
A színes és rendkívül változa-
tos programkínálatban jól meg-
fért egymás mellett a magyarsá-
gunk ezeréves múltját dicsõítõ
Szent Korona köré szervezett
rendezvénycsokor, a Festeticsek
öröksége elõtt tisztelgõ nemzet-
közi tanácskozás, az 1910-es
éveket idézõ városi sétasorozat,
a Phoenix gályának emléket állí-
tó új köztéri alkotás felavatása, a
közelmúltban elõkerült, páratla-
nul gazdag zsidó kincsek múzeu-
mi bemutatása, a Lengyel Köz-
társaság keszthelyi konzulátusá-
nak avatása. Keszthely város
napja idén egybeesett a Balaton
napjával. A szervezõk ez alka-
lommal bohém, vidám progra-
mokkal készülve várták az érdek-
lõdõket. Június elsõ szombatján
a Magyarok Nagyasszonya plébá-
niatemplomban Kiss László espe-

res mutatott be ünnepi szentmi-
sét, majd a Balaton Színház eme-
leti folyosóján megnyitották a
Vajda János Öregdiákok Egyesü-
lete jubileumi kiállítását. Az
öregdiákok a Mozgás Házában
megtartották közgyûlésüket is.
A lengyel testvérvárosi küldött-
ség meghívásával tartott ünnepi
képviselõ-testületi ülés helyszí-
neként ezúttal a színháztermet
jelölték ki, ahol a Keszthely város
napja alkalmából polgármester-
ként tizenharmadik alkalommal
Ruzsics Ferenc köszöntötte a
megjelenteket. Bejelentette,
hogy nem indul immár negyedik
alkalommal a polgármesteri
tisztségért, s szülõvárosáért
végzett feladatait – amennyiben
a választók is úgy akarják – az
õsztõl a megyei közgyûlésben
folytatja. A támogatóknak kö-

szönetét fejezte ki és azt kíván-
ta, hogy az utána következõ ve-
zetés is ugyanilyen lelkiséggel,
szeretettel és önzetlen kitartás-
sal irányítsa ezt a várost.       

A magisztrátus véleményét
összefoglaló Papp Péter azt
emelte, ki, hogy örömmel vették
a kastélymúzeum példaértékû
munkáját, de utalt rá, a fejleszté-
seknél figyelembe kell venni,
hogy azok hosszú távon fenntart-
hatók legyenek mûködésükben
és üzemeltetésükben is. A volt
katonaság állami és önkormány-
zati területén ipari park létesül-
hetne, ami a város gazdasági
élénkülését szolgálná.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A rendezvényen a helyi okta-
tási és nevelési intézmények kol-
lektívái körében számos elisme-
rés átadására került sor. Az ön-
kormányzati alapítású kitünteté-
sek adományozása mellett a diá-
kok is minõsítették tanáraik
munkáját. Hévíz város közokta-
tásáért kitüntetõ díjban részesült
az Illyés Gyula Általános Iskola pe-
dagógusaként Ferge Zsuzsa Ré-
ka, Tóth Zoltánné Dörnyei Éva,
Csiszár Andrea, Balázs Árpádné,
Porkoláb Annamária, Szekeres
Barbara, Holczerné Szabó Ágnes
Éva, dr. Farkasné Hrenkó Katalin,
Dóber-Horváth Anikó és Fran-
czem Krisztina. A diákok szavaza-
tai alapján az Év tanára címet
Kepli-Meliorisz Andrea tanárnõ
nyerte el. A magyar nyelv és iro-
dalom szakos tanár pedagógiai
gyakorlatát az újszerûség, a kre-
ativitás, az új pedagógiai mód-
szerek kutatása és alkalmazása
jellemzi, a diákönkormányzat
patrónusaként a gyerekek tan-
órán kívüli rendezvényeinek

megszervezésével színesíti az is-
kolai életet. 

A Bibó István Gimnázium peda-
gógus kollektívájából a Hévíz város
közoktatásáért elismerésben ré-
szesült Balázs Judit, Fraller Csaba,

Podhradszkyné Keserû Tímea, Prá-
gay Éva Mária és Tombor Ildikó. Az
Év tanára kitüntetõ címet a diák-
szavazatok alapján Tar Ferenc nyer-
te el, interaktív tanítását elismerve. 

Az óvoda munkaközösségének
szavazatai alapján a Minõségi
munkáért díjat kapta Fisliné Ba-
ráth Judit, Fonnyadt Andrásné és
Orbán Eszter.
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Pedagógusnap kitüntetésekkel
RUZSICS FERENC BEJELENTÉSE – ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

Ünnepi hangulatban a város napján

A keszthelyiek a május 29-tõl június 5-ig tartó városnapi progra-
mokkal is igazolni kívánták, hogy számukra fontos a kultúra, a ha-
gyományok ápolása, az elõdeink tisztelete. A belvárosi helyszínek
és a városi intézmények épületei a magyar kultúrát és a helyi tra-
díciókat ápoló rendezvények színterei voltak, a Balaton-parton pe-
dig könnyûzenei fellépõk szórakoztató koncertekkel gondoskodtak
a nyüzsgõ fesztiválhangulatról. Volt sakkbajnokság, több kiállítás-
nyitó ünnepség, táncbemutató, koncert gyermekek és felnõttek
számára, és a helyiek ingyenes uszodalátogatást kaptak.

Kultúrmûsor keretében ünnepelték Hévízen a pedagógusnap al-
kalmából a nemes hivatás gyakorlóit. 



Félidejénél tart a Balatonnál a
világörökség-várományosi hely-
szín turisztikai célú fejlesztési
programja, aminek megvalósítá-
sára a kormány által biztosított 3
milliárd forint áll rendelkezésre.

A munkálatok a Balatoni Integ-
rációs Kht. vezetõ szerepével 10
tagú konzorciumi együttmûkö-
désben 8 helyen folynak a Bala-
ton-felvidéki kultúrtájon. A keret-
összegbõl olyan beruházások ké-
szülnek el, amelyek egymással
összefüggõen adnak módot a tér-
ség megismerésére, ezek közt
érintett Keszthely és Hévíz. A
megvalósításban való széles körû
együttmûködés a világörökséghez
vezetõ utat is jelenti. Ennek része-
ként újult meg a tavasszal Keszt-
helyen a Festetics-kastély díszka-
puja, mely a város egyik szimbólu-
ma is, szépségével hangolja rá a
vendégeket az épület belsejével
való megismerkedésre, kiállításai-
nak megtekintésére. Hévízen a
gyógytóhoz vezetõ, szabadtéri ki-

állítással kiegészülõ élménysétány
létesül. A megvalósítás folyamat-
ban van, a készülõ bemutató a lá-
togatók elé tárja a Hévízi-tó párat-
lan gyógyászati adottságait, a
gyógyvíz jellemzõit, a környezõ
láp- és mocsárvilági sajátos élõhe-
lyet. A gyerekeket szabadtéri játé-
kok motiválják a játszva tanulásra. 

A 2020. június végéig tartó
program megvalósítási folyamatá-
ról a badacsonytomaji Folly Arbo-
rétumban elkészült fejlesztéseket

bemutatva beszélt dr. Bóka István,
a Balaton Fejlesztési Tanács elnö-
ke. A világörökség várományosi
helyszínek sorában Szigligeten a
vár komplex turisztikai fejlesztése
történik meg, a balatonfüredi Es-
terházy-kastély is visszanyeri fé-
nyét, Tihanyban a Visszhang-
domb, a volt uradalmi magtár, az
Apátsági Múzeum újul meg. 

