, míves, színes, régi
darabokból.

tottak közül minden hatodik életét vesztette, ezért a halottak
számát illetõen bölcs dolog még
háromezer fõvel számolni – húzta
alá.
Az egyéb statisztikai könyveket, kórházi kartonokat is begyûjtötték és megsemmisítették. A
Nyugat és a baloldal belsõ árulása,

kel díszített kert kiépítéséért. A
legvirágosabb kert fõdíjat Paulin
Tiborné részére nyújtották át. A
„Gondozott díszkert” címet 2019ben Szalay Andrea birtokolja.
Herczegh Erzsébet alakította ki a
leginkább környezetbarát kertet
a Nyugat-Balaton aktív és családbarát üdülõfalujában, így õ is díjazásban részesült.
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Napló egy édes árváról
KÖNYVBEMUTATÓ: VADSÓSKA

Ézsiás Erzsébet írónõt, Pitti Katalin operaénekesnõt és Pappné
Beke Judit könyvtárigazgatót látta vendégül a hévízi könyvtár,
hogy bemutassák az érdeklõdõknek a Vadsóska címet kapott
könyvet, amely egy trilógia befejezõ darabja.

Elöljáróban a moderálást vállaló
keszthelyi könyvtárigazgató röviden összefoglalta a kötet tartalmát. Erdélyben, egy gyermekotthonban nevelkedik Vadsóska.
Nyolcéves korától tíz éven át, a felnõtté válásáig kíséri figyelemmel
életének hétköznapjait a szerzõ,
aki keresztanyjává válik a lánynak.
Vadsóska szívszorító és megható
pillanatok és események tükrében
válik hirtelenjében kamasszá.
Pappné Beke Judit egy érzelmes,
felkavaró, vidám és szomorú, minden ízében hiteles szeretetkönyvnek nevezte a fél évvel ezelõtt

megjelent munkát. Az író elmondta, hogy a könyv egy nem vérszerinti ember befogadásáról, a küzdelmekrõl, a nehézségekrõl, az árvaellátás megélt tapasztalatairól
szól. A fõszereplõ halmozottan
hátrányos helyzetû, mélyszegénységbõl érkezõ, nemkívánt erdélyi
magyar árvaházi gyermek. A lány
kitartó szorgalommal hamar ráeszmél arra, hogy tanulással kitörhet
a nehéz környezetébõl. Idén fog
érettségizni, és az írónõ arra biztat
minket, olvasókat, hogy legyünk
derûlátók Vadsóska életének folytatását illetõen.

Vendéglátós diákok sikere
Kiválóan szerepeltek a keszthelyi pincér- és szakácstanulók a
Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi és Vendéglátóipari Karán megrendezett elsõ magyar egyetemi gasztronómiai kupán.

A megmérettetésen a szakácsversenyzõknek elõre ismertetett nyersanyagokból és két
kötelezõ alapanyagból háromfogásos ételsort kellett készíteniük
meghatározott idõ alatt. A pincérek egyebek közt díszasztalterítésben, osztrigabontásban, kávé- és koktélkészítésben, szervírozásban versengtek. Mindemellett szóban, idegen nyelven is
számot kellett adniuk a tudásukról.
A Keszthelyi VSZK színeiben
Hosszú Kevin pincér szakmában
3. helyezést ért el és különdíjban is részesült, felkészítõje
Kiss György szakoktató volt.
Nagy-Fáró Klaudia szakácstanuló 5. lett, a legszebb konyhai
munkáért különdíjat kapott.
Felkészítõje Szabó Melinda és

Gombkötõ János szakoktató
volt.
A diákok felkészültségében
szerepe van annak is, hogy az intézmény rendszeresen ad helyet
olyan programoknak, melyek
nagy kitekintést adnak a szakmai
trendekre. A napokban a Magyar
Gasztronómia Szövetség társszervezetekkel rendezett fórumot, melynek témakörei új technológiákat, jó gyakorlatokat öleltek fel, az elõadók nemzetközi
gasztronómiai versenyeken szerzett tapasztalatokat osztottak
meg. Szó volt egyebek közt hagyományos és új típusú terítésekrõl, az alapanyag-minõségekrõl, az ételek íz és látvány összhangjáról, s arról is, hogy miként
változtathatja meg a minõség a
kávézási szokásokat.

