
Az országgyûlési képviselõ ki-
emelte: a korszerûsítések, beru-
házások uniós, önkormányzati és
sportszövetségi hozzájárulások-
ból valósulnak meg. Akadnak a
tankerületi igazgatás által be-
adott, nyertessé még nem nyilvá-
nított pályázatok, amelyekre re-
ménykeltõen tekintenek, mert a
fedezet a rendelkezésre áll. Az
unió nem támogatja a kifejezet-
ten sportcélú beruházásokat,
ezért van szükség részben költ-
ségvetési, részben szövetségi-

egyesületi pénzek bevonására. Az
önkormányzati épületek energe-
tikai korszerûsítésére Keszthely 3
TOP-pályázatot is beadott, a tá-
mogatási szerzõdések aláírása
után indulhatnak a beruházások.
Az Életfa Óvoda Sopron utcai tag-
óvodája 67,5 millió, a zeneiskola
85,9 millió, a Zöldmezõ utcai isko-
la 116,3 millió forintot nyert el
nyílászárócserékre, épületszige-
telésre és megújuló energiák fel-
használására. A minõségi oktatás
infrastruktúráját javítva, EFOP-
pályázaton nyert 807,7 millió fo-
rintból a gyenesdiási iskola épít-
het testnevelési csarnokot és
szakképzõ teremegyüttest. A
zalaapáti általános iskola 260,3
millió forint felhasználásával hoz-

hat létre szakképzõ termeket és
tornatermet. Keszthelyen a
Csány–Szendrey ÁMK-ban 42,3
millióból, az Egry-iskolában38,8
millióból lesz öltözõfelújítás és
nyílászárócsere. Mintegy 35,6
millióból modernizálják még a
Vajda-gimnázium Deák utcai épü-
letét is. Az EFOP-felújítások jövõ-
re várhatóan minden intézmény-
ben elvégezhetõk lesznek.

Nagy Bálint elmondta: több
országos szakági egyeztetés után
eldõlt, hogy valós igényeket szol-
gáló fejlesztések indulnak a vá-
rosban. A keszthelyi büdzsében
sportinfrastruktúra fejlesztésére
90 millió forintot különítettek el.
A város és az egyetem közötti jó
együttmûködést elmélyítendõ,
egy hiánypótló, 4x110 m-es,
rekortán borítású, atlétikai pálya
épül, de 10 millióból újjávarázsol-
ják az egyetemi futballpályát is,
amit a keszthelyi fociegyesületek
is használhatnak.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az utcán alkotó festõk érdekes
színfoltokat teremtettek a város-
ban, hiszen a nyitott mûterembe
pillantva bárki figyelemmel kísér-
heti a mûvek megszületésének
folyamatát. A napokban a belvá-
rosi múzeum elõtti téren a járó-
kelõk is bekapcsolódhattak az ut-
cai festészetbe, a résztvevõ ma-
gyar, ukrán, német, román és
amerikai vendégmûvészek segít-
ségével. Ízelítõül, Bepillantás cím-
mel egy alkalmi kamarakiállítás is

nyílt a belvárosi múzeumban,
majd a tábor végén a városi
könyvtárban rendeztek tárlatot,
mely még augusztus közepéig lá-
togatható. 

A nemzetközi mûvésztelepen
vendégeskedõ festõk, grafiku-
sok alkotó munkája mellett a
közterületeken városszerte ut-
cazenészekkel és egyéb produk-
ciók nyújtotta látványosságokkal
találkozhattak kora estétõl a ké-
sõi órákig a járókelõk. A zenei

mûfajok sokasága, táncosok,
élõszobrok, zsonglõrök, gólyalá-
basok, tették varázslatossá és
felejthetetlenné a fesztivált. A
sétálóutcán régiségvásár is hoz-
zájárult a városkép esti forgata-
gos látványához, hangulatához. 

A Fontana Filmszínház ugyan-
csak tradicionálisan, filmmûvé-
szeti szimpózium rendezésével
csatlakozott az estek szórakozta-
tó kínálatához, vetítésekkel kí-
sérve az alkotói-nézõi találkozót.
Ennek keretében többek közt
bemutatták az idei év legsikere-
sebb filmjét, a Kincsem címû,
magyar romantikus kaland-
filmet. 

– A program fél évtizeddel ez-
elõtt régésztáborral startolt, az-
tán felismertük, hogy az iskolai
szünidõben át tudunk adni továb-
bi sok hasznos ismeretanyagot,
érdekes élményt, játékos formá-
ban. A szülõk számára a gyermek-
felügyelet biztonságát is kínálják
a reggel fél nyolctól délután fél
ötig tartó táborok. Rájöttünk ar-
ra, hogy a múzeum a régészet
mellett a természettudományok-
hoz kapcsolódóan is képes sok ér-
dekeset, gazdag kincset felmu-
tatni.

