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KESZTHELY ÉS A FESTETICSEK: FENÉKPUSZTA 
ÉS A BALATONI HAJÓZÁS 

 
 „ A vak emberek nem világtalanok, 

segítséget várnak, nem sajnálatot. 
Fordítsátok rájuk a figyelmetek, 

Költözzön szívetekbe a szeretet.” 
 
 

A fenti címmel vetélkedőt hirdetett a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 
és a Látásfogyatékosok Zala megyei Szervezetének keszthelyi csoportja. 2009. 
november 19-én délelőtt a könyvtár olvasótermébe invitáltuk a Zala Megyei Szervezet 
keszthelyi, nagykanizsai, lenti és zalaegerszegi csoportjának tagjait, a helyi média 
képviselőit, a város vezetését. Csatlakozott a Mozgássérültek Zala Megyei 
Szervezetének keszthelyi csoportja is.  

A vetélkedő immár hagyományossá vált, hiszen egy évvel korábban is 
szerveztünk egy vetélkedőt. 2009. november 10-én  a csoport látogatást tett a keszthelyi 
Balatoni Múzeumban, ahol idegenvezető segítségével információkat kaptunk az új 
kiállításokról. Aranyhíd címmel közel egy hónappal ezelőtt nyitotta meg kapuit a 
Balaton történetét bemutató új, állandó kiállítás, melyet Gruberné Molnár Adél a 
múzeum könyvtárosa mutatott be nekünk, majd megtekintettük a „Keszthely - 
Fenékpuszta az évezredek tükrében”  című tárlatot is.  A könyvtár helyismereti 
állományában található dokumentumokból összeállítottunk egy rövid összefoglalást is, 
melyet a vetélkedőn résztvevők megkaptak, ezzel is segítve  a felkészülést. 

Keszthely Város Önkormányzata és a Balatoni Múzeum mellett az értékes 
ajándékokat a Helikon Kastélymúzeum, a CIB Bank, a Csoba Papírbolt és a keszthelyi 
Esélyek Háza biztosította.  

A 3 tagú zsűri is nagy izgalommal és érdeklődéssel várta az eseményt. Ruzsics 
Ferenc, Keszthely város polgármestere, Dr. Czoma László, a Helikon Kastélymúzeum 
igazgatója és Pappné Beke Judit a könyvtár igazgatónője is kedves biztató szavakkal 
szólt a jelenlevőkhöz. 

 Minden csapat asztalán névkártyát helyeztünk el, a zsűri pedig egy dossziéban 
ellátott anyagot kapott, mely tartalmazta a vetélkedő forgatókönyvét, a kérdéseket a 
helyes válasszal, a pontozást  és egy értékelő lapot. 

Az első feladatot írásban oldották meg a csapatok: egy totót kellett megoldani 
negyed óra alatt, ebben a Festetics családról és az Aranyhíd kiállításról szóló kérdések 
szerepeltek. Sok kísérő érkezett a versengőkkel, akik zenét hallgattak, amíg társaik 
dolgoztak. 

A 2. feladat szóban zajlott: minden csapat húzott egy borítékot, melyben egy 
színes kép volt a Balaton növény-és állatvilágából. A feladat szerint kihúzás után meg 
kellett mondani, hogy mit ábrázol a kép, ha ez nem sikerült, akkor – kevesebb pontért - 
a játékvezető segítségét lehetett igénybe venni és 2 lehetséges válasz közül kiválasztani 
a megfelelőt.  

A következő feladatban keresztrejtvény várta a versenyző csapatokat, s amíg ők 
dolgoztak, addig a közönség is játszhatott apró nyereménytárgyakért, a Festeticsekkel 
kapcsolatos kérdésekre kellett helyes választ adni.   

A 4. feladatban a balatoni irodalom került előtérbe, hiszen a jelenlevők 
meghallgatták a Tihanyi kecskeköröm legendáját a játékvezető felolvasásában, majd 
ezzel kapcsolatos kérdésre kellett válaszolni.  
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A történelem, régészet, növény- és állatvilág, irodalom után hátra volt még a 
balatoni népzene: az utolsó feladatban 5 népzenei részletből fel kellett ismerni azt az 
egyet, mely nem a Balatonhoz köthető.  

Rendkívül éles és szoros küzdelemben a legjobb csapat  a keszthelyi 
látássérülteké lett, a kiváló felkészülés eredményeként pedig mindenki emléklapot és 
ajándékot vehetett át a zsűritől  a jó hangulatú versengés végén.  

A zsűri részéről Dr. Czoma László kért szót, aki gratulált a felkészült csapatok 
tagjainak és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a látássérültek a jövőben ingyenesen 
látogathatják a kastélymúzeum kiállításait.  

Végül Szalai Sándor, a keszthelyi szervezet elnöke megköszönte a versenyzők, a 
zsűri és a szervezők munkáját. 

         Verebélyi Judit 
 
 

 
 
 

 