Vecsei Kiss Mária költõ a napló
elõszavában arról értekezik, hogy
nem könnyû egy árvagyerek sorsa, de nincs könnyû dolga az örökbefogadójának,
nevelõjének,
pártfogójának sem. Egy sérült lélek természetének megismerése,
megértése, a gyógyulás felé terelgetése sok türelmet, kitartó
munkát, segítõkészséget és önzetlen szeretetet igényel, és sokszor rejt csalódást és váratlan
buktatókat. Az édes-keserû, felkavaróan hiteles történet néha kiábrándító, néha felkavaró tanulságaival minden köntörfalazást félretéve ad õszinte látleletet.
A szerzõt három évtizedes barátság köti Pitti Katalin érdemes
mûvészhez, a népdalok szerelmeséhez, aki õsigazságokkal, vágyakkal teli székely dalokkal tette
emlékezetessé a könyvbemutatót.

ugyanis mindenki gyógyító kommunikációt kezdhet a saját belsõ
világával. A testünk folyton-folyvást jelez. Ha kell fájdalommal,
funkciós zavarokkal vagy egyéb
kellemetlen tünettel. A „pszomato” elõtag arra utal, hogy a testi
tünetekre, a testben megjelenõ
érzésekre, problémákra is koncentrálunk, A „dráma” pedig a
belsõ világ kivetítését takarja. Játékosan, dramatikusan megélhetem az engem zavaró belsõ történéseket, amik hátráltatnak. Szinte
azonnali eredménnyel átalakíthatjuk, átrendezhetjük a viszonyunkat egy adott élethelyzettel. Felelõsséget kell vállalnom önma-

Szakmai bemutató a múzeumban
A restaurátor különleges, sokak számára érdekes munkája
került a Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében október végén
tartott múzeumi rendezvény középpontjába.

A programsorozat keretében
egy régész-numizmata és egy
restaurátor szemszögébõl is bemutatták az év elején napvilágra
került „rejtélyes gyûjteményt”,
egy keszthelyi zsidó család elrejtett ékszer- és éremkollekcióját.
Jordán György, a Balatoni Múzeum restaurátora bemutatóján
az érdeklõdõk megismerkedhettek a „Rejtélyes gyûjtemény –
Egy keszthelyi zsidó család megmentett öröksége” címû kiállításon közszemlére tett, ez év februárjában elõkerült többezer darabot számláló éremlelet restaurálásának folyamatával. A szakember a különös hivatás számos
titkáról fellebbentette a fátylat.
Vetített képes prezentációja során nem csak az érmek, de a régészeti feltárások során elõkerülõ különbözõ korú és típusú fémek restaurálási módszerei is
részletesen bemutatást nyertek.
Jordán
György,
a
Pollákgyûjteményre fókuszálva, megemlítette a mûtárgyvédelmi
munkafolyamat jelentõsebb állomásait, majd betekintést enge-

Erõs Keszthelyt építhetnek!
dési Szabályzat felülvizsgálatáról,
majd az ellenzéki képviselõk által
kezdeményezett vita után végül
alpolgármesterré választották
Vozár Péternét. Határoztak a polgármester és az alpolgármester
illetményérõl. Döntést hoztak a
városstratégiai bizottság összetételérõl is. Ennek elnöke továbbra
is Dósa Zsolt maradt, tagként
Czuth Zoltán és Csótár András kapott bizalmat, a grémium külsõ
szakértõje lesz Szák-Kocsis László
és Kulics Gábor. Az emberi erõforrások bizottságot Csótár András
vezeti majd elnökként, tagjai lettek: Horváth Tamás, Molnár Tibor
és Nemes Klára, külsõ tagként segíti a feladatellátást Molnár Anna,

A szakember elárulta, hogy õ
három évvel ezelõtt kapott jogosultságot a fél évtizeden át tanult
élményalapú módszer használatára. A viszonylag új önismereti terápiával az ember a saját szeretetét felhasználva kerül közel önmagához. Az õszinteségünk nyelve a
testünk. Sem a testünket, sem a
lelkünket, se a nyavalyáinkat nem
adhatjuk oda másnak, hogy tessék, szereld meg. Nekem, önmagamnak kell megtanulni azt a
nyelvet, amit használok. Én önmagamért felelek. A módszer
nem egy gyorstalpalón elsajátítható terápia, hanem egy életmegváltoztató belsõ találkozás,

gamért. A tüneteimet nem az orvosom, vagy a terapeutám vagy a
pszichológusom idézték elõ. Viszszautasítva, izolálva, megtagadva,
racionalizálva, még senki sem
gyógyult meg. Gyógyulni az képes, aki fel tudja venni a kapcsolatot azzal a részével, ami lemaradt,
ki- vagy letagadódott, elutasítódott. Én, értõn vezetem a játékot,
háttérben maradó terapeutaként
empátiát együttérzést, elfogadást, szeretetet, jóindulatot adok,
de önmagával szemben mindezeket a tulajdonságokat, az önszeretet körén belül, önmagának csak
az adott illetõ képes odaadni