Az intézmény igazgatóhelyet-
tese beszélt a július hónapot szin-
te teljességgel átfogó, a meghir-
detést követõen szinte azonnal
betelt, mintegy száz gyereknek,
öt turnusban, értelmes idõtöltési

lehetõséget kínáló, háromféle tá-
borozási lehetõség elõnyeirõl.
Már harmadik éve, egyik tanulás-
módszertant oktató kollégánkkal
kooperálva, a lányok-fiúk délelõt-
tönként azt tanulják meg, hogy
számukra milyen tanulást meg-
könnyítõ módszerek léteznek,
délutánonként pedig a múzeumi
régészkedés, a geológia, a termé-
szetismeret, a történelem kerül
elõ játékos, életkorhoz igazított
formában. Tavaly elõször Fekete
István: Tüskevár címû regényét
alapul véve dolgoztunk ki egy öt-
napos Tüskevár-tábort, ami mos-
tanra olyan népszerû lett, hogy
mindkét turnus szinte a meghir-
detést követõen, azonnal meg-
telt. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A MÛVÉSZETEK KÖRÜL

Hévíz angyali csavargói
MANNINGER JENÕ ÉS NAGY BÁLINT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Beruházások, fejlesztések Keszthelyen
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Zala megye fejleszté-

séért felelõs miniszteri biztosa Keszthely és környékének oktatás-
sal összefüggõ pályázati sikereirõl, Nagy Bálint keszthelyi alpolgár-
mester pedig a sporthoz kapcsolódó helyi pályázati támogatások-
ról beszélt közös sajtótájékoztatójukon.

A BALATONI MÚZEUM SZERVEZÉSÉBEN

Nyári táborok
„A Balatoni Múzeumot immár ötödik éve nem csupán gyûjtemé-

nyeket bemutató intézményként, de a diákok körében rendkívül
népszerû vakációs táborok helyszíneként is elismeri a szakma, a
szülõk és a gyerekek is” – foglalta össze Németh Péter múzeumpe-
dagógus, aki felelevenítette a kezdeteket.

Utcai festészet a fürdõvárosban.

Sokszínû programokkal zajlott le nemrég Hévízen a már hagyo-
mányos Angyalok és csavargók összmûvészeti fesztivál, melyhez
idén másodszor nemzetközi alkotótábor is kapcsolódott. 



Mint elhangzott: a párt helyi
szervezete mintegy tízezer meg-
tekintéssel, ezer aláírásra jelent-
kezéssel, rengeteg kommenttel
és megosztással, azért indított jú-
nius 29-én a legnagyobb közössé-
gi média platformon egy sikeres
aláírásgyûjtési akciót, hogy a
gimnázium intézményvezetõ
tisztségére kiírt pályázatot az a
pedagógus nyerje el, akit a szü-
lõk, a diákok és a pedagógusok
többsége egyértelmûen támo-
gat.

Szabályos, törvényes, demok-
ratikus, szakmailag alátámasztott
döntést és eljárást szeretnének,
mert sok körülmény más irányba
mutat. A voksolási eredményt
anonimizáltan továbbították a
központi oktatásirányító hivatal-
nak. Az április 10-ei határidõig két
érvényes pályázat érkezett az
igazgatói poszt betöltésére, az
anyagokat a köznevelési törvény
szerint véleményezte: több szak-
mai munkaközösségben a peda-
gógusi kar, a diákönkormányzat, a
szülõi munkaközösség valamint
az önkormányzat illetékes bizott-
sága.

Utóbbi mindkét jelöltet alkal-
masnak látta a pozíció betöltésé-
re, az iskolai grémiumok pedig
markáns egyértelmûséggel Róna-
ky Attila pályázatát támogatták
Markovics György leadott anyagá-
val szemben. A július 10-ei elbírá-
lási határidõvel kiírt pályázatról
miniszteri döntés születik majd a
KLIK felterjesztésére. Elhangzott:
lehet, hogy a pályázatát be nem
adó régi direktorból lesz törvé-
nyesen, mandátummeghosszab-
bítással új igazgató, ami inkorrekt,
erkölcstelen, antidemokratikus és
egyértelmûen politikai színezetû.

Molnár Krisztina, a szülõi mun-
kaközösség elnöke elmondta:
nagy felháborodást váltottak ki a
nyilvánosságra került folyosói hí-
resztelések, az osztályozói érte-
kezleten elhangzottak, mind a
szülõk, mind a pedagógusok,
mind a gyerekek részérõl. Szöré-

nyi Zoltán állítólag kijelentette: a
gimnázium jövõje az õ személyé-
ben biztosított.

Az elnök úgy látja: a minõségi
oktatás színvonala lassan lefelé
csúszik, és a lejtmenet továbbra
is fennáll, ha a régi direktor ma-
rad. Nehéz elfogadni, hogy az
egész mögött politikai lobbi áll.
Igazságtalan és sérelmes, hogy
akadnak pedagógusok, akik to-
vábbállnak majd, ha a régi vezetõ
a helyén marad – fogalmazott.

* * *
Szörényi Zoltán gimnázium-

igazgató megkeresésünkre any-
nyit közölt, hogy július 10-e elõtt
nem tudja, és nem is tudhatja a
vezetõválasztás végeredményét.
„Nincs és nem volt ráhatásom ar-
ra, hogy kit válasszanak igazgató-
vá. Nem jelöltettem magam, hisz
hamarosan betöltöm a nyugdíj-
korhatárt. Mindazonáltal nincs
semmi szégyellnivalóm az intéz-
mény elõmenetelét illetõen, de
nem veszem jó néven, ha a gim-
názium a politika kereszttüzébe
kerül, mert ez káros hatással le-
het minden érintett szereplõre.”

A kora középkor egyik legje-
lentõsebb ütközete, a pozsonyi
csata 907. július 3. és 7. között
zajlott. A honfoglalás után a ma-
gyarok fennhatósága nyugati
irányban megközelítette az Enns
folyó vidékét, az egykori Avar Bi-
rodalom nyugati határát, ezért a
Keleti Frank Királyság, döntõ
csapást akart mérni a magyarok-
ra, hogy megsemmisítse vagy je-
lentõsen visszaszorítsa õket.