A fejlesztések olyan kínálatot
nyújtanak a látogatóknak, amik
nem csak pontszerû helyek lesz-
nek, hanem komplex attrakciót
jelentenek, mindenütt gyerme-
keknek, családoknak szólóan ki-
dolgozott élményelemekkel.

A természetvédelem iránti el-
kötelezettséget erõsítõ Madarak
és fák napja eseménysorához
kapcsoltan, szeles és barátságta-
lan idõjárás közepette, az Erzsé-
bet ligetben ünnepelte a Mada-
rak és fák napját, május második
vasárnapján, a Keszthelyi Környe-
zetvédõ Egyesület (KEKÖE). 

Forstner Anna, a KEKÖE elnöke
az õsfás zöld park történetét fog-
lalta össze. Idén 120 éve annak,
hogy Festetics Tasziló kialakította
az Erzsébet ligetet, amikor az ak-
kori földmûvelésügyi miniszter,
Darányi Ignác felhívással fordult a
településekhez, hogy ültessenek
tölgy-, hárs-, fûz- és fenyõfákat Er-
zsébet királyné 1898-ban bekövet-
kezett halálára. Erre is emlékeztek
a vasútállomást és a Helikon stran-
dot összekötõ sétány melletti, a lá-
togatóktól elzárt keményfás terü-
leten. A rendezvényen Kardos Lau-
ra mûvészettörténész kiemelte,
hogy az 1930-ban elhunyt, áldo-
zatkészségérõl híres II. Festetics
Tasziló a történelmi fõnemesség
régi vágású képviselõje volt, aki a
budapesti Festetics-palotában tar-
tott fényes bálok alkalmával sze-

mélyesen is találkozott Erzsébet ki-
rálynéval. A fõúr halálakor így írt
róla a Magyarország címû lap: „A
magyar élet szegényebb lett egy
érdekes, markáns alakjával, Feste-
tics Tasziló herceggel, aki a régi vi-
lágból való arisztokrácia típusát
hozta át magával a Trianon utáni
Magyarországra. A keszthelyi kas-
tély gazdája születésénél, óriási va-
gyonánál, házasságánál és jellemé-
nél fogva igazi nagyúr volt, császá-
rok, királyok, trónörökösök barátja,
bizalmasa. Magyar mágnás: angol
gentleman, aki otthon volt egész
Európában, mégis itthon érezte
magát legjobban, ide kötötte a
magyar föld. Távol állott az élet tü-
lekedésétõl, de érdeklõdött min-

den iránt, ami szép és nemes, bõ-
kezûsége szinte példátlan s igye-
kezett segíteni ott, ahol erre szük-
ség volt. Elegáns, disztingvált, ma-
gas alakja, eltûnik a mai világból,
amely már rég nem az õ világa
volt.” A program résztvevõi dr. Sza-
bó István egyetemi tanár vezeté-
sével egy sétát tettek a Magyaror-
szág természeti értékei között
nyilvántartott keményfás ligeter-
dõben, ahol az idõs magyar kõris-
fák mellett több mocsári tölgyfa,
valamint nyár, fûz és platán is meg-
található. A fák közül a legidõsebb
már több mint kétszáz éves matu-
zsálemnek számít. A fák között kö-
zel negyven védett énekes madár
is fészkel. 

A „Nyitott bíróság” program
keretében a Keszthelyi Járásbí-
róság épületében május utolsó
napján nyitották meg a balaton-
györöki kötõdésû Dencs Judit
mûvésztanár, festõmûvész – „A
pannon táj értéke, szépsége” cí-
mû akvarellkiállítását.

Dr. Benedek Katalin, a járásbí-
róság elnöke köszöntõjében ki-
emelte: nem az elsõ és nem is az
utolsó eset az, amikor lélekemelõ
mûvészeti alkotások kerülnek föl
a folyosó falaira. Az ítélõszéken
folyó munkát ugyanis közelebb

szeretnék hozni minden érdeklõ-
dõ számára. Dencs Judit képeinek
látványa is hatékonyan segít fel-

oldani a bíróság épületébõl áradó
szigorúságot.

Zoób Katti divattervezõ, a fes-

tõmûvész híres sógornõjeként ar-
ról beszélt, hogy Dencs Judit a
mûveivel mindig tud örömet
okozni, mert a képekbõl egy tisz-
ta lelkû nõiség, lágyság sugárzik.
A képek pont annyit mutatnak a
pannon tájból, amennyi elegendõ
ahhoz, hogy felismerjük és meg-
csodáljuk: a Bece-hegyet, a sop-
roni Szent Mihály-templomot, a
füredi- és a Szigligeti-öblöt, a
Szépkilátót, a tihanyi belsõ tavat.
A „magyar tenger” varázslatossá-
gát, a Balaton természeti értékei-
nek szépségét felvillantó képek
harmóniát árasztva láttatják a
mûvész mély érzelemvilágát, a
szeretésben való kiteljesedését.
Az alkotásokból sugárzik, hogy õ
nemcsak a választott hivatását
szereti, nemcsak a természetben
oldódik föl teljességgel, de szere-
tõn fordul azok felé is, akiknek a
képeivel mindig adni szeretne. A
gyönyörû és értékes képeit az
öröm, a derû, a tisztesség és az
alázat áhítata hatja át.
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120 ÉVES AZ ERZSÉBET LIGET

Séta, történelem, természet
TÖBB HELYSZÍN IS ÉRINTETT

Kapu a világörökségre

A térség 13 bortermelõje bo-
ronként három palackkal nevez-
hetett arra a versenyre, ahol
Várvölgy legízletesebb fehér-, il-
letve vörösborát választották
meg május derekán. A mûvelõ-
dési házban tartott rendezvényt
Barcza Balázs, a falu polgármes-
tere nyitotta meg, jelezve, hogy
a megmérettetésre összesen 34
fajta nedû érkezett.

A nyilvános, húszpontos, ízt,
zamatot, illatot és tisztaságot is
figyelõ, az összbenyomásra kon-
centráló bírálat után következett
az eredményhirdetés, ahol a leg-
finomabb borok elõállítóit jutal-
mazták.  Gurumlai Gáborék csalá-
di pincészetében, a cserszegi fû-
szeres és a zenit fajták házasítá-
sából készítették azt a „buja” fan-
tázianevû fehérbort, ami egy évig
viselheti „Várvölgy legízletesebb
fehérbora” címet. A legfinomabb
vörösbornak járó elismerést pe-
dig Szi Ferenc László kapta a
cabernet franc boritaláért. A bor-
bíráló bizottság a Zala megyei Da
Bibere borlovagrend tagjaiból
verbuválódott Páli Lajos elnökle-
tével. A zsûrizésben részt vett

Bernáth Tibor hegybíró, Cser-
szegtomaj díszpolgára; valamint
Pásti Mária borbíráló. Páli Lajos el-
árulta, hogy egyetlen olyan minta
sem akadt, ami a bronzminõsíté-
sen alul szerepelt volna. Akadtak
ugyan magasabb kéntartalmat
hordozó italok, a korai szüret
miatt kevésbé gazdag ízvilágú
búfelejtõk is, de összességében
meglepõen sok kifejezetten jó
bort kóstolhattak. Az csak utólag
derült ki, hogy a gazdák közül
legalább kilencen, a bírálókat is
tesztelték, mert bizony akadtak
olyanok, akik a környéken koráb-
ban lezajlott térségi versenyeken

már aranyminõsítéssel jutalma-
zott italokkal újra versenybe száll-
tak Várvölgyön is, vizsgáztatva a
grémium szaktudását. Szerencsé-
re sikerült igazolni, hogy az íté-
szek hiba nélkül tudják a dolgu-
kat. A 34 mintából 14 arany-, 9
ezüst- és 10 bronzminõsítést ka-
pott, ami azért különös, mert a
2018-as évjárat, a szeptember
eleji csapadék miatt, nem számít
a kiválóak közé. Megtudtuk: a
gazdák egyre gondosabbak, egy-
re figyelmesebbek, egyre jobban
megfogadják azon szaktanácso-
kat, amelyek a még jobb minõség
elérését célozzák meg.

