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Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. május 8-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Ezüstkincsek: vissza a kastélyba
KINCSEK KERÜLTEK A FESTETICS-KASTÉLYBA: AZ ÁLLAM ARANYOZOTT EZÜSTTÁNYÉROKAT ÉS KELY-
HEKET ADOTT ÁT A MÚZEUMNAK. AZ EGYKOR A FESTETICS CSALÁD TULAJDONÁBAN LÉVŐ MŰKINCSE-
KET AZ ÁLLAM EGY TAVALYI BÉCSI ÁRVERÉSEN VÁSÁROLTA.

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség köz-
szolgálatért felelős államtitkára az át-
adás alkalmából tartott sajtótájékozta-
tón azt mondta: egy nemzet akkor képes 
megmaradni, ha képes megbecsülni saját 
múltját, történelmét, és ezt a múltat nem 
zárja vitrinbe, hanem olyan mozaik-
daraboknak tekinti, amelyekből képes 
felépíteni a jelent és abból a jövőt. Nagy 
jelentőségű a kastélyok, várak felújítása, 
hiszen ezeknek az épületeknek „lelkük 
van”, hidat jelentenek a múlt és a jövő kö-
zött, és úgy kell élettel megtölteni őket, 
hogy a következő generációk is lássák, 
egy országnak, egy nemzetnek milyen 
irányba kell továbblépnie. Manninger 
Jenő, a térség országgyűlései képviselője 
úgy fogalmazott: a régió számára rend-
kívül fontos a Festetics-örökség, amely 
a magyar kultúrának is jelentős része. A 
kastély pedig kiemelkedő darabja a ma-
gyar kulturális örökségnek, és egyben 
jelentős turisztikai célpontja is a Balaton 
térségének. Virág Zsolt, a Nemzeti Kas-
télyprogram és Nemzeti Várprogram 
végrehajtásáért felelős miniszteri biztos 
elmondta: a 12 tányért és 12 kelyhet, 
valamint kilenc kisebb kelyhet a bécsi 
Dorotheum tavalyi árverésén kikiáltási 
áron, több mint hatmillió forintért vá-
sárolta meg a magyar állam. Pálinkás 
Róbert, a kastélymúzeum igazgatója 
említést tett arról, hogy 2016-ban egy 
hárommilliárd forintos fejlesztési ciklus 

zárult le, most pedig egy csaknem ki-
lencmilliárdos újabb fejlesztési prog-
ram előtt állnak.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a tízszö-
gű, aranyozott ezüsttányérok összsúlya 
csaknem tíz kilogramm. A kelyheken 
gravírozott címer látható „F” monog-
rammal és grófi koronával, valamint a 
Festeticsek címerállataival, a daruval és 
a két oroszlánnal, összsúlyuk pedig meg-
közelíti az öt kilogrammot. A tárgyak 
többségén az 1796-os régi bécsi fémjel 
is szerepel. Az ezüsttárgyakat az 1700-
as évek végén az éppen kétszáz éve el-
hunyt gróf Festetics György rendelte. A 
második világháborút követően az épü-
letegyüttes műkincseinek jelentős részét 
elveszítette. Egy 1942-es leltár szerint 
külön ezüstkamrája is volt a kincseknek, 
amelyek most mint „Keszthely Seuso-
kincsei” kerültek vissza. A háromszor 
12 darabos készletből a tányérok és a  
nagyobb kelyhek sora hiánytalan, a  
kisebbekből azonban csak 9 szere-
pelt az árverésen. Ezt követően került 
elő a tizedik kisebb kehely Ausztriában 
egy családnál, a kormány pedig min-
dent megtesz annak érdekében, hogy a 
még hiányzó két darab is visszakerüljön 
Keszthelyre.
A Festetics-kastély a most visszakapott 
műtárgyakat a jelenlegi tükörterem-
be helyezi el, ahol 12 személyes hercegi 
ebédlőt rendeznek be.

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

lapszél

Húsvéthoz közeledvén
Alig feledtük a telet, naptárilag máris 
elhagytuk a tavasz közepét. Néhány 
nap múlva itt a húsvét, az évszak ki-
magaslóan szép ünnepe, majd rá egy 
hétre újabb „mérföldkő”: hivatalosan 
is megnyitják a balatoni szezont. Szó-
val nincs megállás, közeleg a nyár, a 
jó idők, a szabadságok, a pihenések 
időszaka, s talán nincs is ember, aki 
mindezt ne várná. Bár jó belegondol-
ni, mégse rohanjunk ennyire előre az 
időben, hiszen akadnak aktualitások a 
jelenben is, lapozzák csak át a Balatoni 
Krónikát. Olvashatnak az újságban a 
Helikon Kastélymúzeum „visszaka-
pott” ezüstkincseiről, Festetics György 
gróf és II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
emlékéről, valamint a magyar köl-
tészet napja keszthelyi eseményéről. 
Az útfelújítások, a fenékpusztai kilátó 
újraépítése, a milliárdos, Keszthelyt is 
szolgáló zalaszabari fejlesztés, az Élet-
fa iskola ünnepségsorozata, illetve a 
Balatoni Múzeum húsvéti kiállítá-
sa ugyancsak témaként jelenik meg a 
lapban. Érdekesség, hogy az egykori 
rendházban régészeti feltárások in-
dultak, s a szakemberek réges-régi fal-
festményekre bukkantak. Ugyancsak a 
múltba kalauzolja az olvasókat Gyanó 
Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzo-
sa, aki a térségi szőlészetet és borásza-
tot, annak kezdetét, jelenét kutatva, s 
jövőjét vázolva nyilatkozott a Balatoni 
Krónikának. Nem maradt ki az újság-
ból a programajánló sem, s a rendőr-
ségi rovatunk is ismét jelentkezik.
Húsvéthoz közeledvén Tál Zoltán 
atya, a Fő téri templom plébánosa írta 
le gondolatait, melyeket Ady Endre 
verseivel „színesített”. Értékes írásával 
kívánunk áldott ünnepet olvasóink-
nak.

Sámel József
ügyvezető-főszerkesztő

MEGHÍVÓ
Zenés evangelizációs alkalom 

a Balaton Színházban.

Természetfeletti gyógyulások pedig 
ma is vannak!

Az utóbbi időben szemek, fülek nyíltak meg.
Mozgásszervi problémák gyógyultak. 

Rákos daganatok tűntek el.

Ha szeretne meggyógyulni, 
töltsön el egy vidám délutánt és 

még az egészsége is helyreállhat, mert 
jó egészségesnek lenni!

IDŐPONT: 
2019. április 27-én (szombat) 14 órakor

Balaton Színház

Ingyenes
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A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége Keszthelyi Csoportja, va-
lamint a Keszthelyi Nemzeti Kör 
és a Keszthelyi Rákóczi Szövetség 
képviselői gyűltek össze a város-
ban található szobornál, hogy rö-
vid műsor keretében emlékezzenek 
meg a magyar főnemesről. Mint az 
előadásban is elhangzott az erdélyi 
fejedelem olyan történelmi szemé-
lyiség, akit méltán nevezhetünk a 
magyarok nemzeti hősének. Mint 
Krupla Zoltán, a helyi KÉSZ tag-
ja hangsúlyozta, az ország három részre 
szakadásakor tört ki a Rákóczi-szabad-
ságharc, melynek, bár nem volt sikeres, 
mégis sokat köszönhet az ország. 
Az életúti beszámolón kívül versekkel, 
korabeli idézetekkel is színesítették a 
műsort, valamint tárogatókísérettel éne-
keltek dalokat a résztvevők. Rákóczi és 
tevékenysége ugyanis nagy hatást gya-
korolt a népzenére. Ezt bizonyítja az is, 
hogy számos dal maradt fenn a kuruc 
időszakból. A megemlékezésen részt vett 
Keszthely város alpolgármestere, Nagy 
Bálint is, aki a civilszervezetek vezetőivel 

közösen helyezett el koszorút a Turi Tö-
rök Tibor által készített szobornál. 
A 2019-es évet a Magyar Országgyűlés 
II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvání-
totta, mivel a főnemest 315 évvel ezelőtt, 
1704. július 8-án választották erdélyi 
fejedelemmé. A nyár folyamán ország-
szerte több helyszínen rendeznek majd a 
főnemessel kapcsolatos rendezvényeket. 
Az ünnepi eseménysor 2020. szeptember 
17-ig tart, mely Rákóczi Ferenc Erdély-
ország és Magyarország vezérlő fejede-
lemmé választásának 315. évfordulójá-
hoz vezet.