AZ ÉREMRESTAURÁLÁS TITKAI, FORTÉLYAI

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLET

(Folytatás az 1. oldalról.)
A jelentõs fejlõdés elõtt álló
város vezetõinek valamennyi
keszthelyiért dolgoznia kell! –
húzta alá. A polgármesteri programom középpontjában is a helyi
közösségek erõsítése áll. Az
együttmûködés
kiszélesítését
szerinte az is jelzi, hogy minden
eddiginél több fiatal kapott pozíciót a vezetésben.
Az új elnevezést kapó pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökévé dr. Ifi Ferencet választották.
Mellette tag lett Dékány Péter és
Raffai Róbertné, külsõ szakértõként pedig dr. Boldizsár Erzsébet
és Dósa Csaba segíti a munkát.
Döntöttek a Szervezeti és Mûkö-

A Keszthelyen élõ és két évtizede kineziológusként és „szelíd terápiák” alkalmazójaként is praktizáló Bõheim Rita Zala megyében
elsõként szerzett képesítést az egyéni és csoportos terápiás módszer: a szomatodráma használatára, amelyet dr. Buda László orvos,
pszichiáter, pszichoterapeuta fejlesztett ki, s amely sikeresen átment az idõk és a hitelesség próbáján.

Pusztai Krisztina és SáringerKenyeres Marcell.
Az ellenzéki képviselõk szavazataikkal is annak a véleményüknek adtak hangot, hogy személyi
javaslataikat egyáltalán nem fogadták el; az ülésen megosztó,
pártpolitikai egyeduralmat idézõ,
antidemokratikus pozícióosztás
történt – hangzott el.
A Velencei tükörteremben
mondott pohárköszöntõjében
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ reményét fejezte ki,
hogy a jövõben mindenki Keszthelyért fog dolgozni, és a tapasztalható élénk fejlõdés jellemezni
fogja a várost a következõ évtizedekben is.

dett a fémek konzerválásának;
mechanikai és vegyi tisztításának világába. Jelezte: a korróziót
nem távolítják el, ha azzal a tárgyon eltûnne a díszítés, vagy az
információ. Ha nincs, vagy kicsi a
fémmag, és ha egybefüggõ ne-

mes patina alakult ki, akkor is
megmarad a rozsda. Az arany kevésbé, a cink és a vas annál inkább hajlamos a korrózióra. Az
ezüstpénzekkel pedig szinte
minden esetben csodát lehet
tenni.

Bõheim Rita
azért, hogy gyógyítsa önmagát.
Az önszeretet csúcsérték. Egy nagyon aktív folyamat részei vagyunk a terápia során, sok mozgással és beszéddel, érzelmi kifejezésekkel önkéntesen élünk meg
örömöt, hogy mindez harmonikus
átrendezõdést indítson el bennünk. A belsõ világunk sokszor a
megélhetõ életöröm felé rendezõdik át a játékok által. A játékos
terápia sokszor hívja fel a figyelmet valamire, amit aztán az életben meg kell tennünk, meg kell
lépnünk saját gyógyulásunk érdekében. Kreatív, élményszerû,
mélyreható módon, saját magunkkal érzelemgazdag kapcsolatot kialakítva kapunk arra lehetõséget, hogy saját testünket képesek legyünk nemcsak érzékelni,
hanem gyógyítani is.

IFJÚ ZALAI ALKOTÓ MUNKÁJA

Filmbemutató Hévízen
Hévízen a hévízi Fontana
Filmszínházban mutatták be a
minap a nagykanizsai Lendvai
Kristóf 17 éves diák által készített két kisjátékfilmet, közönségtalálkozóval egybekötött vetítéssel.

A gimnazista fiatalember a
Majdnem eltoltam címû munkájával debütált, majd idén nyár végén fejezõdött be a Félúton forgatása több zalai településen.
Mindkettõben a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház színmûvészei vállaltak szerepeket, a fõszerepet Herold Levente gimnáziumi
tanuló játssza.
Az elsõ, 26 perces film cselekményének középpontjában egy
kamasz áll, aki egyedül él a tanár
édesapjával. Az apánál rákbetegséget diagnosztizálnak, de nem
tudja, miként közölje ezt a fiával,
akivel ráadásul nem a legjobb a
viszonya. A fiú osztályába érkezõ
új lány, illetve egy kórházban
végzõdõ rosszullét kell ahhoz,
hogy rendezõdjön apa és fia kapcsolata. Az alkotás jeles versenysikereket ért el. Harmadik díjat
nyert a komlói III. Hét Domb Filmfesztivál diákfilmes kategóriájában, s túlnyomó többségében
külföldi alkotással együtt beke-