A „VÁRVÖLGY BORA” CÍMÉRT

Kiváló borok versengtek

A PANNON TÁJ ÉRTÉKE, SZÉPSÉGE

Akvarellkiállítás a bíróságonNagy Zoltán, a megyei közgyû-
lés tagja köszönetet mondott a
rájuk szavazó választópolgárok-
nak és az aktivistáknak. Bejelen-
tette: több éves küzdelem után a
DK történetének legjobb ered-
ményét érte el. A voksolásra jo-
gosultak Nagykanizsán 23,6,
Keszthelyen 16,8, Zalaegerszegen
16,9 százaléka mondott igent a
programjukra. Az európai mini-
málbér, az európai minimál nyug-
díj és az uniós családi pótlék be-
vezetéséért fognak küzdeni az
EP-ben, azért, hogy mi, magyarok
is egyenrangú uniós polgárok le-
gyünk. Még nagyobb felelõségtu-
dattal, önmérséklettel, Keszthe-
lyért és Zala megyéért is dolgoz-
va folytatják a felkészülést az ok-

tóberi helyhatósági választásokra
– mondta el.

Kovács Viktória választókerüle-
ti elnök is megköszönte minden
segítõnek, a kampánystáb mun-
katársainak a kemény helytállást.
Jelezte: nem valami vagy valaki
ellen, hanem konkrét céllal és
üzenettel alkották meg sikert ho-
zó programjukat. Teljes gõzzel, a
partnerpártokkal egyeztetve, az
eredményeket elemezve, készül-
nek az októberi helyhatósági vá-
lasztásokra, amit kollektív egység
kimunkálásával képzelnek el. A
közös keszthelyi polgármesterje-
löltet és az önkormányzati képvi-
selõjelölteket a jelenleg is folyó
tárgyalásokat követõen, hamaro-
san megnevezik.

DK-sajtótájékoztató
A Demokratikus Koalíció (DK) az európai parlamenti választások

eredményérõl tartott sajtótájékoztatót a közelmúltban

A Hévízen június 7-én meg-
tartott díjátadón a Gyõr-Moson-
Sopron és Zala megyékben meg-
hirdetett versenyben részt vett
49 klub képviselõi voltak jelen. A
huszonegyedik verseny közel
1700 érdeklõdõt ért el, amely-
nek témái az érelmeszesedés és
a depresszió betegségek voltak.

Ismeretközvetítés, játékos
forma, izgalmas vetélkedõ, a tár-
sas kapcsolatok ápolása jelle-
mezte ezt az egészségügyi felvi-
lágosító programot. A klubok kö-
zött nagyon szoros verseny ala-
kult ki, számos azonos pontszá-
mú eredmény született, a helye-
zések egy-egy ponton múltak. 

A jelentkezõ klubok mind-
egyike igyekezett a legjobban
teljesíteni. Bár háttéranyag se-
gítette a tesztek kitöltését, en-
nek ellenére a versenyben részt
vevõk sokat fáradoztak azért,
hogy minden kérdést helyesen
válaszoljanak meg. Nemcsak el-

olvasták az információs kiadvá-
nyokat, hanem kutattak, telefo-
náltak, szakembereket is meg-
kerestek.

A visszajelzések szerint a klub-
tagok nagyon értékesnek tartot-
ták a programot. A tesztek közé
egy új típusú feladat – rejtvény –
is bekerült, amelyrõl elismeréssel
szóltak a verseny résztvevõi.
„Sok izgalommal, lelkesedéssel
fejtettük meg a rejtvényt. Na-
gyon jó ötlet volt, szeretünk rejt-
vényt fejteni. Összességében re-
mek idõtöltés volt, no és hasznos
is. Várjuk a folytatást!” – írta a
rábatamási klubvezetõ, Tóth
Mihályné.

A vetélkedõ – az esélyegyen-
lõség biztosítása érdekében –
írásbeli tesztek kitöltésével való-
sult meg. „Jó ötlet volt a papíron
történõ kitöltés, hiszen nem
mindenki tudja a gépi megol-
dást. Így a 70–90 év közöttiek is
részesei lehettek a programnak”

– jelezte vissza Dublecz Ferencné
zalaegerszegi klubvezetõ.

„Használd, különben elvész”,
tartja a népszerû amerikai mon-
dás arra utalva, hogy a szellemi
képességeinket akkor tudjuk mi-
nél tovább megõrizni, ha szellemi-
leg is aktívak maradunk. A vetél-
kedõ nemcsak a szellemi frisses-
séget segítette elõ, hanem az
egészségtudatos magatartás ki-
alakulását is. A programot támo-
gató Richter Gedeon Nyrt. a hazai
gyógyszergyártás meghatározó
képviselõjeként fontosnak tartja
az objektív betegtájékoztatást,
különösen az idõskorúak körében.
A verseny, a tesztek közös kitölté-
se a társas kapcsolati háló erõsíté-
sét is elõsegítette. Ez a „társadal-
mi védõfaktor” az idõsebb korosz-
tály számára kiemelten fontos.

Az egészségügyi vetélkedõ történetének
legeredményesebb programja

A nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szö-
vetsége a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával 2019. március és
május között megszervezett egészségügyi vetélkedõje a verseny
történetének legeredményesebb programja volt.
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– Egy régiónak ajándék, ha van
örökölt illetve látható múltja. A
Szent Mihály nevét viselõ mi kis
kápolnánk egy római õrtorony kö-
veibõl, annak alapjaira épült. A
hozzá kötõdõ halászhistória lehe-
tõséget ad nekünk is, késõi utó-
doknak, hogy éljünk vele, illetve
belõle – mondta az emlékhelyrõl
elnevezett vonyarcvashegyi civil
szervezet elnöke, Horváth Lajos, a
közösség 20 éves fennállása je-
gyében rendezett minapi ünnep-
ségen. 

A mûvelõdési házban tartott
jubileumi rendezvényt köszön-
tötte Péter Károly, a település
polgármestere, az emlékhellyel
kapcsolatos régészeti elõadást
tartott a helybeli dr. Müller Ró-
bert, a keszthelyi Balatoni Mú-
zeum nyugalmazott igazgatója. 

Ma már az is a múlt, hogy a
helybéli Ferenczi Elek lokálpatrió-
ta érzelmû társaival együtt két
évtizede megalakította a Szent
Mihály-domb Védõ és Vendégvá-
ró Egyesületet. 