200 éve hunyt el Keszthely grófja
1819. ÁPRILIS 2-ÁN MÉLY, BARNA CSEND ÜLTE MEG A KESZTHELYI KASTÉLY TERMEIT. HOSSZÚ BE-
TEGESKEDÉST KÖVETŐEN ELHUNYT A KOR EGYIK KIVÁLÓSÁGA, GRÓF FESTETICS GYÖRGY – KEZDTE 
MEGEMLÉKEZŐ BESZÉDÉT A FŐ TÉRI TEMPLOMBAN DR. CSÉBY GÉZA.

Az irodalomtörténész elmondta: Feste-
tics György az írók, költők istápolója, a 
magyar nyelvű könyvek, hírlapok mecé-
nása volt. Nevéhez leginkább a Helikoni 
Ünnepségek életre hívása és a Georgi-
kon megalapítása fűződik. A szónok 
kifejtette, hazánk s benne Keszthely so-
kat köszönhet a humanista főúrnak, aki 
vagyonát, befolyását kész volt a nemzet 
szolgálatába állítani.
A szentmisével egybekötött megemléke-
zésen a gróf szülőhelyének, Simaságnak 
a küldöttsége is jelen volt, de Csurgó is 
képviseltette magát az évfordulón. 
Keszthely polgármestere, Ruzsics Fe-
renc elmondta, hogy 2019 Festetics-év, 
és most együtt emlékezik a város arra az 
emberre, aki valóban nagyon sokat tett 
ezért a településért és a környékéért.
I. Festetics György leszármazottja, IV. 
Festetics György herceg is jelen volt a je-
les napon. Maga is először járt felmenője 
nyughelyénél, az altemplom kriptájában. 

A megemlékezők koszorút helyeztek el a 
szarkofágnál.
A gróf halálának 200. évfordulója nagy 
esemény előzetese. Hamarosan exhumál-
ják földi maradványait, és végakaratának 
megfelelően a családi sírboltba helyezik 
el. A magyar állam közreműködésével a 
tervek szerint június 29-én temetik újra 
a Festetics-mauzóleumba Keszthely gróf-
ját.

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek

lapszél
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Koncert a barátság 
jegyében
A Keszthelyi Életfa Általános és Alap-
fokú Művészetoktatási Iskola és a Ma-
gyar–Japán Baráti Társaság keszthelyi 
szervezete ebben az évben is megren-
dezte a tavaszköszöntő programot, a 
hagyományos Életfa Napokat.

Az Életfa Napokon a Helikon Kastély-
múzeum tükörtermében japán gyer-
mekkórus hangversenyével ünnepel-
ték azt a diplomáciai kapcsolatot is, 
amelyet 1869-ben az Osztrák–Magyar 
Monarchia és a Japán Császárság léte-
sített. A 150 éves japán–magyar kap-
csolat jelentőségéről Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő, a Magyar–
Japán Baráti Társaság tagja az ünnepi 
rendezvényen köszöntőjében kiemel-
te, hogy nemcsak Magyarország egyik 
legjelentősebb gazdasági partnere-
ként kell számon tartani Japánt, ha-
nem nagyon fontos szerepet tölt be a 
két ország a kultúra, a hagyományok 
ápolása és az oktatás területén is. Az 
Életfa alapítványi iskola megalapítá-
sáról, reformpedagógiai irányzatairól, 
a kezdetekről Móroczné Komáromi 
Gyöngyi, az intézmény egyik alapító-
ja számolt be, méltatva a neves japán 
Kodály-díjas zenepedagógus, Okuma 
Nobukó szerepvállalását az 1997-ben 
alapított keszthelyi iskola létrejötté-
ben. Már a kezdetekkor az intézmény 
támogatói között volt a Little Singers 
kórus karnagya, Nabuhito Tsubakino, 
aki tizenhét év után az idei jubileumi 
programra a 34 fős gyermekkórussal 
érkezett Keszthelyre. Magyar népda-
lokkal is megörvendeztette a keszthe-
lyi közönséget a kórus. A nagy sikerű 
koncerten az iskola igazgatója, Babos 
Lajos mondott köszönetet a családok-
nak az Inamiból érkezett Little Singers 
kórus tagjainak vendégül látásáért.

lapszél

A költészet napján

Keszthelyen a költészet napján a Ba-
laton Színház Básti termében Joós 
Tamás és a Helikon Versmondó Kör 
tagjai várták az irodalom kedvelőit. 
Az ismert előadóművész nagy ma-
gyar költők műveit adta elő megze-
nésítve, a verselők a kevésbé ismert 
és kortárs költők gondolatait tolmá-
csolták. 
A keszthelyi Helikon Versmondó Kör 
tagjai nem klasszikusokat adtak elő a 
Balaton Színházban tartott program 
keretében a magyar költészet napján. 
Bár ezen a napon, József Attila szü-
letésnapján mindenkinek a tanulmá-
nyokból jól ismert vagy sokat hallott 
és kedvelt költők jutnak eszébe, a 
verselők úgy gondolták, hogy min-
den vers előadásával kinyílik a világ. 

Megismertetnek tehát elfelejtett, ke-
vésbé ismert vagy kortárs költőket, 
és az ő gondolataikon keresztül kö-
zelebb viszik az irodalmat az embe-
rekhez. A népművelő Joós Tamást in-
kább úgy ismerik mint zalai születésű 
énekmondót. A keszthelyi irodalmi 
esten József Attila korai versei mellett 
hallhatta tőle a közönség Ady Endre 
műveit és a 30 éve elhunyt Weöres 
Sándor felnőttekhez íródott megze-
nésített verseit.
– A vers és a zene egészen a 18. szá-
zadig nagyon is együvé tartozott, hi-
szen akár Tinódi, akár Balassi Bálint 
mindig jelezte, hogy melyik ének dal-
lamára írta a versezetét. Tehát nagyon 
sokáig együtt volt a vers a zenével, és 
ezért úgy gondolom, így sokkal köny-
nyebb befogadtatni a közönséggel – 
emelte ki az előadóművész.

Az első születésnapját ünnepelte a keszt-
helyi Család- és KarrierPONT. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
pályázati támogatásából létrejött iroda 
munkatársai azt tűzték ki célul, hogy 
olyan közösségi teret hozzanak létre, ami 
nemcsak a célcsoportoknak, hanem a 
keszthelyi és környékbeli lakosoknak is 
tud programot kínálni.
A rendezvényen elhangzott, összesen 
599 főt sikerült elérni a kommunikációs 
és szemléletformáló tevékenységekkel, 
153 fő vett részt képzéseken és 94 fő élt  

a segítő szolgáltatások lehetőségével.
– Igyekeztünk egy kicsit megmozgatni a 
keszthelyi és a Keszthely környéki lako-
sokat. Nagyon jó kapcsolatokat alakítot-
tunk ki együttműködő partnereinkkel, 
konzorciumi partnerekkel. Rengeteg 
munkaadóval kerültünk kapcsolatba 
– értékelt dr. Gábor Hajnalka szakmai 
vezető.
A Család- és KarrierPONT munkáját 
Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere 
is méltatta, kiemelve: kiemelkedően sike-
res projektről van szó, ami alapvetően a 

keszthelyi családokat támo-
gatja, azok erősítését szolgál-
ja. Mégpedig olyan tevőleges 
funkciókkal, feladatokkal, 
amelyek a napi szintű mun-
kavégzésben segítenek a 
munkához való hozzájutás-
sal, az atipikus foglalkoztatás 
népszerűsítésével, illetve az 
ezzel kapcsolatos informáci-
ók megosztásával.
A Család- és KarrierPONT 
első születésnapja alkalmá-
ból tortával is kedveskedtek 
a meghívottaknak az iroda 
munkatársai.