Jelenet a filmbõl.
rült Szolnokon az 50. Alexandre
Trauner ART/Film Festival válogatásába. Különdíjat nyert a 25. Országos Diákfilmszemlén és a 63.
Országos Függetlenfilm Fesztiválon. Kategóriájában egyedüli magyarként bejutott az egyesült államokbeli West Chester International Film Festival 18 év alatti
filmkészítõk számára meghirdetett szekciójába, továbbá beválogatták a londoni Lift-Off Film Festival First-Time Filmmaker versenyébe is.
Az újabb, Félúton címû 38 perces film komoly társadalmi problémával, a válással és az azt elszenvedõ gyerekekkel foglalkozik,
de szól a felnõtté válásról, az útkeresésrõl, a magunkra utaltság-

ról, az önállóságról. A fõszereplõ
ugyancsak egy középiskolás fiú,
akinek a szülei hangos veszekedések közepette válni készülnek,
ezért megszökik otthonról. Útközben különféle emberekkel találkozik, mire a végén rádöbben,
hogy neki mégis haza kell mennie.
A nemrég tartott díszbemutató
hírére már számos általános és
középiskola kért vetítést, hogy
rendhagyó irodalomórák keretében tekintsék meg és beszélgessen róla a diákok. Megmérettetési céllal több nemzetközi filmfesztiválra eljutott a nevezése.
A hévízi vetítés utáni beszélgetésen részt vett a szereplõk
közül Czegõ Teréz és Besenczi Árpád színmûvész.
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Roma kulturális roadshow Ébredj! Ébredj! Ébredj!
A Balaton Színház volt az „Úton van a Cziffra Központ” elnevezésû, júniusban indult országos roma kulturális roadshow utolsóelõtti állomása november elsõ szerdájától fél hónapon át. A vándorkiállításon cigány származású kortárs magyar képzõmûvészek
különféle stílusú alkotásai láthatóak. A telt házas nyitóünnepségen
Sárközi Lajos és zenekara adott koncertet.

Káli-Horváth Kálmán képzõmûvész, a Cziffra Mûvészeti Központ Mûvészeti Tanácsadó Testületének (CMKMTT) tagja rendhagyó, impulzív tárlatvezetésen

roma kultúra sokszínûségét kívánják bemutatni, segítve a roma
és nem roma mûvészek közeledését, illetve közönségeik egymásra találását. Az unikális, im-

díjas zongoramûvész, az egyik
legjelentõsebb és világszerte ismert zenei elõadómûvész élete
és munkássága is sok nehézséggel volt terhes, de a csúcsra jutásával igazolta, hogy a hit, a kitartás és a tenni akarás példát adhat
a fiatal generációnak. Jelezte: a
megismertetés általi szemléletformálást felvállaló festmények
sokszínûségükkel nyûgözik le a
befogadókat.
Lõrinczy György, az NKA alelnöke arról is szólt, hogy a csodálatos mûvek a bizonyítékai annak,
hogy a roma integráció felgyorsítása a mûvészetek eszközeivel
eredményesebben, hatékonyabban megvalósítható.

Az ember természetes öngyógyító képességének segítésével és
a természetben megtalálható anyagok gyógyító hatásaival is foglalkoztak a X. keszthelyi természetgyógyász nap alkalmával a Balaton
Színházban. Elõadások, egészségjavító mozgásformák és portékák,
bemutatók, kóstolók ezúttal is helyet kaptak a kínálatban.

Jakóczy Iván a napfényvitaminról, Mörk László a kenderolajról tartott elõadást. A táplálkozás
és a mozgás összhangjáról
Szentgyörgyi Rómeóval lehetett
beszélgetni. Az aerobik-világbajnokkal együtt akár tornázhattak
is. Sényiné Andorkó Barbara gerinctornáját is térítésmentesen ki
lehetett próbálni, de Kántor
Krisztián sem kért pénzt az energetizáló légzés- és mozgásformá-

kat népszerûsítõ programjáért.
Szilvás Szilvia a stresszoldásra kínált gyógyítást, Mátrai Gabriella
pedig arra adta meg a választ,
hogy Te minek fizeted az árát?
Ezúttal nyirokmasszázs, digitális állapotfelmérés, hormonelhangolódással foglalkozó tanácsadás és mediballedzés is az érdeklõdõk kedvét kereste. A kiállítók kínáltak fajtamézeket, virágport, propoliszt, hidegen sajtolt

olajokat, almaecetet, Flavin-termékeket, vegán és vegetáriánus
termékeket, mézkülönlegességeket, szószokat, mártásokat,
olajakat, különféle szörpöket. Lehetett vásárolni kézmûves érlelt
és gomolya sajtfajtákat, gyógynövényeket, aszalványokat, levendulatermékeket, fûszerkészítményeket, gyógyteákat, lekvárokat, vitaminokat és krémeket arcra, testre.
A vadon termõ gyümölcsökbõl
készült lekvárok és szörpök és az
egyéb bogyós gyümölcsök is elõkerültek minden variációban. November második szombatján a
mandalafestészet is kipróbálható
volt.

