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VONYARCVASHEGYEN IS VIRÁGZIK

HÉVÍZ ÉS HÉVÍZGYÓGYFÜRDÕ

Újra menõ a balatoni kempingezés 220 éves évfordulót ünnepeltek

Fellendülõben vannak a balatoni kempingek. Elsõsorban a fiatalok és a kisgyermekes családok kedvelik az aktív kikapcsolódásnak
ezt a fajtáját, ám az alacsonyabb költségek is nagyban hozzájárulnak a sikeres szezonhoz. Mi teszi vonzóvá a kempingezést? – tettük föl a kérdést Uhrin Zsuzsannának, a Horvátországban, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon, öt helyen, köztük Vonyarcvashegyen kempinget mûködtetõ Aqua Camp cég ügyvezetõjének.

– Ha egy szóval kellene jellemeznem, miért a kemping a szállodával szemben: szabadság.
Számomra és egyre többeknek
ezt jelenti. A kempingben sokkal
közvetlenebb kapcsolatban va-

gyunk a természettel, a többi
kempingezõvel, itt önfeledten el
lehet lazulni. Olyan, mintha az
ember a saját nyaralójában töltené a szabadságát. A kempingezõk sportosan, lazán öltözködnek, nincsenek írott vagy íratlan
szabályok a dresscode-ra vonatkozólag. Természetesen az egymás nyugalma iránti tisztelet folyamatosan jelen van a kempinglakók életében is. A kempingeknek békésebb, harmonikusabb
lelki világa van annak ellenére,
hogy mindenkor pezseg bennük
az élet.
– Szakemberek szerint, míg az
ötcsillagos szállodáknak komoly
kiesést jelent, addig a kempingek
a gazdasági válság nyertesei is lehetnek, mivel a nyaralni vágyók
elsõsorban az olcsóbb üdülési lehetõségeket keresik. Valós ez a
szakmai érvelés?
– Mindenképpen! A kemping
árai – legyen szó akár sátorozásról akár a kempingben található
egyéb
szálláslehetõségekrõl,
mint például a mobil ház – olcsób-

bak, megfizethetõbbek. Fõleg
azok a családok, ahol két-három
gyermek is van, mindenképpen
jobban jönnek ki anyagilag, ha
kempingben foglalják le nyaralásukat, hiszen például egy mobil

ház bérleti díja akár töredéke lehet egy szállodai elhelyezés egy
napi költségének.
– Mi jellemzõ a kempingek
vendégkörére? Van-e
e változás az
elõzõ évekhez képest?
– Alapvetõen még mindig a
kisgyermekes családok választják
a nyaralásnak ezt a formáját, de
sok idõsebb pár is kihasználja az
elõ- és utószezon adta kedvezõ
árakat. Ami változásként érzékelhetõ, az inkább a családok száma,
valóban egyre többen fedezik fel

a kempingben való nyaralás lehetõségét.
– A Vonyarcvashegyre érkezõ
vendégek nemzetiségében van-e
e
változás az elõzõ évekhez képest?
– A statisztikáink alapján csökken az Oroszországból érkezõ
vendégek száma, de egyre több
lengyel, cseh, szlovák, litván, észt
lengyel, szlovén turista érkezik.
Szerencsére a magyar vendégek
száma sem csökkent, de egyértelmûen kisebb számban érkeznek Németországból és Ausztriából is. Örvendetes, hogy az olaszok és a hollandok egyre többször találnak rá a kemping
kínálta örömökre. Vonyarcvashegyre
idén
augusztus közepéig nem
érkezett vendég Svájcból,
Franciaországból, és dán
vendég is csak elvétve
akadt. Jellemzõ, hogy a
szállását szinte mindenki
irodán vagy az interneten
keresztül foglalja le. Alig
akad
olyasvalaki,
aki
„beesõként” mond igent a
kempinges vakációra.
– Nõtt az igény a kempingeken belüli díjmentes
kulturális, sport- és szórakoztató programok iránt?
– Igen, a vendégek
egyre többször kérik, keresik az ilyen jellegû programlehetõségeket, sajnos a kínálat egyelõre hagy még kívánnivalót maga után. A kempingeknek is
fel kell ismerniük a vendég „házon belül tartásának” jótékony
hatását, hiszen ha jól érzi magát a
kempingben, a gyermekeinek folyamatosan programok állnak
rendelkezésére, nem fog kimenni, nem fogja máshol megvenni a
fagyit, nem fog más étteremben
megvacsorázni, hanem a kemping infrastruktúráját fogja használni, itt fog költeni.