– Ezt a közösséget kezdettõl
fogva a szívós értékmentõ munka
és tisztesség vezette, s ez vezet
minket is – emelte ki a két évtize-
des fennállás ünnepén Horváth
Lajos, s így emlékezett az azóta
elhunyt alapítóra: – Ferenczi Elek
jó gyakorlati érzékkel felismerte
azokat a lehetõségeket, amelyek-
kel községünk színesebb progra-

mokkal jelenhetett meg a turiz-
mus terén, erre utal nevünkben a
vendégváró kifejezés. 

A vezetõi staféta késõbb dr.
Szanyi Margithoz került, aki to-
vábbi rendezvényekkel bõvítette
ez emlékhely vonzerejét, s a civil
szervezet nevét is hangsúlyosab-
bá tette a „domb” elnevezés
„hegy”-re való változtatásával.
Nyertes pályázatok segítségével a
környezet rehabilitációjára kerül-
hetett sor, elkészült a kápolna
megvilágítása. A nyarak egy ré-
szét rendszeresen a vonyarcvas-
hegyi nyaralójában töltõ Németh
János Kossuth-díjas zalaegerszegi
keramikusmûvész alkotásával
megjelent a halászlegenda szim-
bolikus emlékképe. 

Horváth Lajos a közösség har-
madik elnökétõl, Papp Mártától
vette át a vezetést, folytatva az
eredetileg kitûzött célhoz vezetõ
munkát. 

– Szándékunk, hogy szebbé és
mind hasznosabbá tegyük azt a
helyet, ahol élünk – folytatta az el-
nök, s méltatta azt a szellemisé-
get, amivel megtestesül a szerve-
zet nevében foglalt „védõ és ven-
dégváró” tevékenység. Beszélt ar-
ról, hogy az erõfeszítéseiknek
megvan a látható eredménye.
Megnõtt az emlékhely egyéni és
turistacsoportos látogatása, mind
gyakrabban igénylik a turisták az
idegenvezetést. Májustól októbe-

rig nap közben nyitva tartják a ká-
polnát. 

A Szent Mihály-hegy Védõ és
Vendégváró Egyesületet újabb kö-
zeli nagy terve az orgona cseréje,
hogy új hangszerrel még színeseb-
bé tehessék majd a kápolnai ren-
dezvényeket. Az egyesület 2017-
ben az önkéntesség világnapja al-
kalmával Zala megye elsõ díját kap-
ta. A közösségi hangulat „fellazítja”
a gyakran végzett munkát. 

Míg többen odafent dolgoz-
nak, lent a szalonnasütõnél készül
a harapnivaló. Ebben a mai, már-
már élhetetlen tempójú „nem
érek rá” világban nekünk ez egy
ideális kikapcsolódás – jellemezte
az egyesületbeli hangulatot Hor-
váth Lajos. 

Nemrégiben a Fejér György
Városi Könyvtár meghívást ka-
pott a lengyel testvérváros,
Stary Sacz település városi
könyvtárától, valamint a Len-
gyel–Magyar Baráti Társaság ci-
vil szervezetétõl. A szakmai út –
melyen a könyvtár igazgatóhe-
lyettese, két munkatársa, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete
Zala Megyei Szervezetének elnö-
ke, valamint dr. Cséby Géza vett
részt – a helyi önkormányzat tá-
mogatásával zajlott.

Három évvel ezelõtt a két vá-
rosi könyvtár együttmûködési
megállapodást kötött, melyben
a két intézmény jövõbeni közös
szakmai együttmûködését, cse-
relátogatásokat, kulturális prog-
ramok és konferenciák megszer-
vezését fektették le. Május köze-
pén a Stary Sacz-i járási-városi
könyvtárban az intézmény veze-
tõje, Maria Sosin, munkatársai és
az Amici Hungariae civil szerve-
zet elnöke, Witold Kaliñski fo-
gadta a magyar vendégeket.
Megegyezés született arról,
hogy uniós pályázati források se-
gítségével 2020-ban Lengyelor-
szágban, 2021-ben pedig Keszt-
helyen rendeznek majd szakmai
találkozót, ahol megismerik egy-
más és a térség könyvtárainak
munkáját, valamint kulturális
programokat is szerveznek, me-
lyen kölcsönösen részt vesznek.
A nap során meglátogatták a
könyvtár utóbbi években épült
három fiókkönyvtárát, megte-
kintették Ószandec múzeumát,
illetve találkoztak a város polgár-
mesterével, Jacek Lelekkel. Tar-
novban tett látogatásuk során
koszorút helyeztek el Bem Jó-
zsef sírjánál. A keszthelyi könyv-
tár vezetõje lapunkon keresztül

is köszönetét fejezi ki a szakmai
út lehetõségéért, a lengyel mun-
katársak minta értékû vendéglá-
tásáért, valamint dr. Cséby Géza
tolmácsolásban és idegenveze-
tésben vállalt közremûködésé-
ért.

(Folytatás az 1. oldalról.)
E helyen 5–10–20 éves távla-

tokban gondolkodva új kórház is
épülhetne. Az ötletbörzén ta-
nácskoztak a helyi kórház név-
adásáról, de egyelõre nem tették
le voksukat egyetlen néhai gyó-
gyító mellé sem.  A város közleke-
dése nem racionális, ezért forga-
lomtechnikai szempontból felül-
vizsgálatra szorul – mondta el.
Szerintük be lehet vezetni olyan
gépjármûforgalmat korlátozó
közlekedési rendet is, ami csak a
fõszezonban lenne érvényes. A
grémium úgy látta, hogy az álla-
mi sportberuházások felfutó idõ-
szakában, helyben nem ragadtak
meg minden lehetõséget. Papp
Péter arról is szólt, hogy itt az
idõ, hogy Keszthely régi, patinás
szállodái végre feltámadjanak az
enyészetükbõl.

Kitüntetésekkel ismerték el
mindazok szakmai, közéleti tevé-
kenységét, önzetlen és kimagasló
munkáját, akik sokat tettek a vá-
ros fejlõdéséért, ismertségének
és elismertségének fokozásáért.
Dr. Cséby Géza részére a város ér-
dekében kifejtett, annak hírnevét
öregbítõ kiemelkedõ munkássá-
ga, egész életmûve elismeréséül
az önkormányzat által alapított

legrangosabb kitüntetést, a
„Keszthely város díszpolgára” ki-
tüntetõ címet adományozták. A
kitüntetettet írót, költõt, szer-
kesztõt, mûfordítót, nyugalma-
zott mûvelõdésiközpont-igazga-
tót március derekán Jacek
Czaputowicz lengyel külügymi-
niszter a Lengyel Köztársaság tisz-
teletbeli konzuljának nevezte ki. 

A Nagyváthy Néptáncegyüttes
a város érdekében kifejtett, pél-
daértékû, magas színvonalú tevé-
kenysége elismeréséül megkapta
a „Keszthely városért” kitüntetõ
címet, amit dr. Bertalan Zoltán, a
néptáncegyüttes mûvészeti ve-
zetõje vett át a jelenlegi tánckar-
vezetõk, Hardi András és Hardiné
Partics Edina kíséretében. A Pro
Cultura Keszthely kitüntetõ cím-
mel elismert együttes négy évvel
ezelõtt felkerült a Keszthelyi Tele-
pülés Értéktárba is.