Az ütközet a keleti frank sereg
megsemmisítõ vereségével vég-
zõdött, a magyarok újabb terüle-
tet tudhattak magukénak, amely
hosszú magyar határvonal lett. A
honfoglalás e sorsdöntõ csatával
fejezõdött be, egyben ez volt az
elsõ honvédõ háború. 

A hazai történetírásban sokáig
nem jelentõségéhez mérten ér-
tékelt csata ezeregyszáztíz éves
évfordulója alkalmából Keszthe-
lyen, a IV. Béla-parkban tartottak

megemlékezést a Helikon Vers-
mondókör tagjainak (id. Kalapos
István, Kulcsárné Fullár Melinda,
Jordán Lukács) és a Töttõ Vilmos
tárogatós köré csatlakozó ének-
kar közremûködésével. 

Ünnepi beszédében dr. Tör-
zsök András történész-tanár ki-

emelte: egy 40 ezer fõnyi magyar
hadsereg vívta élet-halál harcát
egy 120 ezer fõs frank hadsereg-
gel szemben, és megsemmisítõ
vereséget mért rá. A szónok nagy
precizitással tisztázta, hogy mik
voltak a csata elõzményei, hogy
mi történt az ütközetben, majd

az után, és mit üzen a csata az
utókor számára.  A frankok (bajo-
rok, „németek”) féltek a magya-
rok erkölcsi és katonai erejétõl,
tekintélyétõl és megsemmisítõ
vereséget szenvedtek, alig ma-
radt meg néhány ezer fõ a 120
ezres seregükbõl. A csata után a
X. század végén Géza és István
uralma alatt tömegesen érkeztek
német papok az országba, akik ki-
sajátították a történetírást, és ab-
ból következetesen kihagyták a
pozsonyi csatát, így akarták azt
örök elfeledésre ítélni. Minden
tiszteletet megérdemelnek hát
azon kutatók – köztük Lukács Jó-
zsef kassai régész –, akik vissza-
hozták a köztudatba a csata em-
lékét. A Nyugat hozzáállása nem
változott a magyarsággal szem-
ben. A mi magyar utunk, a mi lel-
ki alkatunkra lett teremtve, ezért
kár különféle külföldi mintákat,
példákat követnünk. Nemzetünk
elerõtlenedése ugyanis mindig
akkor következett be, ha elkezd-
tünk külhoni modelleket követni.
A dicsõséghozó csata méltó le-
hetne arra, hogy a nemzet em-
lék- és ünnepnapja legyen, hisz
erkölcsi értékrendet és lelki érté-
keket közvetít: alázatot, szerény-
séget, bátorságot, önfeláldozást,
elszántságot és kitartást.
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A POZSONYI CSATÁRÓL

Méltóságteljes megemlékezés

(Folytatás az 1. oldalról.)
Akadnak fejlesztési célok és

szükségletek a Balaton-parti foci-
pályánál, de a Lovassy utcai pálya
mellé is elkélne egy öltözõ. Az Ady
utcai teniszpálya elöregedett
ponyvájának cseréjét és szabvá-
nyossá tételét is elvégzik 90 millió
forintból. A Csány–Szendrey ÁMK
sportcsarnokának újjáépítésére,

aljzat- illetve padlócserére, gépé-
szeti megújulásra, szociális blok-
kok újjáépítésére, folyosófelújítás-
ra, világításkorszerûsítésre, nyílás-
zárócserére 83 millió forintot kap
a város a kézilabda-szövetség pá-
lyázatán. Százszázalékos támoga-
tási intenzitású, 70 m2-es szabad-
téri szabadidõs sportpark is épül
még idén a Fodor utcában.

MANNINGER JENÕ ÉS NAGY BÁLINT
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Fejlesztések Keszthelyen

A rendezvényhez kapcsolódó
sajtótájékoztatón dr. Pálvölgyi Ta-
más, a Magyar Földtani és Geofizi-
kai Intézet igazgatóhelyettese
aláhúzta: az éghajlatváltozás az aj-
tónkon kopogtat. Mielõbb meg
kell találni azokat az alkalmazko-
dási lehetõségeket, amikkel a csa-

pásokat, károkat mérsékelhetjük.
A Nemzeti Alkalmazkodási Köz-
pont vezetõje rávilágított: a felké-
szülést és alkalmazkodást segítõ
klímastratégiát kell megalkotni
valamint komplex környezeti, ég-
hajlati, energetikai tudat-és szem-
léletformálásra van szükség.

Mindez a fejekben és a szívekben
dõlhet el, és nem a dokumentum-
alkotáson van a hangsúly.

Gál Lajos, a nagyközség polgár-
mestere köszöntõjében kiemelte:
az önkormányzat nagyon fontos-
nak érzi a környezet- és termé-
szetvédelmet, amit az is igazol,
hogy több mint két évtizede ren-
delkeznek környezetvédelmi kon-
cepcióval, rendelettel és három-
szor átdolgozott programmal, de a
témával foglalkozó civil szerveze-
teket is patronálják. A jövõ kihívá-
sainak megfelelve fontosnak érez-
ték, hogy néhány éve csatlakozza-
nak a TÖOSZ honi klímabarát tele-
pülésekhez. Megnyerték a
„Biodiverzitás fõvárosa” díjat, és el-

nyerték a „Vizek városa” rangos el-
ismerést is.

A helyi intézmények sora is
csatlakozott ehhez a szemlélethez.
Az óvoda a „Zöld hetekkel” az isko-
la az Ökonapokkal kapcsolódik az
innovatív gondolatokhoz. Az élhe-
tõ lakókörnyezet közép- és hosszú
távú egészséges fenntartása vala-
mint az ökogondolkodás elterjesz-
tése volt a cél, amikor a klímabarát
minõsítésû települések közé kíván-
tak kerülni – jelentette be.