Ünnepelt a Család- és KarrierPONT

A MAGYAR KÖZÚT ÁLTAL KEZELT SZAKASZOKON TÖBB FORRÁSBÓL VÉGEZNEK BURKOLATFELÚJÍTÁSOKAT 
– TUDTUK MEG MÓROCZ JÓZSEFTŐL, A ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉTŐL.

Keszthelyen Csapás úton, a Zsidi úti 
körforgalomtól a Rezi úti csomópontig 
mintegy 950 méter hosszan újítják fel az 
útburkolatot, de Gyenesdiáson, a 71-es 
főút több mint egy kilométeres szaka-
szán is lesz rekonstrukció a Mandulás 
utca és a körforgalom között. A 75-ös 
és a 76-os út csomópontjában fekvő 
sármelléki körforgalmat is fel kívánják 
újítani, a hévízi Széchenyi utca is hama-
rosan megkapja a kopóréteget, azonkí-
vül Zalacsány és Kehidakustány között 
tervbe van véve egy több mint három 
kilométeres szakasz felújítása. Balaton-
györökön pedig a kerékpárút egy kilo-
méteres szakaszát kívánja felújítani a 
közútkezelő. Várhatóan május-június 
környékén kezdődnek a munkálatok. 
Emellett zajlik az M76-os út építése. A 
szakemberek azt remélik, hogy jövőre 
elkészül a gyorsforgalmi út keszthelyi 
bekötése.

A nagy volumenű rekonstrukciók előtt és 
közben is zajlanak a zöldmunkák, kátyú-
zások és ároktisztítások. A jelenleg még 
kedvezőtlen időjárás miatt egy speciális 
hidegkeveréket, ún. finn aszfaltot hasz-
nálnak az alsóbbrendű utak kátyúzására. 
A jó idő beköszöntével már meleg asz-
falttal fognak dolgozni. 
A Magyar Közút közlése szerint az idei 
tél a korábbiakhoz képest kevésbé viselte 
meg a zalai utakat. 
A burkolat állapotát folyamatosan ellen-
őrzik, de örömmel fogadják a közlekedők 
jelzését is.

MEGHALADJA AZ EGYMILLIÁRD FORINTOT IDÉN A KESZTHELY 
TÉRSÉGÉBE TERVEZETT ÚTFELÚJÍTÁSOK ÖSSZEGE
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Turisztikai és szakmai szempontból is fontos 
a madárgyűrűző állomás új kilátója
Március utolsó hétvégéjén avatták 
fel a Fenékpusztai Madárgyűrűző és 
Madármentő Állomás új kilátóját. A 
fejlesztést egy budapesti magánsze-
mély jóvoltából valósíthatta meg a 
Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Zala Megyei Helyi 
Csoportja. 
A korábban itt álló kilátót kikezdte 
az idő vasfoga. A tízéves objektum 
használhatatlanná és életveszélyes-
sé vált, ezért tett közzé felhívást és ke-
resett támogatókat, segítőket a helyi 
csoport. Papp Istvántól megtudtuk, 
hogy egy fenékpusztai látogatása al-
kalmával győződött meg arról, milyen 
hasznos itt egy magaslat, hiszen innét 
egyedülálló kilátás nyílik a Balatonra, a 

tanúhegyekre, és még Fonyód is látható.
A 3x3 méter alapterületű, 6 méter ma-
gas az új kilátó 1,5 millió forintba került.
Évente akár 10 ezer látogató is felkeresi 
az állomást. A turisztika mellett szakmai 

jelentősége is van az építménynek. A 
madármegfigyelések és -számlálások 
során nagy segítség a magaslati pont 
a szakembereknek – fejtette ki a zalai 
csoport titkára, Darázsi Zsolt.
A rendezvényen a Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület alelnöke, 
Bukor Zoltán elismerően szólt az 
itteni munkáról, Fenékpusztát emb-
lematikus helynek nevezte, mely ki-
válóan teljesíti az egyesület népsze-
rűsítő és tájékoztató tevékenységét.  
Az avatás alkalmából több gyógyult 
madarat is szabadon engedtek; két 

gólya és egy egerészölyv térhetett visz-
sza a természetbe. Évente akár 400-450 
sérült madár kerül az állomásra, többsé-
gük fiókakorban. 

Az én városom, Keszthely 
A keszthelyi Idősügyi 
Tanács és a Szülőföld 
Kulturális, Sport- és 
Örökségvédelmi Egye-
sület felhívására több 
mint száz pályamunka 
érkezett. A keszthelyi 
óvodásoknak és isko-
lásoknak meghirdetett 
felhívás célja az volt, 
hogy a fiatalokban is 
erősödjön a helyi iden-
titás. A kiírók azt kér-
ték, hogy rajzon vagy 
írásban jelenítsék meg 
a gyerekek azt, hogy mi 
jut eszükbe Keszthely-
ről. 
A lokálpatriotizmust 
nem lehet elég korán kialakítani – vélekedett a Balaton Szín-
házban megnyílt kiállításon Nagy Bálint. A fővédnökséget el-
látó Idősügyi Tanács elnöke azt mondta, hogy ahhoz, hogy egy 
városnak legyen érdemi jövőképe és jövőt tudjon tervezni, na-
gyon fontos a fiatalokban kialakítani a helyi identitást. 
A pályázókat elsősorban a Balaton-part és a kastély ihlette meg. 

A ceruza mellett krétát 
és festéket is előszeretet-
tel alkalmaztak a gyere-
kek. Az alkotásokat ne-
ves zsűri bírálta. Váncsa 
Ildikó, Ágh Edit, Gécseg 
András festőművészek, 
illetve Honti Richárd, a 
Művészellátó tulajdono-
sa alkotta a grémiumot. 
Váncsa Ildikó szerint 
kiemelkedő alkotások 
érkeztek, és örömmel 
konstatálta, hogy nagy 
számban neveztek az 
óvodások, iskolások. 
A zsűri által legjobbnak 
ítélt munkákból kiad-
vány készül, melyeket 

árverésre bocsátanak. A befolyt összeget a Keszthelyi Kórház 
gyermekosztályának ajánlják fel.
A zsűri mellett a közönség is szavazhat már. A jeligével ellátott 
munkákra bárki voksolhat, hogy eldőljön, kié legyen a közön-
ségdíj. A tárlat május 2-ig látható a Balaton Színház Simándy 
termében. A díjátadó tervezett időpontja június 13.

kiállítás nyílt a gyermekrajzokból
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Még 2018 februárjában je-
lentették be, hogy a 900 éves 
premontrei kanonokrend 
jubileumára a kormányzat 
9,7 milliárdos támogatást 
nyújt az intézmények és az 
oktatás modernizálására. 
A keszthelyi Premontrei 
Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium 500 
milliót fordíthat az összeg-
ből a régi épület felújítá-
sára. A tervek elkészültek, 
a beruházáshoz szükséges feltárások 
folynak jelenleg az intézményben. A fel-
tárás során Nemes András, a műemléki 
épületkutatás szakembere elmondta, az 
alagsori munkálatoknál a helyenként 15-
27 réteget is meghaladó festékvastagság 

alatt festményeket is találtak. A város 
legrégebbi kolostora most kezdi felfedni 
azt a történetet, ami a 14. század végén 
kezdődött az alapítással. Találtak olyan 
részleteket, amelyek még az eredeti ko-
lostornak a nyílásrendszeréhez, abla-

kaihoz tartoznak, vannak olyan részek, 
amelyek a végvári időszakra tehetők, s 
már egészen pontosan lokalizálták azo-
kat a részeket, amelyeket a ferencesek az 
1723-as visszatelepülésük idején, illetve 
az azt követő tűzvész után építettek. Is-

mertté vált olyan épületrész is, 
amit Festetics György építtetett 
a 18. század végén vagy 1800 
körül. A feltárás során érdekes, 
kolostorok festésében eddig nem 
ismert ábrázolásokat, festménye-
ket is találtak. A világi ábrázo-
lású életképek, jelenetek mellett 
úgynevezett faliszőnyegminta is 
előkerült. Az 1800-as évek vé-
gén készült festmények mellett 
14. századi fali gyertyatartót is 
találtak. A feltárás lassan befeje-

ződik, az alagsori rész hasznosítására is 
kész tervek vannak már. Balogh Csaba 
igazgató tájékoztatása alapján szabadidős 
tevékenységre alkalmas helyiségek kerül-
nek kialakítására 500 négyzetméteren.