Pappné Beke Judit 2005-tõl
igazgatója a keszthelyi városi
könyvtárnak. Dinamizmusának,
elkötelezettségének, szakmai
hozzáértésének, jó szervezõ-, irá-
nyítóképességének köszönhe-
tõen az intézmény folyamatosan
fejlõdik, hozzájárulva nemcsak a
város, hanem az egész térség
kulturális életének gyarapodásá-

hoz. A Fejér György Városi Könyv-
tár 2006-ban az Év Könyvtára,
majd 2017-ben Zala megyében
elsõként Minõsített Könyvtár lett.
Õ a „Keszthely város szolgála-
táért” díjazásban részesült. 

Ugyanezt az elismerést kapta a
franciául, angolul, oroszul és né-
metül is beszélõ Szörényi Zoltán,
aki 2008-tól a Vajda János Gimná-
zium igazgatója. A mintegy 450
diákot okító iskola letette voksát
a minõségi oktatás, a tehetség-
gondozás és a felzárkóztatás mel-
lett. Ennek köszönhetõen kima-
gasló az érdeklõdés az intézmény
iránt. Magas a túljelentkezés, a
felsõfokú felvételi mutatók
80–90% felettiek. A tavalyi statisz-
tikák alapján a gimnázium a 6 év-
folyamos gimnáziumok országos
rangsorában a 21. helyet szerezte
meg. Az igazgató több évtizedes
pedagógiai és iskolavezetõi mun-
káját 2012-ben Magyar Arany Ér-
demkereszttel is elismerték. 

A „Keszthely város szolgála-
táért” kitüntetetett Tóth Zoltán
2006-tól a mai napig a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztályán városüzemel-
tetési ügyintézõként látja el fel-
adatait. Szaktudásának és munká-
jának köszönhetõen jelentõs

eredmények születtek a városi
úthálózat fejlesztésében és új ke-
rékpárutak kialakításában. A köz-
igazgatásban kifejtett közel 13
éves elismerésre méltó szakmai
munkája, emberi magatartása,
szociális érzékenysége, udvarias-
sága alapján munkatársai és az
ügyfelek körében is nagy megbe-
csülésnek örvend. 

A „Keszthely város turizmu-
sáért” kitüntetõ cím birtokosa
idén Bubla Zoltán lett, aki több
mint húsz évet dolgozott a helyi
mûszaki igazgatásban. Volt fõelõ-
adó, mûszaki osztályvezetõ és vá-
rosi fõmérnök-fõépítész, de ma-
gántervezõként is számos épüle-
tet tervezett. Település-, illetve
területfejlesztési és turisztikai ter-
vek megalapozásával, építészeti
értékfelmérések sorozatával is
foglalkozott. Majd egy évtizeden
át a Keszthelyi Turisztikai Egyesü-
let elnökeként vívott ki tisztele-
tet, de hosszú évekig a Keszthely
Térségi Vállalkozók Klubja Egyesü-
let elnöki tisztségét is betöltötte
idei visszavonulásáig. 

„Keszthely város egészség-
ügyéért” díjat Czinderiné Farkas
Magdolnának ítélték oda, aki 36
év óta a keszthelyi kórház dolgo-
zója. Munkáját évtizedek óta
nagy tudással, hozzáértéssel,
együttérzéssel és lelkiismerete-
sen látja el, a betegek legna-
gyobb elégedettségére, de nagy
szerepet játszik a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara
keszthelyi szervezetében is. 

A „Keszthely város szociális el-

látásáért” elismerés Gulyás Jó-
zsefnét illette, aki a Keszthelyi
Nevelési Tanácsadóban diagnosz-
tikai és fejlesztõmunkákat ellátva
szerzett elismerést. Folyamato-
san tanult, több mint két évtize-
den keresztül volt az intézmény
fejlesztõ pedagógusa. Munkáját
mindvégig nagyfokú hivatástudat
jellemezte. Több száz család éle-
tében nyújtott hatékony, kima-
gasló szakmai segítséget munká-
ja során. 

A kitüntettek nevében dr.
Cséby Géza mondott beszédet,
aki fõszereplõje volt a következõ
városházi programnak is. A Fõ té-
ri épületben, dr. Jerzy Snopek
nagykövet jelenlétében nyitották
meg a Lengyel Köztársaság Keszt-
helyi Konzulátusát. Ruzsics Fe-
renc és dr. Horváth Teréz jegyzõ
mellett a tiszteletbeli lengyel
konzul: dr. Cséby Géza is beszélt a
konzuli iroda jelentõségérõl, amit
Varga-Csikász Bence plébános ál-
dott meg. 

A móló bejárata mellett avat-
ták fel a Magyar Mérnöki Kamara
ajándékát, Béres János szobrász-
mûvész kõbõl és fémbõl készült
interaktív alkotását, melyet a
Festeticsek egykori hajója, a tó
máig legnagyobb vitorláshajója: a
Phoenix gálya ihletett. A szobor
avatásán beszédet mondott Nagy
Gyula, az országos, és Lékai Gyula
Zoltán, a Zala megyei mérnöki ka-
mara elnöke, a polgármester va-
lamint Fa Nándor magyar hajó-
tervezõ és -építõ, óceáni szólóvi-
torlázó.
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AZ EMLÉKHELY GONDOZÓI 

Jubileumot ünnepeltek

RUZSICS FERENC BEJELENTÉSE – ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

Ünnepi hangulatban a város napján

Gergelics Diána, Balogh And-
rás, Horváth Beatrix, Nagy Anasz-
tázia, Rumi Petra, Bogdán Nóra,
Kertész Marcell, Gulyás Melánia,
Lõrincz Leontin, Lovász Jázmin,
Lovász Natália, Erõs István, Hor-
váth János és Babina Dániel nagy
szorgalommal készített munkáit
a Balatoni Múzeum munkatársai:
Lehmann Ágnes és Jordán
György rendezték „komoly” mû-
vészeknek kijáró kiállítássá. Egy

múzeumi pályázati projekthez
kapcsolódva a gyerekek – többek
között – kézmûves-szakkörökön
is részt vettek. Simon Edit és
Bordácsné Kishonti Erika népi
iparmûvészek vezetésével külön-
féle használati  és dísztárgyakat
készítettek. Színes fonalakból
szõtt, nõi váll- és kézi táskák; fû-
zött, gyöngybõl készített karpe-
recek és nyakláncok csakúgy he-
lyet kaptak az üveglapok alatt,

mint az égetett, mázas konyhai
kiegészítõk, állatok ihlette nip-
pek, só- és õrölt pirospaprika tar-
tók; fûszertároló edénykék. Töb-
ben készítettek macska, bagoly,
hal, teknõs és malac formájú dí-
szeket, és akadtak olyanok is,
akik a karácsonyi ünnepkörre
szánt festett asztaldíszeket al-
kottak a bemutatóra. A tárlatnyi-
tó ünnepségen Német Péter, a
múzeum igazgatóhelyettese di-
csérte a jelenlévõ gyerekek, tü-
relmét, tehetséget, kitartását, és
mindenkit arra buzdított, hogy
folytassák az élményt adó tevé-
kenységüket, hogy átörökíthes-
sék az elõdök szellemi hagyaté-
kát a jövõ nemzedékének.