FEJÉR GYÖRGY MUNKÁSSÁGÁBÓL

Hónap könyve
mutatta be Balogh Tibor, Borkó
Marianna, Kiss Sándor, Kunhegyesi Ferenc, Szentandrássy István,
Ferkovics József, Kolompár József, Lakatos Erika, Lakatos Klára,
Szolnoki Csanya Zsolt és Vári
Zsolt vegyes stílust képviselõ
munkáit.
A megnyitón mondott köszöntõjében Langerné Victor Katalin, a
Belügyminisztérium társadalmi
felzárkózásért felelõs helyettes
államtitkára a 13 állomásos rendezvénysorozat céljára is rávilágított. Nyitott szívvel közeledve, a

pulzív, lendületes és színes tárlat
szerinte arra világít rá, hogy az
értékteremtés nem köthetõ származáshoz. A képek nemzetiségi
jelzõ nélkül azt kívánják bizonyítani, hogy a naiv mûvészet körén
kívül, csakis az alkotás minõsége
az egyetlen, amely megkülönböztethet egymástól mûveket és
mûvészeket.
Balázs János Kossuth-díjas
zongoramûvész, a CMKMTT elnöke arra emlékezett, hogy a rendkívül tevékeny Cziffra György,
Magyar Örökség- és Liszt Ferenc-

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárában a d i á k o k a t ,
Hónap könyve bemutatósorozat novemberi darabja duplán is érde- két obsitost
kessége a korának.
is segélyezett, valamint 1841Fejér György (1766–1851) benne végbemenõ lelki folya- tõl folyamamunkája egyrészt az elsõ ma- matokat.
tosan támogyar nyelvû antropológiai írásA keszthelyi születésû Fejér gatta a vámû, továbbá egy újabb keszthe- György nevét ma a város könyv- rosbeli árlyi unikum is található benne: a tára viseli, édesapja a Festeticsek vákat. Vaszerzõ egy kézzel írott versciklu- uradalmi ácsmestere volt. Az gyonát jósa a könyv elejére van bekötve, 1775–1776-os tanév folyamán tékonysági
gróf Festetics I. Györgyhöz író- lépte át a Festetics III. Pál alapí- célokra fordította, végrendeletdott, méltatva személyének totta gimnázium kapuit. Majd ében ingóságait a keszthelyi kórnagyságát. Az 1807-ben kiadott teológiai doktor, prépost-kano- ház javára hagyta. Ars poeticáját
kötet ízes magyar nyelven is- nok, könyvtárigazgatóként sem a most bemutatott munkájának
merteti az ember testi felépíté- feledkezett meg a gyökereirõl. bevezetõjében olvashatjuk: „...az
sét, szerveinek mûködését és a Jutalmazta a keszthelyi jó tanuló igazságot minden elfogódás nél-

kül nyomozni, és felfedezni; minden esméreteket a' haszonvételre intézni: – ez volt czélom.”
A vaskos mû aranyozott gerincû bõrkötésben nagyon jó állapotban maradt fenn.

SZUPERGYORS SEBESSÉGÛ INTERNETRE KAPCSOL
HÉVÍZ A TELEKOM TETTEK HÁLÓZATÁN
A Magyar Telekom hálózatfejlesztésének köszönhetõen Hévízen egyre több háztartásban elérhetõ a település extragyors sebességû hálózata. Pillanatok alatt letöltõdõ weboldalak, akadásmentes videók és online filmnézés kitûnõ minõségben az egész
család számára.

Hévízen már a település 80%-án,
csaknem 3300 háztartásban
vagy telephelyen élvezhetik a település extragyors hálózatát a
Magyar Telekom intenzív hálózatfejlesztésének köszönhetõen.