Hegedüs Éva

FALAKBA ZÁRT TÖRTÉNELEM

A beruházás jóvoltából korszerűbb, na-
gyobb alapterületű helyre került az on-
kológia, a pulmonológia és a kardiológiai 
rehabilitáció is a pózvai külső kórházból, 
így mára minden magas diagnosztikai 
igényű és intenzív ellátást igénylő részleg 
a központi telephelyen kapott helyet.
A felújított épület ünnepélyes átadásá-
ra 2019. április 8-án került sor prof. dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrá-
sok minisztere részvételével. Az avatá-
son egyebek közt elhangzott, hogy az új 
épület üzembe helyezésével a betegek és 
a betegellátás körülményei jelentősen 
javulnak. A jelenlegi felújítás a szívcent-
rummal és az elmúlt évek műszerbeszer-
zéseivel együtt mintegy kilencmilliárd 
forintba került.
A Zala Megyei Önkormányzat képvisele-
tében részt vett az eseményen dr. Pál At-

tila, a közgyűlés elnöke, aki a fejlesztéssel 
kapcsolatban kiemelte: 
– A kórház felújítását célzó tervezés még 
a megyei önkormányzati fenntartás ide-
jén kezdődött el, s az időközben megvál-
tozott viszonyok ellenére is büszkeség-
gel tölt el a jó színvonalon megvalósult 
fejlesztés. A kórház munkatársai eddig 
is magas színvonalú munkát végeztek a 
betegek érdekében, mostantól pedig az 
infrastrukturális feltételek és eszközök is 
segítik munkájukat. Fontos eredmény-
nek tartom, hogy a Pózváról a központi 

telephelyre került szakrendelések köny-
nyebben elérhetők a betegek számára, és 
az új, magas színvonalat képviselő diag-
nosztikai eszközök használatba vételével 
hamarabb elkezdődhet betegségeik keze-
lése is. S bár a Zala Megyei Önkormány-
zat nem fenntartója már a Zala Megyei 
Szent Rafael Kórháznak, figyelemmel kí-
sérjük az ott folyó munkát, és folyamatos 
kapcsolatban állunk az intézmény veze-
tésével, támogatjuk fejlesztési elképzelé-
seiket és a rendelkezésünkre álló eszkö-
zökkel segítjük azok megvalósítását.

ÁTADTÁK A MEGYEI KÓRHÁZ FELÚJÍTOTT SZÁRNYÁT

Hamarosan elkezdődhet a Premontrei 
Szakgimnázium épületének megújulása

A ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ PÓZVAI 
TELEPHELYÉRŐL HÁROM OSZTÁLY KÖLTÖZÖTT 
BE A NAPOKBAN AZ INTÉZMÉNY KÖZPONTJÁBAN 
FELÚJÍTOTT „ZÖLD” ÉPÜLETBE.

8 balatoni KRÓNIKA   2019. Április 18.

A térség turizmusát szolgálva
Ünnepélyesen átadták a zalaszabari Hol-
napocska Tábor és Zobori Élménypark 
új hullámvasútját. Az élményparkban 
ezzel együtt több mint egymilliárd fo-
rintos fejlesztés valósult meg. Mindez – 
együttműködési megállapodás keretében 

– Keszthely és térsége 
turizmusát is szolgálja.
Rogán Antal, Minisz-
terelnöki Kabinetirodát 
vezető miniszter az ün-
nepélyes átadáson azt 
mondta: a következő 
évtizedben 828 milli-
árd forint forrást szán 
a kormányzat a magyar 
turizmus kifejezetten 
Budapesten kívüli fej-
lesztéseire. Manninger 
Jenő, a térség ország-
gyűlési képviselője szerint a Kis-Balaton 
közelségében megvalósult, több száz ki-
lométeres körzetben is egyedülálló mi-

nőségi fejlesztés hozzájárul, hogy turisz-
tikai célpontként is erősödjön az egész 
térség. 

Tavaszvárás a Balatoni Múzeum 
új időszaki kiállításán

A Balatoni Múzeum új időszaki ki-
állításának megnyitóján többen is 
köszöntötték Keszthely és környé-
ke alkotóit, népművészeit. Vozár 
Péterné önkormányzati képviselő 
a húsvétról, a kereszténység legna-
gyobb ünnepéről beszélt a kiállítás 
kapcsán. Havasi Bálint, a múzeum 
igazgatója köszöntőjében kiemelte: 
„Kevés olyan település van, ahol 
olyan nagy hagyományokra tekint 
vissza a régmúlt mesterségeinek 
ápolása, mint Keszthely.”
A városban működő közösségépítő 
kézművesszakkörökről – amelyek 
között kettő már több mint negy-
ven éve működik – Csengei Ágo-
ta, a Goldmark Károly Művelődési 
Központ igazgatója beszélt a nép-
művészet kedvelőinek. A kiállítást 
megnyitó Zala megyei népművé-
szeti referens köszönetet mondott 

a zalai népművészeket átfogó egye-
sület aktív tagjainak, alkotóinak és 
mindazoknak, akik a kihalófélben 
lévő népi kismesterségeket válasz-
tották szabadidejük hasznos eltöl-
tésére, a természetes anyagok meg-
munkálásával. Devecz Zsuzsanna, 
a Zala Megyei Népművészeti Egye-
sület referense fontosnak tartotta 
elmondani, hogy egyre több fiatal 
választja szabadidős tevékenységé-
nek a népi kismesterségek megta-
nulását, továbbörökítését. Ez nagy 
jelentőséggel bír a hagyományok 
ápolásában.
A tavaszi kiállításon a húsvéti ün-
nepkörhöz kapcsolódóan dísztár-
gyakat, használati tárgyakat, eszkö-
zöket láthat az érdeklődő. Például 
fából készült bútorokat, edényeket, 
lakást díszítő szőtteseket, nemez-
munkákat, gyönyörű ékszereket, 
népviseleteket, kerámiadíszeket, 
edényeket és húsvéti hímes tojáso-
kat, írva, karcolva, festve – ki aho-
gyan készíti saját háza táján. A tár-
lat április 27-ig látogatható.       (HÉ)

Katasztrófavédelmi  
gyakorlatok az ifjúságnak
Ismét megren-
dezték a fiata-
lok számára 
a katasztró-
favédelmi if-
júsági napot. 
A programra 
a katasztrófavédelem munkatársai készítették fel az 
általános és középiskolás diákokat. A területi vetélke-
dőt Balatongyörökön rendeztek meg, a Bertha Bulcsu 
Művelődési Ház udvarában. Ezen nyolc csapat vett 
részt, hat a Keszthelyi és kettő a Zalaszentgróti járás-
ból érkezett. Keszthelyről az Asbóth Sándor Szakgim-
názium rendészeti ágazatos tanulói több csapattal is 
neveztek a megmérettetésre, és jól vették az akadályo-
kat.
A versenyzőknek be kellett mutatniuk a katasztró-
favédelemmel és az elsősegélynyújtással kapcsolatos 
ismereteiket is. A tizenegy állomás során többek kö-
zött a veszélyes anyagokat jelző táblákat kellett azo-
nosítaniuk, összeállítottak egy túlélőcsomagot, azo-
nosították a mentési eszközöket, de homokzsákok 
pakolása, térképismeret és polgárvédelmi activity is 
szerepelt a feladatok között. A mentési feladatok mel-
lett elsősegélynyújtási ismereteiket is be kellett mutat-
niuk a fiataloknak. A szituációban két sérültet találtak, 
akikhez mentőt hívtak, majd el kellett látniuk őket. 
A verseny szervezői évek óta a katasztrófavédelem 
munkatársai. A keszthelyi kirendeltség vezetője, 
Laczikó Károly elmondta, elsősorban az ifjúságneve-
lés a megmérettetés célja, valamint hogy bemutassák 
azokat a feladatokat, melyeket a tűzoltóság és a ka-
tasztrófavédelem a mindennapokban végez.
A területi verseny győztes csapata továbbjutott a me-
gyei döntőre, melyet Zalaegerszegen rendeztek meg.