Szauer Rózsa, a Nõk a Balato-
nért Egyesület (NABE) elnöke és
Vetõné Zeke Erzsébet, a NABE
keszthelyi csoportjának vezetõje
közösen mutatták be a harmadik
kiadásban megjelent környezetvé-
delmi társasjátékot a Balatonról. A
„Vigyázz rám!” címet kapott, ma-
lomjátékkal kiegészített, szép alap-
grafikájú, „Ki nevet a végén?” jelle-
gû „társas” játszi formában segíti a
4 év feletti gyerekeket az élõvíz
védelmében, a szemléletformálás-
ban, az ismeretszerzésben.

FONTOS A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A klímabarát Gyenesdiás
Az „Adaptív vízgazdálkodás magyarországi kihívásai” címmel

rendeztek háromórás, projektindító konferenciát a gyenesdiási köz-
ségházán június végén. Összefoglalásként elhangzott: hazánkat a
jövõben jelentõsen érintik a klímaváltozás hatásai. Várhatóan átala-
kul az idõjárás is: növekszik az aszály gyakorisága, és változik a le-
hulló csapadék idõbeli eloszlása. A megváltozott idõjárási körülmé-
nyek ki fognak hatni az ország településeinek gazdaságára, különö-
sen a mezõgazdaságra, a települési környezetre, és mindez komoly
egészségügyi és szociális kockázatokat is hordoz magában.

Az egyházi és világi ka-
tegóriákban meghirde-
tett jubileumi dalünnepet
közel 1800 kórista tisztel-
te meg. Az amatõr kóru-
sok országos találkozóját
ezúttal is C. Tóth Zoltán, a
Fõ téri plébániatemplom
Salve Regina kórusának
karnagya szervezte meg.
A keszthelyi Helikon kó-
rus, a Kis Szent Teréz kó-
rus, a Festetics György
Zeneiskola és a Goldmark
mûvelõdési központ tag-
jai és munkatársai is sok
segítséget adtak a prog-
ram méltó megszervezé-
séhez, amit a helyi és a
tiszadadai önkormányzat
is támogatott anyagilag.
A dalostársakat a Balatoni
Múzeumban a rendez-
vény szervezõi nevében
Kendeh Gusztávné kar-
nagy köszöntötte. Jelez-
te: két napon át 33 egy-
házi és 34 világi felnõtt amatõr
kórus mutatkozik be. Köszöntõjé-
ben Havasi Bálint múzeumigazga-
tó azt emelte ki, hogy Keszthely,

a kultúra magyar városa idén sok
kerek évfordulót ünnepel. A vá-
ros sokszínû jubileumi rendezvé-
nyeit immár a dalünnep is erõsíti.

A dalünnep résztvevõinek jóvol-
tából a Balaton fõvárosa ismét
élettel telik meg – mondta el. Az
„Éneklõ Magyarország” kórusmi-
nõsítõ rendszerhez igazítottan a
fellépõ kórusokat országosan el-
ismert szakemberekbõl álló zsûri
minõsítette. A 34 világi kórus kö-

zül 13 kért alapfokú kó-
rus minõsítést, és nyolc
a magasabb szintû, ka-
tegória minõsítést. Va-
dász Ágnes karnagy, a
KÓTA fõtitkára; Geren-
dai Ágnes karnagy, a
KÓTA mûvészeti bizott-
ságának elnöke vala-
mint zsûrielnökként:
Kertész Attila egyetemi
docens, Liszt-díjas kar-
nagy, a Kodály-társaság
elnökségi tagja jó taná-
csokkal is segítette a
hibátlanabb énekes
produkciók megalkotá-
sát. Az egyházi éneklõ-
ket Rostetterné Nagy
Rita fõiskolai oktató
zsûrielnökként, Nagy
Ernõ karnagy pedig
zsûritagként patronál-
ta. A Nemzeti Kulturális
Alap által is szponzorált
fesztivál mintegy 1800
résztvevõje a zárónap

estéjén közös énekkel dicsõítette
Istent, egy népdalcsokor elõadá-
sával pedig Kodály Zoltánnak is
emléket állított.

AMATÕR KÓRUSOK FESZTIVÁLJA

V. Keszthelyi dalünnep
Nem csupán a minõsítõ versenyek helyszínein: a Fõ téri temp-

lomban és a Balatoni Múzeumban léptek föl az ötödik alkalommal
szervezett Keszthelyi dalünnep kórusai, de sétakoncertekkel és es-
ti hangversenyekkel is megörvendeztették a járókelõket és az al-
kalmi közönségüket a sétálóutcán, a Fõ téren, a Festetics-kastély
tükörtermében és a Balaton Színházban. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Balaton-felvidéki Nemzeti

Park Igazgatóságával és munka-
társaival összefogva, Tutajos és
Bütyök nyomdokain elindulva, a
programok között szerepel Kis-
Balaton-túra, régészkedés, kincs-
keresés, ismerkedés a növény- és