Gróf I. Festetics György 220 esztendõvel ezelõtt építtette meg az
elsõ fürdõépületet a Hévízi-tó felett. Az évforduló alkalmából a Hévíz TDM Egyesület, a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház, valamint a Hotel Spa Hévíz közös rendezvényekkel várta a vendégeit az év 220. napján a Hévízgyógyfürdõ központi teraszán és
más helyszíneken. Augusztus 8-án egész nap 2.220 Ft-os áron kínálták a háromórás Tófürdõ belépõjegyet, 220 Ft-ért pedig gyümölcsös
frissítõket. A gyerekeket és gyermeklelkû felnõtteket 3D óriáskockakirakó és fotófal várta a gyermekmedence mellett. Azok számára,
akik a Hévízi-tó és a Hévízgyógyfürdõ történetére voltak kíváncsiak,
„Hévíz Anno” címmel szervezett körsétát tartottak.

Sajtótájékoztatóján dr. Kvarda
Attila, a Hévízgyógyfürdõ és
Szent András Reumakórház fõigazgatója kiemelte: az örömteli
évforduló óriási felelõsség, hisz

nagy figyelmet és odaadást kíván mindenkitõl. Hévízgyógyfürdõ bebizonyította, hogy az emberek, a gyógyturisták és a kúrázók szolgálatába tud állni. A

gyógytóra és a gyógyvízre alapozott komplex kezelések és
technológiák mostanra dicsõséget hoztak, hisz a tavat és a tradicionális hévízi gyógyászatot
nemrégiben hungarikummá nyilvánították. A megkezdett és már
átadott beruházások is a gyógyhely minõségi fejlesztését szolgálják. A kihívások nagyok. A
reumakórház a fenntartójával
közösen folyamatosan napirenden tartja a szakmai munka fejlesztését, a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátását
és a minõségi szolgáltatások bevezetését is – emelte ki.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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ODAFIGYELÉST IGÉNYELNEK A KÖZLEKEDÕKTÕL

HORIZONT

IGYEKEZNEK ELLENSÚLYOZNI MÁSOKKAL

Forgalmirend-változások Hévízre kevesebb orosz turista érkezik
Több belvárosi forgalmirend-változásnak lehettek tanúi a nyár
közepén a Keszthelyen autóval vagy kerékpárral közlekedõk.
Nemrég két olyan módosítás is történt, ami különös odafigyelést
követel meg a közlekedõktõl. A Pethõ utca keleti felén behajtani
tilos KRESZ-táblát helyeztek ki, mert az itteni intenzív forgalmat
már képtelen volt elvezetni a szûk keresztmetszetû utca.

A közelmúltban, a Bástya
utcában birtokba vehették a közlekedõk az itt kialakított kerékpárutat valamint az úttal párhuzamos, frissen kialakított fizetõs parkolókat. Az Egészségügyi
Alapellátási Intézet elõtt süllyesz-

Ez tette szükségessé a megszûnõ
ferdeparkolók
helyett
újak
kialakítását. Új parkírozóhelyként
a Georgikon utca 4. számú udvart
jelölték ki, így szinte a Sétálóutca
sarkán is megoldott lett a gépjármûvekkel történõ megállás. A

Az utóbbi hónapokban 10–15 százalékkal csökkent az Oroszországból Hévízre érkezõ vendégek száma, de az önkormányzat adatai azt tükrözik, hogy ezt ellentételezi valamennyire a belföldi, illetve fõként a cseh és a szlovák turisták számának emelkedése a
privát szállásokon is – mondta Papp Gábor, a város polgármestere
(Fidesz-KDNP) szombaton.

Reményei szerint év végéig
legalább a tavalyi, egymilliót jóval
meghaladó vendégéjszakát töltenek majd el Hévízen az idelátogatók, mondta a polgármester a sajtótájékoztatón, amelyet annak
jegyében tartottak, hogy 220 évvel ezelõtt gróf Festetics György
kezdeményezésére e napon készült el az elsõ fürdõház a hévízi
tavon.
Kvarda Attila, a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház fõigazgatója a fürdõ látogatottságára irányuló kérdésre ki-

fejtette: tavaly több mint egymillió belépõt adtak el a gyógytóra,
illetve a fedett fürdõbe, s mindezen felül még 400 ezer járóbeteget és 5 ezer fekvõbeteget
kezelt a kórház.
A tófürdõn is érzõdik az orosz
vendégek csökkenõ száma, de
gyarapodott némileg a magyar, illetve a németajkú turisták forgalma, sõt kisebb számban, de francia és brit vendégek is egyre többen fordulnak meg Hévízen – tette hozzá.
Megjegyezte: az utóbbi évek-

