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Intézményünk jó kapcsolatokat épített ki civil szervezetekkel, hátrányos helyzetű 
csoportokkal és a helyi iskolákkal is. Ennek eredményeként már hagyománnyá vált, 
hogy minden évben rendezünk valamilyen vetélkedőt. Időrendi sorrendbe szeretnék 
ezekről beszámolni. 

1.  Az első 2010. szeptember 13-án volt Csik Ferenc öröksége címmel, melyet a  
Mozgáskorlátozottak Keszthelyi csoportja részére szerveztünk. A versenyhez 

csatlakozott a Látásfogyatékosok helyi csoportja is.  
A felkészüléshez Csik Katalin édesapjáról összeállított könyvét adtuk ki. A vetél-

kedőre meghívtuk a város sportvezetőit, a média képviselőit is. A zsűri tagjai: Ruzsics 
Ferenc polgármester és Dr. Kardos József voltak. 

Nagy izgalom előzte meg a versenyt, amelyen 5 feladat várt a csapatok tagjaira. 
Volt totó Csik Ferenc életéből, keresztrejtvény a sportemberről, képfelismerés, 

szókereső, végül pedig egy hangfelvételről kellett megállapítani, kit és mit hallunk. Ez 
volt a legnehezebb: Pluhár István tudósítását eredeti hangfelvételről hallhatták a jelenlé-
vők.  

Az izgalmas versenyről mindenki ajándékokkal térhetett haza, a győztes a Látás-
sérültek csoportja lett. 

 
2. Szeptember hónapban 2 fordulós megyei környezetvédelmi vetélkedőt is hir-

dettünk, most először Zala megye összes általános iskoláját megszólítva. 2009-ben is 
szerveztünk Zöld Zala vetélkedőt, most „Zala megye vizei” volt a központi téma. A 
programot Sáringer-Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Önkor-
mányzat környezetvédelmi tanácsnoka támogatta. Az első fordulót írásban kellett meg-
oldani és megadott határidőre beküldeni. A 6 feladat között volt Párosító a zalai vizek-
ről, esszéírás arról, hogyan védjük meg környezeti kincseinket a vízi turizmus követ-
kezményeitől, termálfürdő élményt kellett rajzolni, de volt keresztrejtvény is , melyben 
3 védett állatfaj volt a megfejtés. 
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Több, mint 72 pályamű érkezett be a Zöldek Tanácsához. Hosszú órák után eldőlt 
a 8 csapat neve, akik Zalaegerszegről, Hévízről, Keszthelyről, Teskándról, Bagodból, 
Reziből érkeztek. 

Kollégáimmal nagyon készültünk a döntőre, a nagy nap előtti délután kifeszítet-
tünk egy nagy halászhálót az olvasóteremben, melyet feldíszítettünk és teleraktuk hulla-
dékkal.  

Mindenki nagy izgalommal várta a nagy napot, és egy rendkívül izgalmas, ferge-
teges hangulatú délutánban volt része a jelenlévőknek. A játék levezetője nagyon csinos 
szelektív sárga zsákból készült ruhában  adta fel a kérdéseket: volt környezetvédelmi 
totó, plakátkészítés, de vaktérképen el kellett helyezni egy-egy zalai vizet, be kellett 
mutatni a diákoknak a legújabb öko-divatot, a Balatonban talált szemetet a megfelelő 
hulladékgyűjtőbe tenni, a Vizeink az irodalomban feladatban pedig  vízzel kapcsolatos 
idézetek szerzőit kellett tudni.  

Nagyon szoros küzdelem volt, ezt jelezte az is, hogy a 3. helyen kialakult holtver-
senyt villámkérdésekkel kellett eldöntenie a neves zsűrinek, melynek tagjai Sáringer –
Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármes-
tere, Kindl György, a Városüzemeltető Kft marketing igazgatója voltak. A vetélkedőt a 
zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola: Eötvös József Tagintézménye Tavaszi Kan-
kalin csapata nyerte meg. Az apró ajándékok mellett az első három helyezett iskola ér-
tékes műszaki cikkeket nyert, a tanulók könyveket és oklevelet kaptak.  

 
3. „Keszthely és a Festeticsek: Festetics György és a Helikon” címmel vetélkedőt 

hirdettünk a Látásfogyatékosok Zala Megyei Szervezetének keszthelyi csoportja számá-
ra. A 2010. november 22-én zajlott rendezvényen a Zala Megyei Szervezet keszthelyi, 
nagykanizsai, lenti és zalaegerszegi csoportjának tagjai vettek részt, de meghívtuk a 
helyi média képviselőit, a város vezetését is. Csatlakozott hozzájuk a Mozgássérültek 
Zala Megyei Szervezetének keszthelyi csoportja is. Az immár hagyományossá vált ve-
télkedőre harmadszorra került sor, az idei évben Zala megye határain túlról, Ajkáról is 
érkezett egy csapat. 

 2010. november 15-én a versenyre nevezett csoportok tagjai és kísérőik látoga-
tást tettek a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban, ahol Hargitainé Vári Éva könyvtá-
ros végig vezetett bennünket a kiállításon. 

Az idei évben kiemelt téma volt a Helikon, ezért a könyvtár helyismereti állomá-
nyában található Helikon’50 című kötetből összeállítottunk egy rövid összefoglalást is, 
melyet a vetélkedőn résztvevők megkaptak, ezzel is segítve a felkészülést. 

Az első feladatot írásban oldották meg a csapatok: egy totót kellett kitölteni, 
melyben Festetics Györgyről és a Helikonról szóló kérdések szerepeltek. Sok kísérő 
érkezett a versengőkkel, akik zenét hallgattak, amíg társaik dolgoztak. 

A 2. feladat szóban zajlott: a játékvezető kérdései a kastélyban látottakról szóltak, 
amelyik csapat először válaszolt helyesen, az kapott pontot.  

A következő feladat címe Párosító volt: a Festetics család férfi és női tagjait kel-
lett összepárosítani.  

A 4. feladat Szókereső rejtvény volt, melyben 17 Helikonnal kapcsolatos szó, ki-
fejezés, név lett elrejtve. A szavak megkeresése után a megmaradó betűkből egy korabe-
li folyóirat nevét kellett összeolvasni. Amíg a csapatok dolgoztak, addig a nézőknek is 
lehetőségük volt játszani, a Festetics családdal kapcsolatos kérdésre helyesen válaszolók 
apró ajándékot nyerhettek.  
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A zalaegerszegi csapat tagjai 

 
Az utolsó a Kakukktojás címet viselő kérdés volt: zenei hangfelvételeket hallhat-

tak pl. Berzsenyi Dániel verseit, Pálóczi Horvárh Ádám alkotását. A kakukktojást kellett 
kiválasztani a versenyzőknek, mely Kazinczy Ferenc műve volt, (Kazinczy nem tudott 
részt venni egyik Helikonon sem).  

A rendkívül szoros versenyt jelezte az is, hogy a 3. helyen holtverseny alakult ki, 
ezért villámkérdésekkel kellett a zsűrinek döntenie. A legjobb csapat a keszthelyi látás-
sérülteké lett, a kiváló felkészülés eredményeként pedig mindenki emléklapot és aján-
dékot vehetett át a zsűritől a jó hangulatú versengés végén. A jutalmakat Keszthely Vá-
ros Önkormányzata biztosította.  

Verebélyi Judit 
 
 
 

 