állatvilággal, a vízi világ élõlényei-
vel, hálókötés, halboncolás, felfe-
dezõtúra a Keszthelyi-hegység-
ben, madárgyûrûzés Fenékpusz-
tán. A régészeti tábor résztvevõi
pedig valódi, balatonszentgyör-
gyi ásatásokon vesznek részt, és
detektorozással is bekapcsolód-
nak a leletfeltárásokba. Minden
tábori nap legfontosabb eleme az
irányított játék. Sok csapat-,
ügyességi, társas-, kézmûves- és
egyéb játék lehetõségét vetjük
fel, a számháborúzástól kezdve a

kincskeresésig. Az elsõ tábor élet-
re hívásánál még csak egy sze-
mélyben bábáskodtam, mostanra
viszont a táborok sokfélesége, a
gyereklétszám, a szakmai színvo-
nal megtartása megkövetelte,
hogy valamennyi muzeológus
szerepet vállaljon, beleértve a pe-

dagógus végzettséggel is rendel-
kezõ Havasi Bálint igazgatót is. Az
elõkészületek, az adminisztráció,
az ebédeltetés, a projektek meg-
valósításának a terhét Kaszás Ju-
dit múzeumpedagógiai asszisz-
tens veszi le a vállamról. Sikeres
uniós pályázat esetén, jövõre a
középiskolai korosztályt is meg-
célozzuk. Számukra a szõlészet-
hez, borászathoz, a turizmushoz,
a középkori lovagi élet világához
kapcsolt táborok megszervezésé-
re is vállalkoznánk.

A BALATONI MÚZEUM SZERVEZÉSÉBEN

Nyári táborok

VAJDA-GIMNÁZIUM: IGAZGATÓVÁLASZTÁS

A politika kereszttüzében?
A keszthelyi Vajda-gimnázium igazgatóválasztásának fejlemé-

nyeirõl és a Demokratikus Koalíció aláírásgyûjtõ akciójának ered-
ményeirõl tartott sajtótájékoztatót Kovács Viktória önkormányzati
képviselõ, a DK választókerületi elnöke. 



Bõ évtizedes hagyomány sze-
rint szünidõs diákok önkéntes
szolgálatával megkezdte mûkö-
dését Keszthelyen a bûnmegelõ-
zési iroda. 

A városi strandhoz közeli, nagy
forgalmú Energia térhez tartozó
épületben kaptak ügyeleti helyi-
séget szolgálatot vállaló fiatalok.
A rendõri munkát szakmai fel-
ügyelet mellett ismeretterjesz-
téssel, útbaigazítással segítõ ifja-
kat a város képviseletében kö-
szöntötte Ruzsics Ferenc polgár-
mester, dr. Horváth István keszt-
helyi rendõrkapitány, s a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság több
munkatársa. A városvezetõ el-
mondta: örvendetes a fiatalok
feladathoz való hozzáállása, ami-
vel 7 héten keresztül szakmai irá-
nyítás mellett nagy szorgalom-
mal, jó szándékkal hozzájárulnak
ahhoz, hogy a város közbiztonsá-
ga kedvezõ megítélést kaphas-
son. Rendõri részrõl elhangzott,
hogy a bûnmegelõzés a társada-
lom széles rétegének közremûkö-
désével hatásos, ebben töltenek
be nagyon fontos szerepet a bûn-
megelõzési iroda szolgálattevõi. 

A fiatalok a strandokon, parko-
lókban más forgalmas helyeken
védelmi ismeretterjesztõ szóróla-
pokat osztanak, igény esetén út-
baigazítást adnak. A rendelkezé-

sükre álló kerékpárok használatá-
val nagyobb körzeten is rajta tud-
ják tartani a szemüket. 

Az iroda megnyitásával együtt
a fürdõzés, a strandolás biztonsá-
gára is felhívták a figyelmet a za-
lai rendõrök. A bûnmegelõzési
iroda önkénteseivel tettek sétát a
strandon, beszélgettek a vendé-
gekkel a fürdõzés, a napozás sza-

bályairól, a biztonságáról. Gyer-
mekek számára használatos ka-
ron viselhetõ, felfújható légzsá-
kokat, napvédõ krémet, figye-
lemfelhívó szórólapokat terjesz-
tettek a szakemberek és segítõik. 

A kiosztott ismeretterjesztõ
anyagok sok hasznos tudnivalót
tartalmaznak. Az úszó játékok:
vízibicikli, gumicsónak nem sport-
eszköz, fontos, hogy ezeket csak
a fürdõövezetben használjuk. Jó
tanács, hogy ne fürödjünk köz-
vetlenül étkezés után teli gyo-
morral, felhevült testtel ne men-
jünk a vízbe, vigyázzunk egymás-
ra! Strandeszközön ne aludjunk
el, ha eszközünket a szél elsodor-
ja, ne ússzunk utána a mély víz-
ben. Vigyázzunk a gyermekekre,
a parton se hagyjuk õket felügye-
let nélkül. Figyeljünk a viharjel-
zésre! Percenként negyvenötször
felvillanó sárga fényjelzés esetén
a parttól 500 méternél nagyobb
távolságra tilos fürödni! Másodfo-
kú jelzés közvetlenül fenyegetõ
veszélyre figyelmeztet percen-
ként kilencvenszer felvillanó
fénnyel, ilyen esetben tilos a víz-
ben, vízen tartózkodás! 

Az így érzõ zenekedvelõ
ínyenceket várták arra a különle-
ges, kétnapos, július eleji Barokk
Randevúra, amelynek során a fe-
lejthetetlen élményt garantáló
Festetics-kastélyban találkozhat-
tak többek között Bach, Vivaldi és
Pergolesi méltán népszerû mes-
termûveivel. A szervezõk cross-
over jellegû produkciók bemuta-
tásával, mûfajok és mûvészek
keveredésével közelebb kíván-
ták hozni a közönséghez a ba-
rokk zenét Magyarországon.