A BALATONI MÚZEUMBAN

Fiatal tehetségek tárlata
„Fiatal tehetségek a sokszínû múzeumban" címmel nyitottak tíz

napon át nyitva tartó idõszaki kiállítást a Balatoni Múzeumban,
május idusán. Ezúttal a keszthelyi Zöldmezõ Utcai Általános Iskola
diákjainak agyagból, fonalból és gyöngyökbõl készített munkáit
helyezték tárlókba.

A résztvevõket elsõként
Vonderviszt Ferenc rektorhe-
lyettes köszöntötte, aki elsõ ízben
vett részt az õsi hagyományok
erejébõl építkezõ ceremónián. A
professzor kiemelte: a végzõsök
diplomáját is e hagyományok, a
220 éves múltra visszatekintés te-
szi igazán patinássá. Az ifjú gazdá-
szoknak minél jobb szakemberek-
ké kell válniuk, hogy alma mate-
rük hírnevét öregbítsék. Rámuta-
tott: „– Ötven éve azt mondtam
volna, hogy révbe értek, de azóta
nagyot változott a világ. Ma in-
kább azt mondom, hogy jogosult-
ságot szereztek arra, hogy a start-
vonalra álljanak. A megszerzett
tudás néhány év alatt elavul és
szükség van az élethosszig való
tanulásra, a tudás állandó megújí-

tására, az ismeretek szakadatlan
bõvítésére. Önök itt Keszthelyen
egy hosszú idõ alatt kiérlelt ne-
mes értékek hordozóivá és letéte-
ményeseivé váltak.”

Polgár J. Péter dékán búcsúz-
tató gondolataiban említést tett
arról, hogy a Georgikon hallgató-
ja gazdász érzületû, a mindenkori
elkötelezettség hordozója, néha
nótás kedvû, véleményt nyilvánít
és véleményt formál, tanulmá-
nyai közben is létrehoz dolgokat,
befolyásol és gyorsabban reagál a
világ változásaira, mint az idõ-
sebb felnõttek. A sárguláskor az
oktató aggódik, hogy a diákja el-
megy, majd egy gyors számvetés
után észreveszi, hogy van után-
pótlás. A közösség megtartó ere-
jében hisz a hallgató és az oktató

is. A most végzettek egyszerre
részei és mûködtetõi is a város-
nak. Sárguláskor a gazdász szá-
mot vetve eddigi teljesítményé-
vel, hagyja magát ünnepelni,
elérzékenyülni.

Illyés Ferenc, az egyetem
székelyudvarhelyi kihelyezett
képzési helyének ügyvezetõ igaz-
gatója bejelentette, hogy a siker
ünnepére érkeztek, továbbá ren-
det tenni az értéktárukban, ün-
nepelni húsz székelyföldi egyete-
mista összedolgozását. „Az elmúlt

három esztendõben megkaptuk a
szakmai tudást, a stratégiai gon-
dolkodás alapjait, a vidékfejlesz-
tés eszközrendszerét, az agrár-
tervezés ismereteit”.

Kecskés Norbert turizmus-
vendéglátás szakos sárguló hall-
gató a társai nevében búcsúzott
az intézménytõl.

Az alsóbb évfolyamosok nevé-
ben Sándor Bence szõlész-borász
mérnök alapképzési szakos hall-
gatója vett búcsút a társaktól.

A város nevében Vozár
Péterné önkormányzati képviselõ
köszöntötte a gazdászokat, majd
a sárguló hallgatók képviselõi fel-
kötötték szalagjukat a Georgikon
zászlajára, majd a lobogót átadták
az alsóbb évfolyamos társaiknak.
A gazdász himnusz közös elének-
lése után a palotást táncolták el a
díszmagyar öltözetben lévõ ifjak.

BÚCSÚ A GEORGIKONTÓL ÉS KESZTHELYTÕL

Sárgultak a fiatal végzõsök
Az idei volt az egyetem életében a 145. sárgulás. A Pannon

Egyetem Georgikon Karának sárguló hallgatói hagyományos ko-
reográfiát levezényelve május közepén búcsúztak a várostól és az
õket oktató patinás intézménytõl. A végzõsök most még izgulhat-
nak a záróvizsgák miatt, ám a nyugtalanság senkinek az arcára
sem ült ki a Festetics-kastély parkjában, ahol szüleik és hozzátar-
tozóik körében vettek részt a számukra szervezett ünnepségen.

Tanulmányút
Lengyelországba

Vonyarcvashegy helytörténelméhez egy legenda fûzõdik: a téli
Balatonon viharba került 40 halász csodával határos megmenekü-
lésének emlékét õrzi a Szent Mihály-dombon általuk emeltetett fo-
gadalmi kápolna.



Kovács Viktória, Zala megye
2-es választókerületi elnöke (DK),
Kalocsa József, a Jobbik keszthe-
lyi alapszervezetének elnöke,
Weller-Jakus Tamás, a Kisvárosun-
kért Érdekvédelmi Egyesület (KÉ-
VE) vezetõje, dr. Paksy Zoltán, az
LMP megyei alelnöke, Brunner Ti-
bor, az MSZP keszthelyi alapszer-
vezetének elnöke, Molnár Tibor, a
Mindenki Magyarországa Mozga-
lom és a Keszthelyi Kossuth Kör
vezetõje és Elekes István, a Mo-
mentum alapszervezeti elnöke
jelképes helyszínen tettek hitet
amellett, hogy közösen eredmé-
nyesebben szerepelhetnek az ok-
tóberi helyhatósági voksoláson.
Az értéknyilatkozatban rögzítet-
ték a demokratikus értékek kép-
viseletét: a sajtószabadság hely-
reállítását, az átláthatóságot, a
korrupciómentességet, a nemze-
ti és vallásos hagyományok tisz-
teletét, az emberi méltóság és
szolidaritás tiszteletben tartását,
a nem magánérdekek mentén va-
ló hatalomgyakorlást, Keszthely
és a térség emberléptékû fejlõ-
désének elõsegítését valamint az
uniós értékek melletti elkötele-
zettséget. Jelezték: a városi
ügyekben nem ismernek pártpo-
litikát, csak az itt élõk érdeke szá-
mít. Az emberileg, szakmailag, er-

kölcsileg tiszta, tisztességes és
becsületes jelölteket a KÉVE, mint
jelölõszervezet június végétõl he-
tente mutatja be. 

A legtöbb családban nem telik
több százezer forint különleges,
extrém elfoglaltságot kínáló nyári
táborok kifizetésére, de Keszthe-
lyen nem kell túl mélyen a pénz-
tárcájába nyúlni a szülõknek, ha
táboroztatásról van szó. Csengei
Ágota igazgató elárulta, hogy a
Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont által közel két évtizede szer-
vezett nyári táborokat évrõl évre
egyre többen veszik igénybe.
Akadnak olyan nagyszülõk, akik a
külföldön élõ és az itt vakációzó
unokáiknak keresnek hasznos el-
foglaltságot. Nem csak keszthelyi
iskolások, hanem a régióban lakó
gyermekek is érkeznek a félnapos
elfoglaltságot kínáló programok-
ra, akár a visszatérés örömével.
Régi hagyomány, hogy segítséget
adunk a családoknak a nyári szü-
net nehézségeinek megoldásá-
ban. A táborok közvetlenül a tan-
év befejezése után startolnak.
Idén a Népmese Pont három tá-
bora (Babszem Jankó bütyköldé-
je, Varázsceruza és Meseszövés)
étkezést is biztosít és ingyenesen
lesz elérhetõ. A Szabóné Dézsenyi
Zsuzsanna által vezetett, majd-
nem negyedszáz éves tánctábor-
ra már ötéves kortól lehet jelent-
kezni. A Simon Edit keramikus, fa-
zekas népi iparmûvész kézmûves-
házi agyagozótábora a fazekas-
mesterség világába enged bepil-
lantást. Öt nap, öt technika. Ko-
rongozás, hurkatechnika, kis-
plasztika, síklap-edényépítés, kis-
szoborkészítés, új technikák és

díszítési módok kipróbálására is
lehetõség lesz.