Emellett azt is elmondhatja magáról a telekommunikációs vállalat, hogy a hazai szolgáltatók közül elsõként tette hozzáférhetõvé
lakossági ügyfelei számára a
2000 Mbit/s* kínált maximális le-

töltési sebességû internetes csomagot, így ha a Telekom ügyfelei
otthonaikban több eszközön
egyidejûleg használják a netet,
ezek 2000 Mbit/s-os sebességen
osztozkodnak, mindegyik eszközön kiemelkedõ internetélményt
biztosítva. A hálózatfejlesztés kitûzött célja, hogy Magyarországon egyre nagyobb lefedettséggel biztosítsa a gigabites hálózati képességet, így idén szeptembertõl országszerte már a magyar otthonok és vállalkozások
harmadában, 1,8 millió elérési
ponton vehetjük igénybe a vállalat által kínált legmodernebb
szolgáltatásokat.
Az extragyors sebességû hálózat biztosítja a családoknak,
hogy az online játékok, a HD minõségû online filmnézés, illetve
a felhõben történõ munkavégzés
között se kelljen választanunk:
ezeket párhuzamosan is végezhetjük otthonunkban okoseszközeinken. A fejlesztett területen
Hévíz lakosai ugyanis a Telekom
Tettek Hálózatának az elõnyeit
már teljes egészében magukénak tudhatják! A Telekom emellett a televíziózás élménye elõtt
is egészen új perspektívákat nyit
meg: HD-képes készülékünkkel
és a Telekom Szuper Családi
HD csomagjával még jobb minõ-

ségben, még részletgazdagabb
képpel és hanggal nézhetik kedvenceiket a mozirajongók, a meséket kedvelõ gyerekek, vagy a
csapatuknak szurkoló sportimádók.
A Telekom IPTV-nek köszönhetõen a hévízi nappalikban is
mindennap felfedezhetünk valami újat, és még vissza is idézhetjük azokat: a széles csatornakínálatot biztosító csomagok tartalmazzák az Archív Tv szolgáltatást is, amely meghatározott
csatornák tartalmából még három napig visszanézhetõ mûsorok újrajátszását biztosítja. A
TVGO-t használó ügyfeleknek
pedig már útközben sem kell lemondaniuk a tévénézésrõl, mert
akár a mobiljukon, tabletjükön is
követhetik a kiválasztott csatornáikat. A Moziklub 6000 filmje,
sorozata, meséje pedig a mozi
szerelmeseinek hozzák el a szórakozás magasabb élményét.
A Magyar Telekom nemcsak a
legmodernebb szolgáltatásokkal
teszi hatékonnyá a munkát vagy
éppen felhõtlenné a szórakozást, emellett huszonegyedik
századi ügyintézést kínál. A mobil ügyfélszolgálaton ízelítõt kaphatunk abból a szabadságból,
amelyet a Telekom-alkalmazás
nyújt.

*A 2000 Mbit/s kínált maximális letöltési sebesség a Magyar
Telekom optikai hálózattal lefedett területén érhetõ el. A Net 2000/1000
díjcsomag esetén a kínált maximális letöltési sebesség 1000 Mbit/s, a
kínált maximális feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. A garantált értékek
300/50 Mbit/s.
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A STRATÉGIAVÁLTÁS UTÁN A HALGAZDÁLKODÁS

Balatoni horgászok tanácskoztak
Gyenesdiás adott otthont a VI. Balatoni horgászkonferenciának.
Házigazdaként mondott köszöntõjében Gál Lajos polgármester elmondta, hogy a településnek a halállománnyal együtt szívügye a
Balaton, s ez több módon is kifejezõdik: ezzel az indíttatással hozták létre immáron évekkel ezelõtt a termelõi és halpiacot, s honosították meg a szezon egyik kiemelkedõ rendezvényévé vált keszegfesztivált. A településen aktívan, jó infrastruktúrával horgászegyesület mûködik, s megvannak a feltételei a horgászturizmusnak is.

A rendezvényen bevezetõ elõadást tartott Szári Zsolt (képünkön), a Balatoni Halgazdálkodási
Zrt. vezérigazgatója. „Mákhéjban”
tett történelmi visszatekintéssel
annak a folyamatnak a mérföldköveit vette sorra, amik mentén
nyomon követhetõ a halgazdálkodási társaság 120 éves törté-

nelme. A tevékenység mai aktualitásaival kapcsolatosan szólt
részletesebben a 2014-ben történt stratégiaváltásról, ami a tevékenység gyökeres változását
jelentette, a horgászati célú halgazdálkodás elsõdlegességének
jegyében. Itt kiemelt feladatként
lett meghatározva a horgászigé-

A HÉVÍZI-CSATORNÁN

Vízitúrák és evezés
Hazánkban a vízitúrázás a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötötten végezhetõ. November elejétõl a jövõ év közepéig
ismét engedélyt adtak a szakemberek a vízitúrák szervezésére a
Hévízi-csatornán, ami egy soha be nem fagyó vízfolyás – tudtuk
meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának (BFNPI) tájékoztatásából.