Április 6-án nyílt meg a Balatoni 
Múzeumban az a tavaszi kiállítás, 
amelynek anyagát nagy részben a 
Zala Megyei Népművészeti Egyesület 
tagjainak munkáiból válogatták. 
A keszthelyi és Keszthely környéki 
alkotók tavaszi kiállítása felidézi a 
régmúltat, a húsvéthoz köthető ha-
gyományokat, szokásokat is. 
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Szőlő és bor  
– a Balatonnál „ősfoglalkozás”
A szőlő és a bor mindig nagyon fontos volt a Balatonnál, így van ez ma is – mondja Gyanó 
Szilvia néprajzkutató, aki e témát kutatja, s nemrég publikációja jelent meg a Borkom-
munikáció című szakmai kötetben.

– A szőlőtermesztésről és borkészítés-
ről már a római kortól, az 1-2. századtól 
kezdődően vannak emlékeink, de szinte 
biztosra vehetjük, hogy már a kelták is 
ismerték e gyümölcsöt és italt. A Tiha-
nyi Apátság alapítólevelében ugyancsak 
fellelhető a szőlő és a bor – fogalmazott 
a keszthelyi szakember. – Tény, a ke-
reszténység „megtelepedését” követően 
azonnal kialakultak a szőlőtáblák a tónál. 
Azért is, mert nemcsak az emberek ked-
velték és fogyasztották, hanem az egy-
háznak is szüksége volt a borra, ami jól 
szimbolizálja Krisztust. A középkorban 
Magyarországon kialakultak a történel-
mi borvidékek. Nyilván akkoriban még 
mások voltak a határok, a hangsúlyok, 
de ezek megmaradtak egészen a 19. szá-
zadig. Az évszázadok során inkább csak 
az változott, hogy melyik borvidék került 
előtérbe, s melyik szorult vissza. Az egyik 
legkeresettebb bor a szerémségi volt, de a 
balatoniakat is kedvelték. Tény: a bor ki-
váló és komoly exportcikknek számított. 
A filoxéravészig nagyon jelentős volt az 
ágazat hazánkban, így a Balatonnál is. Ha 
végeznénk egy számítást azzal kapcsola-
tosan, hogy mennyi ember élt a régióban 
és mennyi bor volt, akkor azt látnánk, 
hogy szinte mindenki foglalkozott sző-
lővel. A Balatonnál ezt egyszerűen „ős-
foglalkozásnak” nevezhetjük. Amúgy 
régióbeli eltérések is akadtak: az északi 
parton inkább kisebb parcellák, a délin 
nagyobbak voltak. És érdekes, hogy előb-
bi helyen egy kisebb parcellából jobban 
meg lehetett élni, mint délen a gabona-
termesztésből.
Aztán érkezett a filoxéra, és romokba 
döntött majdnem mindent. S mikor el-
múlt a vész, akkor sem ment a szőlészet a 
régi kerékvágásban.
– Bár ismét beindult a szőlőtelepítés, a 
Balatonnál megjelent az idegenforga-
lom, azaz sorban kezdtek épülni a nya-
ralók. A szőlőterületek áthelyeződtek, 
már nem a frekventált helyeken voltak, 
inkább a tótól távolabbra kerültek. A két 
világháború ugyancsak nem használt a 
szőlészetnek és borászatnak, azokat elég 

jelentősen „megakasztották”. A szocia-
lista korszak sem volt jó hatással az ága-
zatra. Egyrészt az államosítások miatt az 
emberek már nem érezték magukénak 
a szőlőt, másrészt a gépesítés és az eről-
tetett termelés is okozott károkat. Míg 
az északi parton nagyjából maradtak a 
kisebb birtokok, addig a délin olyan te-
rületekre telepítettek szőlőt, ahol soha 
nem volt. A nagyüzemek nem tudtak úgy 
működni szőlő tekintetében sem, mint a 
kisebb birtokok. Ráadásul utóbbi helyen 
a hagyományok is megmaradtak. Szóval 
– összességében – történt egy visszaesés, 
ami azért jó tanulópénz volt arra nézve, 
hogy másként kell hozzáállni a szőlészet-
hez és borászathoz. Ezután néhány na-
gyobb gazdaság alakult ki, melyek jól tel-
jesítettek. Következett a privatizáció, 
melynek következtében idővel kialakul-
tak a birtokviszonyok. S bár ezek sokáig 
változtak, s persze némiképp változnak 
ma is, jellemző, hogy a déli parton ma is 
nagyobbak a szőlőbirtokok, míg északon 
kisebbek. Sőt, meg kell említeni azokat a 
hobbiültetvényeket is, melyek a statiszti-
kákba nem számítanak bele, mégis nagy 
a jelentőségük: a gazdák saját maguk szá-
mára, ajándékozás, valamint eladás cél-
jára termelnek. Sokan vannak. Akik már 
tíz-tizenegy hektáron termelnek szőlőt, 
azok jól megélnek belőle, annak ellené-
re, hogy nem tudnak olyan mennyisé-

get előállítani, mint sokan a világban, 
vagy éppen Európában. Ők úgy tudnak 
eredményt elérni, hogy maximálisan 
figyelnek a minőségre, illetve a borturiz-
musban komplex szolgáltatásokat kínál-
nak: vendéglátást, szállást, gasztronómiai 
szolgáltatásokat, lovaglást, íjászatot és 
sok minden mást. Ahol mindez rendel-
kezésre áll, ott működik a dolog.
Gyanó Szilvia szerint a balatoni borturiz-
mus jó úton jár, s ameddig lesz minőségi 
bor, addig érkeznek a turisták is.
– Ha borturizmusról beszélünk, akkor 
a Balaton neve jól cseng, s persze az itt 
található, kóstolható boroké is. Amint 
már említettem, ahol meg-
van a szükséges infrastruk-
túra, ott a szőlészkedéssel, 
borászkodással foglalkozó 
családok jó színvonalon meg 
tudnak élni. Mondom ezt 
annak ellenére, hogy mindig 
akadnak panaszok az ágazat-
tal kapcsolatosan. De tény: a 
Balatonnál egy kisebb pincé-
szet – jó szolgálatásokat kí-
nálva – jobban meg tud élni, sokkal több 
embert képes eltartani, mint mondjuk 
Dél-Zalában egy sokkal nagyobb. Úgy 
gondolom, hogy a szőlőterületek mére-
te egyébként nagyjából beállt, néhány 
helyen még van lehetőség a bővítésre, 
de nagy változások már nem várhatók 
e tekintetben. S érdekes, hogy – ugyan-
úgy, mint a 19. században – elkezdték a 
hegytetők betelepítését is. Összességében 
azt mondhatom, hogy Magyarországon 
és persze itt, a Balatonnál igenis megéri 
szőlővel foglalkozni. Ha valaki jól csi-
nálja, ha nem is lesz dúsgazdag, de jól 
megél ebből a tevékenységből. A szak-
emberek úgy fogalmaznak, hogy akkora 
birtokok a legjobbak, amelyek „egy fej-
jel” megművelhetők. Ez körülbelül ma-
ximum 25 hektárt jelent. A jövő persze 

sok mindentől függ, például attól, hogy 
az Európai Unió mire (például bővítésre, 
birtokösszevonásra, telepítésekre stb.) ad 
támogatást. Ez inkább a nagyobb gazda-
ságokat érinti. A kisebbek számára a mi-
nőség jelenti a túlélést, a fennmaradást. S 
igyekeznek is, hogy az minél jobb legyen. 
Hogy a fajták tekintetében miként állunk? 
Nos, vannak és lesznek is változások. És 
ezek szükségesek is. Néprajzosként és az 
ágazat változásait kutató emberként azt 
mondom, hogy a kőkorszaki halászati 
eszközökkel ma is tudnánk halakat fogni. 
A szőlészetben ez nem így van: a százesz-
tendős eszközökkel nem lehet bort ké-