Az ugyancsak Simon Edit által
felügyelt korongozótábor kreatív
és tartalmas elfoglaltság lesz a
gyerekek számára. A korongozás
alapjait a magyar népi formavi-
lágra építik. A sok gyakorlás, a fo-
gások elsajátítása segít, hogy a
gyerkõcök a koncentrálóképes-
ségük és a kézügyességük fej-
lesztésével átélhessék az alkotás
örömét, sikerét. A mûhelyben
minden alapanyagot és eszközt
biztosítunk. A jobb agyféltekés
rajzolás, festés elméleti és tech-
nikai gyakorlataira építi fel a július
közepétõl életre kelõ rajztáborát
Barta M. Imola pedagógus, aki ki-
lencéves kortól várja a rajzolni
kedvelõket. A jó hangulatú, ve-
gyes képalkotó táborban pedig
Ferge Rita iránymutatásával vál-
tozatos technikákat próbálhatnak
ki a résztvevõk. Sokféle anyaggal
dolgoznak: szén, tus, pasztell,
üveg- és textilfestékek, batik,
szalvéta. 

A szavakkal, a tárgyakkal, az esz-
közökkel, az anyagokkal és fantá-
ziájukkal is alkotni fognak a már
legalább két éve nyelvet tanulók a
Tóth Adél vezette kreatív angoltá-
borban, augusztus elsõ hétfõjétõl.
Krepsz-Kapai Bernadett pedagógus
felügyeletével zajlik a felsõ tagoza-
tosoknak szánt tanulásmódszertani
tábor. Itt majd beigazolódik, hogy
kevesebb, de hatékonyabb tanu-
lással jobb jegyeket, jobb teljesít-
ményt lehet elérni. Szó lesz a he-

lyes tanulási szokások kialakításá-
ról, a hatékony tanulási módsze-
rekrõl, a tanulási típusok meghatá-
rozásáról, a jegyzetelés és lényeg-
kiemelés technikáiról, a verstanulás
könnyûségérõl, az idegennyelv-ta-
nulás könnyedebbé tételérõl, a fe-
leletterv megtervezésérõl, a kiselõ-
adások kivitelezésérõl, a helyes na-
pi- és hetirend kialakításáról, az
önálló tanulás szervezésérõl is. 

A Georgikon Majortörténeti Ki-
állítóhely udvara is a nyári szünet
kezdetével gyermekzsivajtól lesz
hangos. Június közepén indítják a
16. Majorbéli kalákát, ami egy hó-
napig kínál érdekességeket. A 7–12
éves gyermekeknek szánt, ötna-
pos, hagyományõrzõ foglalkozá-
sok egyre népszerûbbek. Négy
turnusban az élménygazdasági já-
téklehetõségek mellett lesznek
kézmûves- és múzeumpedagógiai
foglalkozások, játék- és dísztárgy-
készítõ tevékenykedések.

„A Balatoni Múzeum pályázati
támogatással szervezett termé-
szetismereti, régészeti, szõlészeti-
borászati táborai már a meghirde-
tésük után röviddel beteltek” –
adta hírül Németh Péter, az intéz-
mény múzeumpedagógusa. Fél
nyolctól délután fél ötig kínálunk
majd elfoglaltságot a több turnus-
ban érkezõ, mintegy 120-fõs
gyermekseregnek. A táborozókkal
meglátogatjuk a környékbeli vára-
kat, a Kis-Balatont, a Keszthelyi-
hegység nevezetességeit, a fe-
nékpusztai római kori erõdöt. Az
utóbbi helyszínen a fémdetekto-

ros kincskeresést is kipróbálják a
kalandkeresõk. Az új, kamerás, ki-
vetítõs mikroszkóp tárgylemezére
felhelyezünk majd többféle ter-
mészetes anyagot. A szakmaiság
mellett a játékosságra is figyelünk.
Gipsz, papír, agyag, drót felhaszná-
lásával lesz fibula-, ékszer-, közép-
kori oklevél- és makettkészítés is.
A tavalyi sikerre való tekintettel a
VSZK-sok az iskola utolsó hetében
a szakmájukhoz kapcsolódó téma-
körben látogatnak el több borá-
szatba és szõlõtermelõhöz.

A derût, nyugalmat és lelki bé-
két keresõknek a Keszthelyi Ma-
gyarok Nagyasszonya Plébánia és
a Kis Szent Teréz Plébánia közösen
szervez július nyolcadikától egy
hatnapos tábort – mesélte Cser-
mák Tamás, aki a feleségével több
mint egy évtizede foglalkozik az if-
júság táboroztatásával. Mivel még
a szentmisére járó fiatalok sem is-
merik egymást eléggé, ezért dön-
töttek úgy a két plébánia önkén-
tesei, hogy nyáron egy értékvezé-
relt, beszélgetõs, a lelki élet javítá-
sát célzó tábort hívnak életre. A
keresztény érzületû, katolikus diá-
kokat szólítjuk meg elsõsorban, de
nem zárunk ki senkit. A szombat
déli közös bográcsozásra pedig
még a résztvevõk szüleit és test-
véreit is elhívjuk. A közösségépítés
céljával indítjuk az általános iskolá-
soknak a hosszú napközis tábort,
ahol reggel nyolctól este hétig kí-
nálunk felügyeletet, hasznos és
tartalmas elfoglaltságot. Pénte-
ken még egy tábortüzet körül ülõ,
ottalvós alkalmat is a programok
közé építettünk. A minõségi idõ
eltöltését szolgálja kirándulás, ter-
mészetben ünnepelt mise, stran-
dolás, városi akadályverseny,
templomtorony-kukucskálás, kéz-
mûves-foglalkozás. A programok
lebonyolításába gimnazista és
szakközépiskolás kortárs segítõket
is bevonunk.

A nyitóünnepségen a keszthelyi
zeneiskola tanárai közül Farkas Ber-
ta kísérte Felföldi Gábor klarinétjáté-
kát. A zenepedagógusok azért ját-
szottak éppen Richard Wagner-da-
rabokat, mert a német zeneszerzõ
volt a kedvence a holland festõmû-
vésznek, a posztimpresszionizmus
egyik legnagyobb alakjának: Vincent
van Gogh-nak. Dolgos parasztok, te-
vékeny parasztasszonyok, a mezõ-
gazdasági munka kisemberei mu-
tatkoznak be a teljes értékû mûvészi
teljesítményt kínáló, falakra kihelye-
zett tanulmányrajzokon.

Kardos Laura, a Helikon Kas-
télymúzeum mûvészettörténésze
köszöntõjében arra adta meg a
választ, hogy miként kapcsolódik,
Van Gogh a kastély ódon falaihoz.
A témaválasztás egyik eredõje-
ként a szakember a Hágától nem
messze található tengerparti üdü-
lõhelyet Scheveningent nevezte
meg, ahol a festõ sok rajzot készí-
tett, és ahol a komoly metszet-
gyûjteményt is felhalmozó Feste-

tics-család tagjai is többször meg-
fordultak nyaralásaik alkalmával.