ben a tavat körülvevõ, a partot és
a vizet egyaránt védelmezõ szádfal felújítása, a vízminõségi adatokat folyamatosan vizsgáló
monitoringrendszer kiépítése, a
fedett fürdõ és a gyógyászat körülményeinek
korszerûsítése
szolgálta a hagyományok õrzését
és továbbfejlesztését.
Mára olyan szintre fejlõdött a
gyógyászati szolgáltatás, hogy
nemrég a Hungarikum címet is elnyerte a tófürdõ és a ráépülõ tradicionális orvosi kezelés – mondta.
Papp Gábor elmondta, hogy
szeretnék nemcsak Magyarországon, de egész Európában, sõt világszinten levédetni a tradicionális hévízi gyógyászatot. Hogy a
tóra alapozott szolgáltatások köre, a turisztikai és gyógyászati kínálat tovább bõvüljön, nemrég

kerékpárkölcsönzõ rendszert építettek ki, sportturisztikai kínálatot vezettek be, illetve a tervezett gyógyhelyfejlesztési állami
pályázat keretében jelentõs közlekedési változásokat hajtanak
végre, egyebek mellett a buszpályaudvar elköltöztetésével.
Hévíz ismertségének további
javulását remélik attól is, hogy
Európa egyik legnagyobb egészségturisztikai szakvásárának, a
Meeting of the Spas of Central
Europe elnevezésû konferenciának Hévíz ad otthont az idén októberben. A legutóbbi vásárokon
több mint 160 wellness és spa
szolgáltató állított ki, s a mostani
rendezvényre Észak-Amerikától
az Arab-öböl térségéig a világ
számos pontjáról várnak résztvevõket.
MTI