Az ország egyetlen termálvizes
szabadstrandja mellõl induló vízitúrák feltételeit sikerült megfelelõen biztosítani október végéig. A
nemzeti park szakemberei és a
hozzájuk csatlakozó külsõ segítõk
több kenuval végigeveztek a vízitúra útvonalán és ledarabolták a
vízfelületre boruló bedõlt faágakat, lemetszették azokat a zavaró
ágakat is, amelyeket balesetveszélyesnek ítéltek. Akadt olyan
hely, ahol a járhatatlanul sûrû sásban kellett utat vágni. Sikerült a
vízfolyás felszínén lévõ szemetet
is összeszedniük. A Hévízi-csatornán november derekán mindössze egyetlen olyan szakasz ma-

radt, ahol az ösvényvágás ellenére is kissé nehézkes az elõrejutás.
Mindez az akadály a túra végpontjától mintegy két kilométerre található. A csatorna többi része jól
járható, nincsenek komolyabb
torlaszok. Hazánk egyetlen, a leghidegebb évszakban is evezhetõ,
tündérrózsákkal tarkított patakja
a téli kalandok legszebb helyeként
országszerte egyre nagyobb népszerûségnek örvend. A kapott tájékoztatás szerint, aki szeretne a
Hévízi-csatornán vízitúrát szervezni, annak be kell szereznie az
adott napra, az adott létszámra
szóló vízitúra-igazolást a BFNPI
igazgatóságától.

nyek magas szintû kiszolgálása, a
horgászturisztikai fejlesztések
prioritása, az élõhelyfejlesztés, az
érzékeny fajokra való kiemelt figyelem. A már megtett lépések
közt említette a vezérigazgató a
minõségi és mennyiségi utánpótlást célzó haltelepítéseket, beruházások közt a volt keszthelyi halásztelepen történt horgászcentrum kialakítását, a kõsüllõ, a balin
mesterséges szaporítását tógazdasági körülmények közti elõneveléssel, valamint az élõhelyfejlesztéseket illetõen a mesterséges ívóhelyek létesítését.
Elõadás hangzott el a törpeharcsa balatoni elõfordulásáról,
aminek a Balatonban való nagyobb elszaporodása nem kívánatos. A halfaj hazai vizekben való
elterjedése általános, sok helyen
elõfordul, sem élõhely, sem táplálék tekintetében nem igényes, a
Balatonba vízbefolyásokon keresztül kerül be. Túlszaporodás
esetén jellemzõ az állomány
nagyfokú pusztulással való összeomlása.
A tanácskozáson bemutatásra
került a Horinfo rendszer, mely
olyan korszerû informatikai hálózat, amely sokoldalúan képes kiszolgálni a horgászokat, szervezeteiket, a halgazdálkodást, s a
horgászturisztikai szolgáltatókat
egyaránt.

Libás
délután

Terepasztalt is építettek

Hagyományosan a borlovagrend rendezésében tartották a
Márton-napi ünnepséget november 11-én. Az elmúlt évekhez hasonlóan családi délutánnal, lámpás menettel, köszöntõkkel, énekes mûsorokkal, ünnepi boráldással, szeretetvendégséggel emlékeztek meg Szent Mártonról.
A program lebonyolításában
segédkezet nyújtott: a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének keszthelyi csoportja, a Balatoni Borbarát Hölgyek EgyesüleOktóber legvégén a gõzmozdonyok korába kalauzolta az érdekte, a Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil szervezet, a Keszt- lõdõket a Helikon Kastélymúzeum történelmi modellvasút-kiállítása.
helyi Városvédõ Egyesület, a Tájak Korok Múzeumok Egyesület
keszthelyi Kõrösi Csoma Sándor
Lukács Bernát, a modellvasút- tok világának fejlõdését, amelyet
Klubja is, a gyenesdiási Dalárda.
kiállítás mûszaki üzemeltetési ve- számtalan érdekes történet szízetõje elárulta: a vasút és a vas- nesít. Ezúttal a vasútmodellezési
útmodellezés iránt rajongók a tárgyak készítését is kipróbálhatMúzeumok Õszi Fesztiválja kere- ta a programra ellátogató hét
tében megtekinthették a kiállítás család.
legújabb modelljeit, a MÁVAG híA program szervezõje az ipares mozdonyait, és megismerhet- ri forradalomról és a Magyar Kiráték a történetüket. A terepaszta- lyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak
lon nyomon követhették a vona- történetérõl szóló elõadását a

