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„KESZTHELY ÉS A FESTETICSEK” 
 
 

 „ A vak emberek nem világtalanok, 
segítséget várnak, nem sajnálatot. 

Fordítsátok rájuk a figyelmetek, 
Költözzön szívetekbe a szeretet.” 

 
 
 
 

Fenti címmel hirdetett vetélkedőt a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár és a 
Látásfogyatékosok Zala megyei Szervezetének keszthelyi csoportja. 2008. november 
20-án délelőtt a könyvtár olvasótermébe invitáltuk a Zala Megyei Szervezet keszthelyi, 
nagykanizsai, lenti és zalaegerszegi csoportjának tagjait, a helyi média képviselőit, a 
város vezetését. 

A vetélkedő gondolata közel egy éve merült fel, és 2008. tavaszán sikerült 
véglegesíteni az időpontot és a témakört. 

2008. november 6-án a csoport látogatást tett a keszthelyi Festetics kastélyban, 
ahol idegenvezető segítségével információkat kaptunk a családról és a kastélyról, ezt 
követően pedig a belvárosban tettünk sétát. A könyvtár helyismereti állományában 
található dokumentumokból kellett összeállítani egy rövid összefoglalást és készítettünk 
egy „hangoskönyvet” is. Ezen dokumentumokat a vetélkedőn részt vevők kapták, ezzel 
is segítve a felkészülést. A kastélymúzeum igazgatója és Keszthely Város polgármestere 
biztosította az értékes könyvjutalmakat. 

Elérkezett a nagy nap, amikor is izgalommal vártuk a vetélkedőket. A Zsűri 
elnöke Kepli József, a polgármesteri hivatal kabinetirodájának vezetője és Pappné Beke 
Judit, a könyvtár igazgatónője volt. 

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: Keszthely város és a Festetics-
család öröksége címmel egy totót kellett megoldani negyed óra alatt. Sok kísérő érkezett 
a versengőkkel, akik zenét hallgattak, amíg társaik dolgoztak. 

A 2. feladat szóban zajlott, a vetélkedő vezetője tette fel a kérdést, és aki először 
jelentkezett, annak volt lehetősége válaszolni. A következő feladat Emlékek címet 
kapta, minden csapat húzott egy borítékot, melyben egy jellegzetes keszthelyi épület 
fotóját találták, ezt kellett felismerni és pár szóval bemutatni. 

Az utolsó feladatban 4 zenei részletből fel kellett ismerni azt az egyet, melyre 
Festetics György vendégei táncolhattak a kastély báltermében. 

Rendkívül éles és szoros küzdelemben a legjobb csapat  a nagykanizsai lett, a 
kiváló felkészülés eredményeként pedig mindenki emléklapot és ajándékot kapott a jó 
hangulatú versengés végén.  

Az eredményhirdetés végén Szalai Sándor a keszthelyi szervezet elnöke 
megköszönte a szervezők munkáját, és reményét fejezte ki eme hagyományteremtő 
vetélkedő sikeres folytatására. 

 
 
                                                              Borbélyné Verebélyi Judit 
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