szíteni, mert olyan jelentős 
változások történtek. Válto-
zott, változik a klíma, jönnek 
a szőlőbetegségek. Emiatt 
nagy a szerepe a kutatóin-
tézeteknek, egyetemeknek, 
ahol a szakemberek azon 
dolgoznak, hogy ellenálló 
fajtákat hozzanak létre. A 
világfajták léte mellett fontos 
törekvés, hogy régi magyar 

fajtákból úgy nemesítsenek, hogy azok 
megőrizzék a hagyományos jellegüket, 
de egyben ellenállók is legyenek, bírják a 
klímát, a nagy meleget, az egyéb változá-
sokat. Lehet, hogy ez túl lassan történik. 
Úgy gondolom, a magyar és benne a ba-
latoni szőlészet és borászat jövője pozitív 
képet mutat. Az adottságok és a megél-
hetés léte mellett fontos az is, hogy a sző-
lészetekben, pincészetekben már generá-
ciók dolgoznak. Akik beleszületnek ebbe 
a tevékenységbe, a gyermekkorukban jó 
élményeket kapnak, azok biztosan meg-
maradnak a birtoknál. Mégpedig képzett 
emberek, akik nemcsak értenek a mun-
kájukhoz, hanem ambícióval is bírnak, 
és elismerik a munkájukat. Egyébként, 
szerintem, ha valaki el tudja adni a borát, 
már az is egyfajta elismerést jelent…

Gondolatok 
hét kötetbe fűzve

Negyven év írásaiból válogatva 
készíti hétkötetes,1500 oldalas no-
vellagyűjteményét Turi Török Ti-
bor, a keszthelyi múzeumtulajdo-
nos. Sokan tudják róla, hogy egyik 
kedvelt elfoglaltsága a szobrászko-
dás, azt azonban kevesen tudják, 
hogy remek novellákat, esszéket ír 
humorral átszőve.

Van egy kis műhely a belváros kö-
zepén, Keszthelyen, ahol nincs nap 
alkotás nélkül. Turi Török Tibor 
műhelye. Számos szobor, papírra 
vetett írás készült már el az ódon 
falak között.

A keszthelyi múzeumtulajdonos a 
napokban írásaihoz készített dom-
borműveket. Négy évtized írását 
adja ki. A sok-sok év termékeny 
volt. Több mint 1500 oldal lett a 
gondolatok válogatásának ered-
ménye, amit hét kötetben talál 
majd meg az olvasó. A történetek 
egyedisége mellett minden kötet 
is egyedi. Borítólapján összefonó-
dik a két művészeti ág, az írás és a 
szobrászat.
Írt magának és másoknak. Írt ki- 
csit „mikszáthosan” vagy „móri-
czosan”, fogalmazva éles humorral, 
de mindig érthetően, véleményét 
az irodalom nyelvén nem rejtve 
véka alá. Minden történet, a kü-
lönböző karakterek beleivódtak az 
írójukba. Mintha nem is kitalált, 
hanem igaz volna. A kötetek már 
nyomdakész állapotban vannak, 
hamarosan az olvasók arcára csal-
nak mosolyt a keszthelyi szépmí-
ves írásai.

Hegedüs Éva 

lapszél lapszél

Lakossági összefogásból 
természetes kerítés

Megújult a napokban Keszthelyen a Deák 
Ferenc utcai lakóközösség udvara előtti 
terület. Lakossági ötlet alapján ültettek 
el ugyanis 500 sövénypalántát mintegy 
100 méteres övezetben az ingatlanok elé, 
mely később természetes kerítésként fog 
funkcionálni.

A kezdeményezés a Georgikon La-
kásszövetkezet tagjaitól származik. A 3 
tömbházban élő 54 család ugyanis régóta 
tapasztal kellemetlenségeket. Elsősorban 
azt, hogy az épületek előtt egy nagyobb 
esőzés után megmarad a víz, így nehe-
zen tudnak ki- és bejutni otthonaikba. 
A másik problémát a jogtalanul parkoló 
autósok okozzák, hiszen többen az in-
gyenességet kihasználva állítják meg ott 
járműveiket. Velük emiatt többször ke-
rülnek konfliktusba.
Gerecs István, a lakásszövetkezet elnöke 
elmondta, azért vették a saját kezükbe az 
irányítást, mivel véleményük szerint saját 
életterületükért ők a felelősek. A problé-
mákkal kapcsolatban keresték fel a terü-
let önkormányzati képviselőjét, Csótár 
Andrást, akinek megoldási javaslatukat is 
vázolták. A képviselő szerint példaértékű 
az, hogy közösen tudnak cselekedni. 
– Közösen gondoltuk ki, hogy hogyan 
is tudnánk ezt megvalósítani. Ők is be-
letették a saját erejüket, tehát nemcsak 
kitalálták, hogy mit szeretnének, hanem 
200.000 forintos saját erővel bele is száll-
tak, hiszen ők maguk vették meg a nö-
vényzetet, a város pedig azt tette hozzá, 
hogy a cégén keresztül vállalta ennek a 
növényzetnek a kiültetését, és aztán ké-
sőbb majd a gondozását is – fogalmazott 
a képviselő. 
Csótár András azt is kiemelte, hogy a 
többi lakóközösség is példát vehetne 
Deák Ferenc utcai társáról, hiszen a kö-
zös érdek megvalósításához elengedhe-
tetlen az összefogás.



Az idei év húsvétjára készülve kezembe 
került egy értékes kötet a polcomról az 
Atheaneum kiadó gondozásában, most, 
amikor a nagy költő halálának centená-
riumát üljük, Ady összes versei címmel. 
A kötet a költő verseinek első összefog-
lalása, így még akkor a kritikai kiadás 
váratott magára.
A protestáns költőnk csodálatos költe-
ményei átfogják a katolikus nagyböjt 
kezdetét, amikor egy versének ezt a cí-
met adta, Hamvazószerdán. Már szinte 
alig emlékszünk rá, amikor március ha-
todikán valóban a templomba siettünk, 
hogy a bűnbánat jeleként a pap hamut 
hintsen homlokunkra, és a szigorú böjti 
napon csak háromszor üljünk asztalhoz. 
Álljon itt a vers: 
Meghajtom bűnbánón fejem 
S mit rég' tevék, imádkozom. 
Általnyilallik lelkemen 
Egy rég' nem érzett fájdalom. 
Egy rég' nem érzett fájdalom 
Imára szólit engemet, 
Hisz' örömtől imádkoznom 
Oly régen-régen nem lehet. 
Ez a nap már rég' az én napom, 
Ez a bánat régi, régi kincsem, 
Nem a bűnbánásra alkalom, 
De örök lelkiharc, örök Isten! 
Nem az örömnapoknak álmát 
Siratom némán, könnytelen szemekkel, 
Hanem lelkem borongó árnyát, 
Kisértő, rémes szellemekkel... 
Ejh! hagyjuk a sírást, 
Sírjon, kit bűne sírni késztet, 
Pohár csendüljön, ébredjen a szív: 
Ma ünnepel halál, enyészet... 
Ma zokogástól hangos a templom, 
Könny a szemekben, hamu a fejen, 
Dalra fel, míg mások zokognak, 
Ez a nap az én régi ünnepem!
Hiszen valóban mi is ezt éltük át, meg-
hajtottuk fejünket, elmentünk gyónni, 
és igyekeztünk a szent felkészülés ideje 
alatt még többet, még összeszedettebben 
imádkozni. Lelki harc, lelki küzdelem, 
szembenézés önmagunkkal, és láttuk 
életünk korlátait, beismertük, mindig 
kell változni, és erre most időt adott az 
Úr. Ami kértünk, talán a költői szavaival, 
Adja meg az Isten című verséből idézve:
Adja meg az Isten,
Sirásaink végét,
Lelkünknek teljességes,
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.
A vágyott békesség rohanó, mindig sie-

