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ÚJRA JÖTTEK A HELIKONI MÚZSÁKKAL

Nemes küzdelem volt
Több mint háromezer fiatal,
lelkükben a helikoni múzsákkal
töltött el 3 napot Keszthelyen,
a város tradicionális mûvészeti fesztiváljának részeseként.

„A jó fél hónappal korábban startoló elõszezon nem csupán a kiváló idõjárás körülményeinek köszönhetõ, hanem azoknak az
összehangolt »kuponos« akciónak is, amelyek úgymond, folyamatosan életet lehelnek a turizmusba. A kedvezõ tavaszi idõjárásnak
továbbra is egyértelmû nyertesei a meleg vízzel vagy gyógyvízzel
rendelkezõ környékbeli üdülõ- és fürdõhelyek. Keszthelyen és a zalai Balaton-part üdülõtelepülésein pedig a bakancsos és kerékpáros turizmus megélénkülésének lehettünk tanúi. A helyi szálláshelyek viszont függetlenül a jó idõtõl, egy-két kivételt leszámítva,
még jobbára alszanak” – összegezte az elõszezoni tapasztalatokat
Tar László, a keszthelyi székhelyû Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója, akit elöljáróban arról faggattunk, hogy a balatoni elõszezon milyen tényezõktõl, körülményektõl lehet jobb.

– A magyar tenger elõszezonja
a május és a június. Ezt a két hónapot az idõjárás kegyessége jelentõsen fölpörgetheti. „Nyitott Balaton” elnevezéssel május 1–11. között, bevonva a mikrorégiónk településeit is, tavaszi akció indul a
térségben azzal a céllal, hogy sikerüljön megmutatni: a balatoni régió nem csak a nyári, fürdõzésre
alkalmas idõszakban jelenthet
vonzó úti célt, hanem a tavaszi
idõszakban is képes tartalmas kínálatot biztosítani a turisták számára. Most már igaztalannak számít az a közvélekedés, hogy a szezonon kívül a Balaton kihalt, nincs

nyitva semmi, nem nyújt semmilyen idõtöltési lehetõséget. A marketingakciónak köszönhetõen a
jelzett idõszakban nyitva lesznek a
szolgáltatók, de még a múzeumok
is. A nyitott vendéglátóhelyek, éttermek valamint az évszaknak
megfelelõ programok, a május elsõ harmadában teljes erejével mûködõ Balaton-parti infrastruktúra,
a koncertek, a gyerek- és sportrendezvények, a különbözõ szabadidõs programok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tényleg hamarabb és erõteljesebben induljon a
szezon. Az akcióhoz csatlakozó
szálláshelyeken ráadásul a vendé-

ÖNGYÓGYÍTÁSRÓL ALSÓPÁHOKON

Miért beteg az ember?
A címben szereplõ kérdésre kereste és találta meg a választ Kis
Markos Imre, Gyenesdiáson élõ öngyógyító oktató, aki Alsópáhokon a mûvelõdési házban tartott elõadást azon érdeklõdõknek,
akik tudatosan szeretnék jobbá tenni egészségüket.

A természetgyógyászat erejét
és sikerét évekkel ezelõtt megtapasztaló fiatalember – aki jártasságot szerzett az agykontroll, a
reiki, a kineziológia, a gyógyító
meditáció, a vízprogramozás
egészségadó világában – kezdetben csak önmagának, édesanyjának és családtagjainak segített.
Késõbb késztetést érzett arra,
hogy tudásáról, tapasztalatáról,
az energiagyógyászat eredményességérõl másoknak is beszéljen. Oktatott Veszprémben, Balatonfüreden, Tihanyban, Nemesgulácson és Balatonedericsen is.
A víz rejtett bölcsességérõl a japán nagymester, Masaru Emoto
könyvei gyõzték meg. Tudósok
felfedezték, hogy a víz minden
információt elraktároz, amellyel
érintkezésbe kerül. Az általa tárolt információkat képes az emberi szervezetre is átvinni. Ezért
fontos, hogy mekkora mennyisé-

gû és milyen vizet iszunk. Az elfogyasztott víznek energetikailag
pozitív rezgésûnek is kell lenni,
hisz e rezgést adja tovább nekünk. Az emberi test hozzávetõleg 70 százaléka víz. A gyógyító
beszélt az (ön)dicséret, a hit, a
nevetés, az örömszerzés fontosságáról, ami gyógyulást eredményezhet.