A nagy, teremben zajló kon-
certek mellett a kastély emeleti
teraszán kamarazenéléssel idéz-
ték fel a korabeli udvari társasági
élet hangulatát. Este fél héttõl fél
tizenegyig „udvari zene” és tü-
körtermi nagykoncert kínált pa-
zar szórakozást a fõúri módon
berendezett helyszínen, rendkí-
vüli igényességgel összeállított
barokk zenei programmal.

A fellépõk között volt a Swing
á la Django, a magyar autentikus
zenét és a francia manouche

swing világát egyedülálló mó-
don cimbalommal ötvözõ zene-
kar.

Az elsõ napon a Budapest
Saxophone Quartet, Bányai Júlia
énekesnõvel adott mûsort, Vival-
di és Händel mûveivel. Letisztult,
egyedi hangzással és örömteli
elõadásmóddal lopták be magu-
kat a hallgatóság szívébe.

Az ínyenceknek szóló zenei ba-
rangolás mûvészeti vezetõje:
Hollerung Gábor, Liszt Ferenc-dí-
jas karmester, a budafoki Doh-
nányi Zenekar irányítójaként két
koncertet is levezényelt kamara-
zenekari felállásban. A fesztivált
elsõ alkalommal Lombos Pállal
együtt álmodták meg és lehet,
hogy lesz folytatás.
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Csodálatos dallamok és törekvés a tökéletes rendre. Ez a ba-
rokk zene lényege. Manapság egyre többen térnek vissza az elmét
gyönyörködtetõ zene hallgatásához, amely egyesíti a szépséget a
mérnöki pontossággal és rendezettséggel.

BAROKK RANDEVÚ A FESTETICS-KASTÉLYBAN

Udvari zene és nagykoncert

A szeptemberi csengõ már
nem szólítja az iskolába Lukács
Zoltán és Menyhárt László igaz-
gatóhelyetteseket, Csíkos László,
Nyisztorné Ferenczi Erzsébet és
Puskás István pedagógust,
Dézsenyi Lászlóné technikai dol-
gozót. 

– A hivatásgyakorlás vastag
kötetének egy része csukódik be,
de a példaérték itt marad, ami
beleivódott a VSZK több mint 50
éves életébe, a diákokba, a kollé-
gákba – mondta búcsúzó szavak-
kal Fisli István igazgató, köszönve

a követendõ értékekként hagyott
örökséget. 

Az iskola életében tallózó film-
összeállítás bemutatásával a most
búcsúzókkal kapcsolatos emléke-
zetes eseményeket idéztek meg,
humorba fojtva az elérzékenyülés
pillanatait. A pedagógusoknak
szolgálati emlékérmet adott át
Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum igazgatója.
A kollektíva ajándéktárgyakkal és
alkalmi énekes mûsorral is ked-
veskedett valamennyi nyugdíjba
vonulónak. 

Nyugdíjban

A Keszthelyi Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola idei tanévzáró ér-
tekezletén 6 nyugdíjba vonuló munkatárs köszönt el az intézmény-
tõl, a maradók által szervezett ünnepélyes keretek között. 

A nyugdíjba vonulók: Menyhárt László, Dézsenyi Lászlóné, Puskás
István, Nyisztorné Ferenczi Erzsébet, Csíkos László,  Nincs a képen

Lukács Zoltán.

A Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával indult a napokban
fafaragó kurzus a Keszthelyi Nép-
mûvészeti Alkotóházban. A cél az
érdeklõdõi körben a néprajzi tud-
nivalók elmélyítése, a technikai

ismeretek bõvítése. Az egy héten
át tartó, napi 8 órában zajló kép-
zésre 15 éves kortól lehetett je-
lentkezni, felsõ korhatár nélkül.
Az alkalommal az ifjú korosztály-
beliek éltek, akik Nagy Béla fafa-

ragó, népi iparmûvész vezetésé-
vel láthattak munkához, a vájt
használati tárgyak faragásával is-
merkedve. Hozzáfogtak továbbá
terv alapján az alkotóház számára
kiállítóvitrin készítéséhez, Be-
reczky Csaba, a népmûvészet
mestere vezetésével. 

A Zala Megye Népmûvésze-
téért Alapítvány a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia Népmûvészeti Ta-
gozata pályázati támogatásával
július második felében rendez
újabb tábort Keszthelyen több
népmûvészeti ágban, Örökségünk
a Nyugat-Dunántúlon címmel. Té-
ma lesz az õrségi ácsolt láda,
melynek kicsinyített mását készít-
hetik el majd a részvevõk, díszí-
téssel együtt. Megismerkedhet-
nek továbbá a zalakomári gyön-
gyös neccel, a hetési öltözékkel, a
fehér hímzéssel, elsajátítva ezek
varrását, mintáinak megalkotását. 

A mûhelymunkákba betekint-
hetnek az alkotóházba látogatók,
akiket kiállítások is várnak. A Mú-
zeumok éjszakája program kere-
tében újonnan nyílt családi kettõs
tárlaton apa és lánya: a gyenes-
diási Bujtor Tibor népi iparmûvész
fafaragásaiból és Bicsérdiné

Bujtor Katalin tojáskarcoló nép-
mûvészeti munkáiból rendezett
kiállítás várja az érdeklõdõket. A
keszthelyi fafaragó közösségben
több mint 30 éve munkálkodó
Bujtor Tibor az egyik legsokolda-
lúbb alkotó, készít kisplasztikákat,
használati tárgyakat, foglalkozik
népi szobrászattal. Munkái egye-
diek, jellegzetesek, rajtuk látszik a
kifinomult formaérzék, a jó ízlés.
Kiváló érzékletességgel választ a
témához alapanyagot, ezzel talál-
ja meg a módját, hogy a fa szép-
sége érvényesülni tudjon. Készít
továbbá kéregmunkákat, dolgozik
csonttal is. Szakrális munkái kö-
zött vannak feszületek, betlehemi
figurák, betlehemi jelenetek.
Bujtor Tibor a fafaragó közösség
kiemelkedõen aktív tagja, munkái
rendszeresen láthatók kiállításo-
kon, eredetkutató tevékenységet
is folytat. 