A családok egészségéért
Mint azt Kõhalmi Ágnes egyesületi elnök, a nyitóünnepségen
mondott köszöntõjében felidézte: a pályázati segítséggel megvalósuló programsorozat keretében októberben 21-én rendhagyó zenei foglalkozást is tartottak
a környékbeli oktatási-nevelési
intézményekben, illetve rajzpályázatot is hirdettek, melynek dí-

jait a zenés esemény kezdetén
adták át. A rendezvény elõadásain túl izgalmas workshopok közül
is választhattak a résztvevõk, de a
színvonalas játszóházairól is ismert házigazda egyesület a kisgyermekkel érkezõknek külön berendezett babasarkot is biztosított.
Gál Lajos polgármester a meg-

VERSENY A SZÉP MAGYAR BESZÉDÉRT

A napokban rendezte meg a hagyományos vers- és prózamon- ka Anna és Szincsák Gergõ nyert
dó versenyt a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban helyi és dobogós helyet. A középiskolások
környékbeli diákok körében a Szép Magyar Beszédért Alapítvány. közt Kurusta Sára lett a gyõztes,
második helyen végzett Bruncsics
Bernadett, harmadik díjat nem
Az immáron 24. alkalommal Adél szerepelt a legjobban. Az adtak ki. Felkészítõ tanárok voltartott vetélkedõn ezúttal 56 ta- V–VI. osztályból Antonovici Alina tak: Balogh Katalin, Kovács
nuló vett részt, a keszthelyi és Gárdos Boglárka szerzett meg- Károlyné, Békéssy Gáborné, Tikos
Ranolder János, a Csány–Szend- osztva elsõ helyezést, második Ágnes, Szalai Klára, Déghyné
rey, a zalaszántói Gersei Pethõ és lett Illés Márk, harmadik díjat Ivusza Judit, Romsicsné Bódis
a hévízi Illyés Gyula Általános Isko- nem adtak ki. A VII–VIII. osztályo- Zsuzsanna, Kepli Meliorisz Andla valamint a keszthelyi Vajda Já- sok közül sorrendben Dunca- rea, Hóbor Katalin, Ancsa Molnár
nos Gimnázium színeiben. A ver- Stadler Márk Zoltán, Dencsi Blan- Beáta.
senyt dr. Cséby Géza irodalomtörténész és Bereczky Szilárd, a népmûvészet mestere értékelte, a
felkészítõ pedagógusoknak is köszönve a színvonalas munkát.
Összesen 5 korcsoportban hirdettek dobogós helyezetteket.
Az I–II. osztályosok közt sorrendben Tury Barnabás, Csõsz Tóth
Péter és Kádár Valentina, III–IV.
osztályos korcsoportban FehérSzent Márton napja a jóté- Kun Flóra, Csalló Ákos és Hullai
konyság és a bor ünnepe, ennek
alkalmából szervezte meg a Da
Bibere Zalai Borlovagrend a
keszthelyi lámpás felvonulást.

ZENETERÁPIÁS KONFERENCIA

Régóta dédelgetett álmát valósította meg a Varázshangok az
Egyészségért Egyesület, amely a gyenesdiási községházán egy
olyan zeneterápiás konferenciára invitálták az oktatási-nevelési intézményben dolgozókat, az egészségügyi szakembereket, a szociális társszakmákban tevékenykedõket és a témák iránt érdeklõdõ
családokat, melyen neves szakemberek tartottak zenei gyakorlatokkal, módszertani bemutatókkal egybekötött elõadásokat a zenei nevelés és a speciális zeneterápiás módszerek témájában.

A díjazottak egy csoportja.

nyitón azt is szóba hozta, hogy a
település számára is büszkeség,
hogy az egyesület kiemelt hatékonysággal és rendkívül szép
eredményekkel foglalkozik a mûvészetterápiás segítségnyújtás
különbözõ formáival, a korai zenei neveléssel, a gyermekek és az
ifjúság zenei oktatásával, valamint a fogyatékkal élõ gyermekek és fiatalok zeneterápiás fejlesztésével. A konferencia a zeneterápiás lehetõségeket tárta
föl, különbözõ szakmai tématerületeket megragadva. A programon egy közel két évtizede Svájcban feltalált UFO-alakú, a hangtál
hangjait visszaidézõ, különleges
hangszereken koncertezett Chris
Clausen.

MÁVAG által gyártott méretarányos modellekkel reprezentálta.
Magyarország legnagyobb modellvasút-kiállítását nappali és éjszakai megvilágításban is megtekinthette a mintegy negyedszáz
résztvevõ. A terepasztal-építés
szakmai titkai iránt érdeklõdõk a
program keretein belül, szakmai
felügyelet mellett, saját, hazavihetõ, egyénileg, de méretarányosan készített modellvasútházat
építettek, egyedi domborzattal.

Üveg Trend Plusz Kft.
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