gek két éjszaka foglalás esetén a
harmadik éjszakát ajándékba kapják. A tavaly tapasztaltakkal ellentétben, idén május elején már
minden üde zöldben pompázik,
így minden szolgáltatás kellemesebb körülmények között vehetõ
igénybe. A Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. által elnyert 100 milliónál nagyobb pályázati támogatásból a környéken a
kerékpáros turizmus fejlesztésére
is lehetõség adódott. A kerékpáros utak kijelölése, az útvonalak kitáblázása, az esõbeállók-pihenõk
építése, a kölcsönözhetõ biciklik
beszerzése, a térképes kiadványok
révén Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök is kerékpáros mintarégióvá
lépett elõ, elõsegítve az aktív és
családbarát turizmus itteni meghonosítását.
– Ha jó lesz az idõjárás, jó lesz a
fõszezon is?
– El kell fogadni az alapvetést:
ha jó az idõ, akkor szívesebben
fölkerekednek a honi turisták, ha
nem, akkor otthon maradnak. A
balatoni vendégforgalomnak jelenleg komoly rizikója, hogy süt a
nap, vagy esik az esõ. Szerencsére ez a külföldiekre egy az egyben nem igaz. A németek, osztrákok, oroszok korábban lefoglalják
a nyaralásukat, és õk többnyire
rossz idõben is megérkeznek. Az
idõjárás a vendégéjszakaszámot a
külföldiek esetében kevésbé befolyásolja. Csak a magyarok döntenek az utolsó pillanatban az
utazásukról.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A Dunántúl középiskolás
diákifjúsága a helyi kultúrtörténethez tartozó Helikoni Ünnepségek hangját hallatta. A hagyományosan kétévente sora kerülõ seregszemlét széles körû készülõdés elõzte meg: a Helikon
Kastélymúzeumban a rendezvény történelmérõl hangzottak
el elõadások, a Fejér György Városi Könyvtárban és a Balatoni
Múzeumban a rég- és közelmúlt
helikonos eseményeit idézõ dokumentumkiállítás nyílt. E kalauzok idézik: gróf Festetics
György 1817-ben indította útjára a Helikoni Ünnepségeket, s
szervezte meg öt alkalommal, a
helyi gimnázium, a Georgikon
agrár-felsõoktatási intézmény
és a zeneiskola diákjai körében.
Az ifjúság kulturális találkozóján
anno részt vettek a Dunántúl jeles írói, költõi, köztük: Dukai Takács Judit, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Pálóczi Horváth
Ádám. A helikoni centenárium
megünneplésére az I. világháború miatt késéssel, 1921-ben
került sor, akkor avatták fel a
Helikon-parkban látható kupolás
Helikoni Emlékmûvet.
A Helikon – mint ifjúsági fesztivál – felújítására 1958-ban kerül sort. A mai kereteit Keszthely Város Önkormányzata és a
Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ alakította ki, alapítvány
mûködtetésével gondoskodnak
azóta a rendezvény kétévenkénti megtartásáról.
Idén április 24–26. között a
város valamennyi kulturális intézményét a hagyományosan
18 mûvészeti kategóriában versengõk töltötték meg. Jól megfértek egymás mellett a klasszikusnak számító komolyzenei
produkciók, a kórusmûsorok, a
modernnek tekinthetõ könnyûzenei,
mozgásmûvészeti elõadások. A nemes küzdelemre 50
településrõl 128 középiskola
képviseletében érkezett a nagyszámú résztvevõi kör, akik 500

produkciót mutattak be. A
program lebonyolítását 700 önkéntes segítette.
A számok sok mindent kifejeznek: olyan rendezvényrõl van
szó, mely látszik a város arculatán. A versengés izgalmas, tartalmas szórakozást kínált a kísérõprogramokkal együtt, amelyekkel kellemes kikapcsolódást
nyújtottak a fiataloknak a Helikoni Ünnepségek szervezõi. A
verseny a rendezvény elsõ két
napján, kora reggeltõl késõ estig, folyamatosan zajlott, a zsûri

arany, ezüst és bronz oklevél
odaítélésével minõsítette a produkciókat. A kategóriánként
odaítélt egy-egy fõdíjat és a különdíjakat a Csokonai Sportcsarnokban tartott helikoni gálán
adták át. A közönség a záróeseményen a legkiemelkedõbb produkciókat is újra megtekinthette.
A résztvevõk a Helikoni Ünnepségekkel
rájuk
hagyott
örökségként vihették magukkal
az élményeket, életre szóló emlékként.