Bicsérdiné Bujtor Katalinra
nagy hatással volt a családi kör-
nyezet, édesapja mûhelyének aj-
taja szélesre nyitotta elõtte a
népmûvészet iránti érdeklõdést.
Gyermekként a néptánccal került
közvetlen közelségbe a népi kul-
túra sokszínûségével. A díszítõ-
mûvészet felé fordulva a tojás-
karcolásban találta meg a hozzá
legközelebb álló mûfajt, mívessé-
ge ebben teljesedett ki. 

A kiállítás július 23-ig látogat-
ható, hétfõn szerdán és csütörtö-
kön 13.30-tól 16.30-ig, kedden és
pénteken pedig 9–12 óra között. 

AKIK TOVÁBBVISZIK, ÁTADJÁK

Népmûvészeti örökségünk továbbvivõi
A nyár a pihenés ideje mellett a hobbiként kedvelt szabadidõs

elfoglaltságoknak való hódolásról is szól. Erre adnak alkalmat az
alkotótáborok, a munkákból rendezett kiállítások pedig a vendég-
kör kulturális kínálatát színesítik. 

KESZTHELYEN

A nyári közbiztonságért

Az egyetem vezetõinek és
professzorainak társaságában a
dékán kifejtette: e koszorúval
mondunk köszönetet azért a te-
vékenységért, aminek mi most
folytatói vagyunk. A tisztelet-
adásra egybegyûltek nem csu-
pán a helyiség belmagassága
miatt ereszkedtek féltérdre, ha-
nem a nagyrabecsülés jegyében

is. Kiderült: dr. Lukács Gábor do-
cens felvetésére döntött úgy az
intézmény, hogy az alapítás év-
fordulóján rendszeresen felkere-
sik majd a sírhelyet, ami a gróf
születésének kétszáz éves jubi-
leuma alkalmából: 2019-ben, a
várossal egyeztetve, várhatóan
átkerül majd a Festetics-mauzó-
leumba.

Koszorúzással emlékeztek

A kar jogelõd intézménye, a Georgikon 220 évvel ezelõtt, 1797.
július 1-én kezdte meg mûködését. A jubileum alkalmából dr. Pol-
gár J. Péter dékán megkoszorúzta az alapító gróf Festetics György
síremlékét a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom altemplo-
mában.
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Köszöntõjében dr. Kvarda Attila
fõigazgató arról is szólt, hogy
büszkék lehetnek, hisz a gyógyító
intézménynek sem a szakmai mu-
tatókban, sem a pénzügyi-gazda-
sági eredményekben nincs elma-
radása a hasonló paraméterekkel
rendelkezõ hazai kórházakhoz
képest. Sikerült növelni a gyógy-
fürdõ kezelésre érkezett, s az in-

tézmény hoteljében megszálló be-
tegek számát is. A járó- és fekvõ-
beteg-ellátásban is többen része-
sültek. Sikerült a fedett fürdõ fo-
gadóépületét és a „C” osztályt fel-
újítani, és nekiálltak a szálloda re-
konstrukciójának is, de történt je-
lentõs volumenû gép- és eszköz-
beszerzés is. A dolgozók áldozat-
kész munkája is segítette, hogy a
tófürdõ vendégforgalma is emel-
kedett. Az orvosszakmai munka, a
gyógyvíz- és gyógyiszap-kutatási
programok, a nemzetközi szakmai
konferenciák visszhangja, a bal-

neológiai eredmények is mind po-
zitív kicsengésûek – mondta el. 

Dr. Major Zoltán fõorvos ünnepi
megemlékezésében az „anyák
megmentõjérõl”, a tehetséggel,
tudással és alázattal teli orvosról, a
világ minden táján ismert, klóros
vízzel való fertõtlenítés beveze-
tõjérõl, a 47 éves korában elhunyt
doktor munkásságáról beszélt. 

Ezt követõen kitüntetéseket
adtak át. Idén dr. Moll Károly-
emlékéremmel prof. dr. Pintér
Erika professzor asszonyt, a Pécsi
Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Kar Farmakológiai
és Farmakoterápiai Intézet veze-
tõjét tüntették ki. A Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora
2014 óta segíti a reumakórház
kutatómunkáját, és ez idõ alatt
több, közös, sikeres tudományos
projekt is megvalósult.

Dr. Strecker Ottó-emlékérem-
mel ezúttal Varga Terézia cso-

portvezetõ gyógytornászt jutal-
mazták. Ebben az évben a tófür-
dõ, az orvosigazgatás, a gazdasá-
gi igazgatás, az élelmezés, az el-
számoltatás, az ápolási igazgatás,
a szálloda, az igazgatás és az iszap
szakmaterületérõl 15 munkavál-
lalót részesítettek fõigazgatói di-
cséretben.

Gyenesdiáson a sportszellem
Szabó Ferenc egykori vezetésé-
vel kelt életre, ami 1978-ra da-
tálódik. A sport tekintetében is
aktív településen nem felejtik a
néhai elõd tevékenységét, im-
máron 24. éve rendeznek em-
léktornát tiszteletére. 