Megnyitójában Jancsikity Jó-
zsef egyetemi docens, festõ- és
grafikusmûvész szólt a különle-
ges maratási technikáról, amivel
a képek készültek. Kiemelte: a
mûvész jellegzetes motívumvá-
lasztása, különleges formaalakítá-
sa is hozzájárulnak ahhoz a sajá-
tos intenzitáshoz, megkapó erõ-
höz, ami jellemzõ az itt bemuta-
tott képekre. A mûvektõl távol áll
még a legcsekélyebb esztétizálási
szándék is, nyoma sincs a medi-
terrán eleganciának. A maga ön-
törvényû módján a mûvész az
igazat kívánta bemutatni.

A tárlatot Thomas Emmerling
mûgyûjtõ ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe. A képek tulajdonosa ra-
jongását kifejezve, tisztelettel adó-

zott a kevesek által szeretett, a fi-
noman érzõ, a rendkívül érzékeny
lelkû ember és különleges képei
elõtt. A rendkívül excentrikus mû-
vész mindegyik munkájára saját
gyermekeként tekintett, és nem-
igen akart megválni egyik darabtól
sem. Ezért öröm, hogy a tanul-
mányrajzok egyben láttatják az
igazat.

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

NYÁRI GYERMEKTÁBOROZÁS

Sok lehetõség kínálkozik

Születés
hete

Ezúttal is az édesanyák, az
édesapák és a babák voltak kö-
zéppontjában a Születés hete
rendezvénysorozatnak a keszt-
helyi Balaton Színházban. A
programok színes és tartalmas
szabadidõs elfoglaltságot ígér-
tek a párkapcsolat, szexualitás,
családtervezés, anyává-apává
válás, várandósság, szülés-szü-
letés, szoptatás, táplálás, cse-
csemõgondozás, -hordozás, nõi
szerepek megélése, gyermek-
vállalás és karrier egyeztetése
témakörökben.

Bagdy Emõke klinikai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta, a
párkapcsolat harmóniájáról tar-
tott elõadást, de börzével és kon-
certtel is várták az érdeklõdõket.
Az eseményhez tartozott a csa-
ládbarát munkahely népszerûsí-
tése is. A „családbarát munka-
hely” elismerés térnyerésével, a
pályázati rendszer tapasztalatai-
val kapcsolatos információk is el-
hangoztak.

A nívós kitüntetést a Goldmark
Károly Mûvelõdési Központ – az
országban egyedülálló módon –
már hatodik éve nyerte meg. Õk
igazolták, hogy ügyes szervezés-
sel a család és a karrier is sikere-
sen egyensúlyba hozható. Dr. Gá-
bor Hajnalka szakmai vezetõ a
Család és Karrierpont tevékeny-
ségét, feladatellátását is bemu-
tatta.

A Népmesepontról pedig
Csengei Ágota, a GKMK igazgató-
ja beszélt. Az anyukák testét is
lelkét is kényeztették, mert egy
baba érkezésekor tényleg egy va-
lódi család születik. „Apa születik”
címmel Raj Zsuzsa dúla vezetésé-
vel interaktív kerekasztal-beszél-
getésen járták körül a férfi szere-
pét a szülés elõtt és után. A fiatal
természetgyógyász Tuba Gábor
Botond és a háromgyerekes,
csontkovács masszázsterapeuta
Dóka Viktor apák – sok más mel-
lett – arról is meséltek, hogy a
férfiak nem tudnak, vagy nem
akarnak egymásnak olyan intenzí-
ven segíteni, mint azt a nõk te-
szik, akár a szülés elõtt vagy az
után. 

VINCENT VAN GOGH RAJZMÛVÉSZETE

Heliogravürök a Festetics-kastélyban
Thomas Emmerling mûgyûjtõ kollekciójából Kardos Laura ren-

dezte azt a szeptember 22-éig látogatható idõszaki kiállítást a Fes-
tetics-kastélyban, ahol Vincent van Gogh 101 darab heliogravür
technikával készített alkotását mutatják be. A tárlat fõcímének
hátterére – „Igazabb a szó szerinti valóságnál” – több megszólaló is
bölcsen rávilágított.

A tó körüli településeken mû-
ködõ közösségek 24 szereplõjével
tartó együttmûködés számos te-
rületen lát el érdekérvényesítõ
munkát. Ennek jelentõségérõl is
szólt köszöntõjében Gál Lajos, a
házigazda település polgármeste-
re. Utalt arra, hogy az önkor-
mányzat támogatja a civil közös-
ségeket, kezdeményezéseikre
mindig nyitottak, s tevékenysé-
gükért e helyen is köszönetet
mondott. Majd napirend kereté-
ben a Baltaton Fejlesztési Tanács
ülésein a tagszervezetek munká-
ját érintõen elhangzottakról tájé-
koztatta a közgyûlést. 

Az elmúl évi munkát értékelve
elhangzott: a szövetség a Bala-
tont és a tagszervezetek érdekeit
képviselve eredményesen dolgo-
zott, rész vettek számos olyan
rendezvényen, ahol a Balaton és
térségének természeti, környe-

zeti, társadalmi, gazdasági és kul-
turális helyzetének javítása, fej-
lesztése került napirendre. Szó
volt a nyertes pályázatokról, ki-
emelve a Gyenesdiáson folyamat-
ban lévõ társadalmi szerepválla-
lással való közösségfejlesztõ
munkát, valamint a keszthelyi Ba-
latoni Múzeummal közösen el-
nyert klímatudatossági szemlé-
letformáló programot. 

Az egyesület pénzügyi beszá-
molóját Gálné Németh Ildikó, a
helyi Forrásvíz Természetbarát
Egyesület elnöke terjesztette a
közgyûlés elé, majd a tagszerve-
zeti vezetõk szóltak az 2018. évi
munkáról. Itt került szóba a jetski
Balatonon való használatát ille-
tõen vitatott, sokakat aggasztó
ügy. A BCSzSz állást foglalt abban,
hogy támogatja a Nõk a Balato-
nért Egyesület által már megfo-
galmazott tiltakozó állásfoglalást. 

Civilek a Balatonért

Gyenesdiáson, a községházán tartotta közgyûlését a Balatoni Ci-
vil Szervezetek Szövetsége (BCSzSZ). 

Lapunk megjelenése után röviddel sok ezer diák élvezheti a gond-
talan feltöltõdés, a pihenés, a szórakozás, a vakáció napjait. A nyári
szünet megszervezése viszont a legtöbb családban komoly logisztikát
feltételez. Sok szülõt érdekel, hogy milyen táborozós lehetõségek kí-
nálkoznak gyermekük felügyeletére, a hasznos idõtöltés megoldására.
A keszthelyi lehetõségeknek jártunk utána a teljesség igénye nélkül.

KESZTHELYEN

Ellenzéki összefogás
A Keszthelyi Ellenzéki Kerekasztalba tömörült pártok és helyi ci-

vil közösségek politikai együttmûködési megállapodást kötöttek
az önkormányzati választáson való sikeres szereplés érdekében.  A
kontraktust a megállapodásban részt vevõk a Zámor térségében
található „Barátok asztalán” írták alá. 