tős világunkban valóban ajándék, és 
megálltunk egy-egy nagyböjti olvas-
mányunknál, lelkigyakorlatnál, és igen, 
megvallottuk, szükségünk van a csendre, 
az imára, a békességre. A fejlett techni-
ka vívmányai pillanatok alatt mindent 
az asztalunkra hoznak, ne maradjunk le 
semmiről, mindent kell tudni, ami város-
unkban, a világban történik, és közben a 
lényeges marad el. Erről így írt Ady End-
re:
Az Isten-kereső lárma
Neved sem értem, Istenem, 
De van két, árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 
Próbáltam sokféle mesét, 
De, hajh, egyik se volt elég: 
Szivemben, idegimben 
Kiabáló, nagy lárma 
Téged keres, Fölség, 
Isten, a tied minden.
Tovább folytatva lelki utunkat a lárma 
elveszi a szív és a lélek csendjét. A ke-
resztény világ legnagyobb ünnepére ké-
szülve, amikor nincsenek kereskedők az 
utcákon, amikor nincs ajándékvásárlási 
láz, igaz, nincs forralt bor és fahéjillat 
sem, akkor valami belül szólal meg, ak-
kor most mire is készülünk?
Álmom: az Isten
Batyum: a legsúlyosabb Nincsen, 
Utam: a nagy Nihil, a Semmi, 
A sorsom: menni, menni, menni. S az ál-
mom: az Isten. 
Vele szeretnék találkozni, 
Az álmommal, nagy, bolond hitben 
S csak ennyit szólni: Isten, Isten 
S újból imádkozni. 
Nem bírom már harcom vitézül, 
Megtelek Isten-szerelemmel: 
Szeret kibékülni az ember, 
Mikor halni készül.
A költő keresi az Istent, magát úgy látja 
bűneiben, akit az Isten sem szeret, elítéli 
magát, pedig jó tudnunk, utunkon, mi-
ként a házasságtörő asszony történetében 
is halljuk Jézustól az asszony felé fordul-
va: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne 
vétkezzél!” /Jn8,11/ Majd egy másik so-
kak által jól ismert versben már az élete 
mélypontján járó Ady valami csodásat 
tapasztalt meg, ami, azt gondolom, sokak 
tapasztalata, miként a hazatérő tékozló 
fiú atyjával találkozik, aki őt már messzi-
ről meglátta, eléje sietett, átölelte és visz-

szafogadta, tehát a fiú, és mi is megéljük 
Isten irgalmasságának erejét, erről így a 
költő:
Az Úr érkezése
Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborus éjjel. 
És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt, 
Mindörökre látom.
Ezt a csodás pillanatot, érzést kívánom 
mindenkinek, különösen azoknak, akik 
néha lépnek be a templomba, csak ün-
nepeken jönnek el szentmisére, mennek 
el istentiszteletre. A húsvét legyen nem-
csak tavaszi ünnep, hanem személyes, 
belső élmény, találkozás azzal, aki értem 
meghalt és feltámadt. A szív túlcsordul 
az örömtől, a szeretettől, ami az Isten-
nel való találkozásból fakad. Szeretnénk 
valami értékeset adni szeretteinknek, le-
gyen az idei év húsvétján egy áldás, ami 
a szerelmi líra egyik gyöngyszeme Ady 
Endre költészetében:
Áldásadás a vonaton
A tengerbe most hanyatlik a Nap, 
Most fut leggyorsabban a vonatunk, 
Most jön a legtöbb, nagy emlékezés: 
Megáldalak. 
»Áldjon meg az Isten 
Minden jóságodért, 
Sok hallgatásodért 
És gonoszságodért. 
Sok rossz, bántó szódért 
Áldassál melegen, 
Sok hidegségedért 
Hevülj a szivemen, 
Úgy is vége most már, 
Úgy is ezer bajom, 
Oktalanság árán 
Kész a ravatalom. 
Hát én megáldalak, 
De amíg áldalak, 
Csókolj, de ne nagyon. 
Áldva, csöndben, békén, 
Emlékkel és csókkal 
Akarlak elhagyni, 
Meleg után fagyni, 
Egyedül maradni, 
Egyedül érezni, 
Egyedül meghalni, 
Áldjon meg az Isten.« 
A tengerbe most hanyatlik a Nap, 
Most fut leggyorsabban a vonatunk, 
Most jön a legtöbb, nagy emlékezés: 
Megáldalak.   Tál Zoltán plébános

Óh, tavasz, óh, Húsvét / Emberek ősi biztatója
(Ady Endre: A szép Húsvét)

Fokozottan vigyázzunk a kutyáinkra
A KESZTHELYI KUTYÁS KÖZÖSSÉGBEN AKTÍVAN TEVÉKENYKEDŐ CIVILEK SZERETNÉK FELHÍVNI A KUTYATARTÓK FIGYELMÉT AZ ALÁBBI PROBLÉMÁRA.

Sajnos időről időre Keszthelyről is megje-
lennek beszámolók a közösségi médiában 
arról, hogy ismeretlenek patkánymérget, 
fagyállóba áztatott vagy szögekkel, tűkkel 
teletűzdelt falatokat helyeznek ki a kutyá-
sok által kedvelt közterületekre. A beszá-
molók legtöbbször a Vaszary Kolos utcát, 
a Szent Miklós utcát, a Fodor és Gagarin 
utca közötti sétányt, illetve a Csókakői-
patak menti területeket említik. Kérjük a 
kutyabarátokat, hogy az említett területe-
ken fokozottan figyeljenek a négylábú családtagokra!

Mi a teendő, ha az utcán, kertben mérgezett vagy tűvel átszúrt 
falatokat találunk?
Ha csak a gyanú is felmerül, hogy a kutya beleevett a méregbe/
csapdába, a legjobb, ha azonnal elvisszük a legközelebbi állator-
voshoz! A nyomozók azt javasolják, hogy mindenképpen hív-
junk rendőrt, és várjuk meg a helyszínen. Abban az esetben, ha 

nem akarunk feljelentést tenni, akkor 
legalább egy fotót csináljunk a csapdá-
ról, mielőtt eltakarítjuk a helyszínről. 
A fotót egy figyelmeztetés kíséretében 
osszuk meg a közösségi médiában.
Az ilyen esetek megelőzése, illetve a 
kutyások és kutyátlanok közötti konf-
liktus enyhítése érdekében a leghasz-
nosabb, amit tehetünk, hogy betartjuk 
a felelős kutyatartás írott és íratlan sza-
bályait:

• Mindig szedjük fel magunk után a kutyapiszkot!
•  Közterületen kutyát csak pórázon szabad vezetni! Ha ennek 

ellenére is elengednénk, csak olyan helyen csatoljuk le a pó-
rázt, ahol bizonyosan nem zavarunk mást!

• Egyáltalán ne engedjünk el nem behívható kutyát!
Vigyázzunk magunkra és egymásra! Tartsuk szem előtt, hogy 
nemcsak saját magunk, de a közvetlen környezetünk iránt is 
felelősséggel tartozunk!

Április 12-ét idén először 
a bűnmegelőzés napjaként 
ünnepeltük. 2011-ben a 
Kormány ezen a napon ala-
kította meg a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanácsot, melyet 
a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia végrehajtásával bí-
zott meg. A bűnmegelőzés 
napján a Keszthelyi Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési 
munkatársai is a széleskörű 
összefogás fontosságára hív-
ták fel a figyelmet.

Ahogy azt Finszter Géza jogtudós, kri-
minológus, egyetemi tanár, az MTA 
doktora megfogalmazta: „Egy település 
közbiztonsági helyzete a helyi problémák 
összességéből tevődik össze, ezért kezelé-
se és a jogsértések megelőzése elsősorban 
helyi összefogással valósulhat meg haté-
konyan.” Ezen a napon a bűnmegelőzési 
szakemberek országszerte bemutatták, 
hogy a hatósági feladatok mellett az ön-
kormányzatokat, civil szervezeteket és a 
lakosságot bevonva jóval hatékonyabb 
bűnmegelőzést lehet megvalósítani.

A keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimná-
zium 11. osztályos rendészeti tanulóinak 

bevonásával építészeti bűnmegelőzési 
gyakorlat keretében vizsgálták az iskola 
szomszédságában található társasházas 
területet. Előzőleg elméleti felkészítést 
kaptak Kara László: Bűnmegelőzés építé-
szeti eszközökkel című, magyarul mind-
ezidáig a témában legátfogóbb műből, 
mely a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásával jelent meg. Ezt követően 
a PRE-STAT térinformatikai rendszer 
adatai alapján meghatározták a bűnügyi-
leg az átlagosnál fertőzöttebb helyeket, 
majd a terepgyakorlaton az építészeti 
bűnmegelőzés alapelvei alapján felmér-
ték, hogy az épített környezet tudatos 
alakításával hogyan lehetne hatékonyan 

csökkenteni a bűnelköve-
tések számát. A külföldön 
már több évtizedes tapasz-
talatokon és kutatómunkán 
alapuló, egyre népszerűbb 
és elfogadottabb építésze-
ti bűnmegelőzési irányzat 
kreatív eszközrendszerével, 
a természetes felügyelet és 
átláthatóság biztosításával, 
zegzugos terek, rejtekhelyek 
megszüntetésével, a birtok-
viszonyok jelzésével, terep-
rendezéssel, kertépítészeti 
megoldásokkal, a növényzet 

kialakításával és gondozásával, tájékozta-
tó és információs táblák elhelyezésével, a 
köztéri bútorok kialakításával, megfelelő 
megvilágítással, hasonló bevált, gazdasá-
gos, hatékony és esztétikus környezetet 
alakító eszközökkel, távol lehet tartani a 
bűnözőket és csökkenteni a bűnalkalma-
kat. A felmérés alapján a későbbiekben 
ajánlásokat fogalmaznak meg az önkor-
mányzat, a társasházak lakóközösségei és 
közös képviselői számára azokról az egy-
szerű, gazdaságos és fenntartható eszkö-
zökről, melyekkel megszüntethetők a bű-
nözésnek kedvező körülmények és terek.

  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek – Bűnmegelőzés napja április 12-én Keszthelyen is
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Forrás: TV Keszthely
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programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

2019. április 18–29.

Számos program várja azokat a vendége-
ket, akik április 19-22. között részt vesz-
nek a Helikon Kastélymúzeum Családi 
hétvége a húsvét jegyében című rendez-
vényén.

április 19-22.
Húsvét ünnepe

Lóczy Lajos: A Balaton földrajzi és társa-
dalmi állapotainak leírása címmel tarta-
nak kötetbemutatót a Balatoni Múzeum-
ban április 23-án, 17.30 órakor.

április 23.
Kötetbemutató
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Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 
pályázati (műszaki) referens 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályáza-
ti kiírás teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely vá-

ros honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. május 10.

Dr. Horváth Teréz jegyző

HIRDETMÉNY
KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA FELVÉTELI IDŐPONTJÁRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a  
Keszthely Város Önkormányzata által fenntartott óvodába történő beíratás időpontja:

2019. május 13.  (hétfő)    7.00–13.00 óráig,
2019. május 14.  (kedd)  13.00–17.00 óráig.
A beíratás helye: Keszthelyi Életfa Óvoda és tagóvodái.

Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az óvodakötelezettség külföldön történő 
teljesítése vonatkozásában további részletek megtalálhatók az önkormányzat honlapján: 

https://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatasi-intezmenyek/
ovodak/letoltheto-dokumentumok

Véradások
májusban
A Magyar Vörös-
kereszt keszthelyi 
szervezete és a 
Keszthelyi Kórház 
vérellátója május-
ban is várja a vér-
adókat. 6-án (13–16 
óráig), 7-én (15–18), 
13-án, 20-án, 27-én 
(13–16) a vérellátó-
ba várják a segíteni 
akarókat. Véradá-
sokat tartanak a 
Keszthely környéki 
településeken is. 
Május 2-án Zala-
szántón, a Pethő-
kúriában (16–18), 
9-én Várvölgyön, a 
Szent Domonkos 
étteremben (15–18), 
16-án Alsópáho-
kon, a művelődési 
házban (15–18),  
23-án Karmacson, a 
művelődési házban 
(16–18), 30-án Zala-
váron, a művelődési 
házban (16–18) lesz 
véradás.

Majorbéli zenés húsvéti piknikre várják 
az érdeklődőket a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum és Könyvtár Georgikon 
Majortörténeti Kiállítóhelyére április 22-
én 10-15 óráig. A program keretében 11 
órakor néptánc bemutatót és locsolást 
tartanak.

április 22.
Majorbéli piknik

Az óceán átevezéstől a Déli-sarkig (Nagy 
felfedezők nyomdokain, különleges 
és egyedülálló expedíciók a jég biro-
dalmában) címmel tart előadást a Bala-
ton Színházban április 29-én 18 órakor 
Rakonczay Gábor.

április 29.
Az óceán átevezéstől a Déli-sarkig

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az 50. jubileumi előadásunkra. 0.előadás 
2019. május 17-én, pénteken 18 órakor a Balaton Színház nagytermében. 
A szombati jegyek már elkeltek! Jegyrendelés: nagyvathy50@gmail.com 

Jegyek 1500 Ft-os áron a HEMO-ban vehetők át,  
ugyanott kapható támogató jegy tetszőleges értékben. 

Bővebb információ: http://www.nagyvathyneptancegyuttes.hu/

N

agyváthy Néptáncegyüt tes50. JUBILEUMI GÁLA
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Csodapark  
április 18 – 23. 
csütörtök – kedd 15:00 3D 1400,-Ft
16:30 2D 1200,-Ft
április 24. szerda 13:00 3D 14:30 2D
Hellboy     
április 18 – 23. 
csütörtök – kedd 18:00 1200,-Ft
április 24. szerda 16:00
Kedvencek temetője  
április 18 – 23. 
csütörtök – kedd 20:00 1200,-Ft
április 24. szerda 18:00
BOSSZÚÁLLÓK – Végjáték  
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS!
április 24. szerda 20:00 3D 1400,-Ft
Csodapark  
április 25. csütörtök, 
április 30. kedd 13:30 2D 1200,-Ft
április 26. péntek, 
április 28 – 29. vasárnap – hétfő, 
május 1. szerda 14:00
április 27. szombat 12:30
Apró mesék      
április 25 – 26. csütörtök – péntek, 
április 28 – 1. 
vasárnap – szerda 16:00 1200,-Ft
április 27. szombat 14:00
Mancs   
április 30. 18:00

A hőlégballon  
április 25 - 29. csütörtök – hétfő, 
május 1. szerda 18:00 1200,-Ft
BOSSZÚÁLLÓK – Végjáték  
április 25 – május 1. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft
Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:
www.tapolcamozi.hu. 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)

KESZTHELY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
PÁLYÁZATOT HIRDET

a Fejér György Városi Könyvtár 
(8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.)  

igazgatói beosztásának  
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás 
teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. május 10.
Dr. Horváth Teréz jegyző

JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Pannon Egyetem Geor-
gikon Kar együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki 
tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely város érdekében egyaránt. 
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb 
körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely Város honlapján 
(http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.
A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 
2019. május 31. napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere 
címére (Keszthely Város Önkormányzata, Ruzsics Ferenc polgármester, 
8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető 
Keszthely Város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-
hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Ruzsics Ferenc polgármester
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 Testösszetétel mérés
 Törzs többirányú vizsgálata
 Főbb izomcsoportok vizsgálata
 Állás, járáskép elemzése
 Talpnyomás vizsgálata 
 Értékelés, tanácsadás

Nyitvatartás: Hétfőtől – péntekig 11:30 – 15:00.
Helyszín: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

Festetics Fürdőház 2. emelet
Bejelentkezés a nyitvatartási időben személyesen a helyszínen, 

telefonon: + 36 83 501-700/530-as mellék (nyitvatartási időben), 
e-mailen: mozgaslabor@spaheviz.hu.