Az idei eseményen minden-
napokra szóló maradandó emlé-
ket is állítottak. A találkozó név-
adója és a hozzá hasonló életutat
bejárt Grosics Gyula mellszobrát
avatták fel. Méltán választott ikon-
párként, az õket ábrázoló, újonnan
emelt két szobor együtt köszönti a
sportrajongókat a gyenesdiási Kini-
zsi SE sportcentruma bejáratánál. 

– Településünk életében min-
den sportesemény, beruházás és
sportfejlesztés nagy örömöt je-
lent, ezek között is különösen fon-
tosak azok, amelyek a jövõ nem-
zedékének szolgálatába állnak –
mondta az ünnepségen Gál Lajos
polgármester, majd Szabó Ferenc

munkásságára emlékezett. Idézte
a sportkör egykori elnökét: „A mi
községünkben érdemes a fiata-
lokkal foglalkozni. Szeretik a spor-
tot, van bennük becsvágy, kitar-
tás, áldozatkészség”.

– Szabó Ferenc személyére,
tevékenységére a mai napig
büszkék vagyunk, akárcsak
Grosics Gyulára, az õ munkássá-
gára, melyek közt sok a hasonló-
ság – vont párhuzamot a két
sportembert méltatva Gál Lajos,

hozzátéve: – Grosics Gyulának és
Szabó Ferencnek egyaránt sokat
jelentett az önzetlen játék, a tisz-
ta torna és a közösségszervezés. 

Az egykori helyi sportember és
a legendás aranycsapat Fekete
Párduca szobrát Gál Lajos, az al-
kotó Turi Török Tibor keszthelyi
szépmívessel és Mosdósi Attila
sportköri elnökkel együtt leplezte
le. Az avatóeseményen részt vet-
tek Szabó Ferenc közvetlen hoz-
zátartozói.

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

A Magyar Pre- és
Perinatális Orvostudo-
mányi és Pszichológiai
Társaság (MPPOPT) és
az ELTE Affektív Pszi-
chológiai Tanszék köz-
remûködésével zajló
konferencián mintegy
félszáz édesanya, vé-
dõnõ, egészségügyi
szakdolgozó vett
részt. A tanszékvezetõ
hipnoterapeuta az
elõadásában azt a ve-
zérkérdést járta körül,
hogy milyen hosszú
távú hatásai lehetnek
a szülés-születés mi-
nõségének mind a
gyereket, mind az
anyát, mind pedig
kettejük kapcsolatát
és az egész családot
érintõen. Az érdeklõ-
dök megismerhették,
hogyan befolyásolják
ennek a közös ese-
ménynek a körülményei és meg-
élése az ismerkedés és érzelmi
összehangolódás gördülékenysé-
gét, az anyaság kibontakozását, a
válaszkész szülõi reakció kialaku-
lását, az anya-gyermek kapcsolat
minõségét.  A tanszékvezetõ el-
mondta: az anyaság megélése

nem jön magától, nem automati-
kus folyamat. Az anya jó esetben
örömet talál abban, hogy gon-
doskodik a gyámoltalan utódjáról.
Az újszülött ugyanis hosszú idõn
át mély, alapos, testi-lelki-szelle-
mi gondoskodást igényel. Ha
mindez pozitív motivációs érzel-

mi körökre hangoltan történik,
akkor nincsen baj. Az anyaságot
beindító természetes biokémiai
folyamatokat azért kell hagyni ér-
vényesülni, hogy örömteli legyen
az anyaság megélése.

Az MPPOPT alelnöke azon kér-
désekre adott választ: mikor jö-

het a következõ test-
vér, van-e ideális kor-
különbség a testvé-
rek között, természe-
tes jelenség, vagy ne-
velési hiba-e a test-
vérféltékenység, le-
het-e egyformán sze-
retni a gyermekein-
ket, miként kell felké-
szíteni az idõsebb
csemetét a testvér
érkezésére. A peri-
natális szaktanácsadó
szerint az elsõ gyer-
mek születésének kö-
rülményeitõl és élmé-
nyétõl függ legin-
kább, hogy az édes-
anya vállalkozik-e
még további szülésre.
A traumatikus él-
mény akadályozó té-
nyezõként jelentke-
zik, és csak hosszú
évek múlva gyógyul-
nak a lelki sebek úgy

a kisbabánál, mint az édesanyjá-
nál. Egy természetes szülési fo-
lyamat, egy háborítatlanság, az
anya-gyermek egység szeparáció
nélküli megtartottsága azt segíti,
hogy az anya és gyermeke kön-
nyebben, örömtelibb módon
hangolódjon egymásra.

Hévízen pihent meg egyhetes sétája végén az a szakemberek-
bõl és szülõkbõl álló kis csoport, amely a szülés és születés milyen-
ségének, minõségének hosszú távú hatására kívánta felhívni a fi-
gyelmet. Az anyaság megélésérõl dr. Varga Katalin pszichológus, az
ELTE professzora mesélt, Andrek Andrea pszichológus pedig a test-
vér családba érkezésének témakörét járta körül.

PSZICHOLÓGIAI ELÕADÁSOK

Anyaság és testvérérkezés
GYENESDIÁSON

Sportolók szobrait avatták

Eredmények és elismerések
Dr. Semmelweis Ignác születésének 199. évfordulója alkalmából

tartottak ünnepséget a hévízi reumakórház kultúrtermében, ahol
elismeréseket és kitüntetéseket is átadtak.