EGY LAKÓNEGYED ÜNNEPE

Húsz éve rendezik
Hosszú idõ óta példás közösségi szerepet tölt be Keszthely polgári életében a Zámor Térségért Egyesület. A környezetük szépítésében való részvétel mellett hagyománya van a közös ünneplésektett szegélyû családi és mozgás- forgalmirend-változásokra kihe- nek: több mint 20 éve rendezik a lakónegyed juliálisát. Az egész
korlátozott parkolókat építettek lyezett KRESZ-táblák figyelmez- napos eseménysorozat a városé és a vendégeké is.
ki, így lehetõvé vált a járda tetnek, és a fizetõs övezetekben
balesetmentes megközelítése. A a parkolóautomaták mellett is
közeljövõben a Georgikon utca egyértelmû jelzések vannak arról,
Több más közösség rendre vándorserleg tavalyi végleges elkétirányúvá válik a Sétálóutca hogy a díjköteles zónában parko- szereplõje, résztvevõje a rendez- nyerése után így az újból elkészíAmazon Szállótól induló felétõl. lójegyet kell váltani.
vénynek, a Libás strand, mint tett serleget is átvehette.
helyszín, pedig adja a lehetõséget
A délutáni zenés mûsor a
a fürdõzõk bekapcsolódására.
keszthelyi Festetics György ZeneA zámori juliális már tradicio- iskola
Boombatucada
ütõenális rendezvény, 1994-ben tar- gyüttesének térzenéjével kezdõtottuk meg elsõ ízben – említet- dött, majd vendégszerepelt az
te dr. Kovács István, az egyesület idén 45 éves fennállását ünneplõ
elnöke. – A program a városrész Nagyváthy
Néptáncegyüttes,
jeles ünnepe lett, ami a barátság- vendégeskedett a bókaházi citeról, a kikapcsolódásról szól, kul- razenekar, a helyi Bethlen Gábor
turális eseményekkel, sportren- Nyugdíjasklub színeiben mûködõ
A haszonbérletbe adás lenne a jó megoldás a Jobbik szerint, dezvényekkel, Mindezzel a város Népek Tánca csoport és a Tátika
nem a földeladás. Völgyi Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozga- más közösségei számára is von- Népdalkör. A strandbálon a Casilom Zala megyei önkormányzati képviselõje Keszthelyen tartott zóvá tudtuk tenni a programun- no zenekar adta a talpalávalót.
sajtótájékoztatót arról, hogy a földeladás helyett a haszonbérlet kat.
segítené a magyar gazdákat és az államot is.
Kora reggel izgalmas horgászversennyel kezdõdött a nap,
majd a fõzõcsapatok a bográA politikus bejelentette: a Job- tán szerint a haszonbérleti szer- csoknál készültek hozzá a venbik nem támogatja az újabb pri- zõdés jelenthet megoldást, mert déglátáshoz. Régóta kiemelkedõ
vatizációt, a földek eladását, a így az állami földvagyon nem kó- része a találkozónak a Zámor Kutöbb hektáros földtömbök adás- tyavetyélõdik el, és az állam fo- páért zajló rangos futballtorna,
vételét, mert úgy látják, hogy lyamatosan segítheti a gazdákat melyre idén a város 3 szervezete
ezek a területek nem a megfelelõ akár cserével, akár más módon. A nevezett: a körmérkõzésekben a
kezekbe kerülnek. Már a korábbi termõföld piaci ára is jelentõsen házigazdák mellett a városvezeKuriózumot jelentõ látnivalótermõföld-privatizáció is sok csökkent hazánkban és az unió- tés, a tûzoltóság és a Lavida Ba- kat kínál Hévízen a Muzeális Gyûjszempontból aggasztó volt, de a ban is, pillanatnyilag több az el- ráti Kör csapata vett részt.
temény újabb idõszakos kiállítása.
mostani állami földek eladásának adó, mint a vevõ. A földpiac egyik
– Az idei év a negyedik volt,
szorgalmazását, a nemzeti föld- legnagyobb kihívására, az osztat- amelyben egymás után mi nyervagyon egy részének áruba bo- lan közös tulajdont birtokló gaz- tük a sportversenyt – jegyezte
A bemutató Tavak titkos kertje
csátását is különösen károsnak és dák helyzetére is mielõbbi megol- meg házigazdai büszkeséggel dr. – tavirózsa és lótusz a mûvészetfelháborítónak tartják. Völgyi Zol- dást kellene találni.
Kovács István, aki a Zámor Kupa ben címmel, több mint 100 mûalkotást vonultat fel a Kr. e. 13. századtól egészen napjainkig. A monumentális tárlat felbecsülhetetlen értéket képvisel. A tárgyak
több közgyûjteménytárból származnak. A fõvárosból a Szépmûvészeti és az Iparmûvészeti Múzeum, továbbá a szegedi Móra Ferenc Múzeum tulajdonában lévõ
darabokkal, valamint a hévízi Hungaléria által rendelkezésre bocsá(Folytatás az 1. oldalról.)
ki a gyógyhely modernizálásában. Hévízgyógyfürdõ eddigi 220 évé- tottakkal egészült ki a témában a
Köszöntõjében Papp Gábor, Az új közlekedési koncepció ele- nek játékos jelképeként 220 sár- Muzeális Gyûjtemény saját anyaHévíz város polgármestere rávilá- mei, az aktív turizmust, a kerék- ga gumikacsát engedtek a gyógy- ga. Az egyiptomi származású dagított: a város együttmûködik ab- páros turizmust szolgáló fejlesz- tóba. A kacsák már önmagukban rabok közt találkozik a látogató
ban, hogy a Hévíz létalapját jelen- tések a vendégeket és az itt élõ- is kedves, hazavihetõ ajándékok egy Hathor papnõt ábrázoló hotõ kincs tovább gyarapodjék, a ket egyaránt szolgálják – világí- voltak, de 22 kiskacsa meglepe- mokkõszoborral. Láthatók többek
220 éve lerakott alapok megfele- tott rá.
tést, ajándékcsomagot is rejtege- közt Thaiföldrõl, a szecesszió kolõen fejlõdjenek. A feladatnak és
Horváth Orsolya, a Hévíz TDM tett. A szervezõk sort kerítettek a rából, Emile Gallé mûhelyébõl kiaz örökségnek a város jól megfe- Egyesület elnöke elmondta: azon Hévíz 220! Van egy képed hozzá? került mestermûvek, s Zsolnay Júlelt. Örömteli, hogy Hévíz saját, dolgoznak, hogy a város és a reu- címmel kiírt pályázat eredmény- lia-alkotások is. A tárlat elé írt
Európa-szinten ismert védjegye, makórház törekvéseivel összhang- hirdetésére, valamint a Hévíz An- ajánlás a Hévíz szimbólumát jelenbrandje lett a helyi, orvosszakmai ban olyan marketingakciókat, no fotótárlat ünnepélyes megnyi- tõ egzotikus növény, a tavirózsa
háttérrel és megfelelõ infrastruk- megjelenéseket indítsanak, ami a tására, melynek képei a Véderdõ Hévízi-tóba kerülését is megistúrával rendelkezõ tradicionális gyógyulni vágyók tömegét vonzza melletti sétány mentén, a Hévíz- merteti: az indiai tündérrózsa bekúra. A sportturizmus, a rekreá- a Balaton nyugati csücske mellé.
gyógyfürdõ kerítésén tekinthe- telepítése 1898-ban történt, általa a gyógytó a vendégek kertjévé
ciós turizmus új csapásirányt jelöl
A nap különlegességeként, a tõk meg október végéig.

A JOBBIK VÉLEMÉNYE SZERINT:

Inkább haszonbérlet

KÉPESLAPOKON, EMBLÉMÁKON

Tavak virágoskertje

HÉVÍZ ÉS HÉVÍZGYÓGYFÜRDÕ

220 éves évfordulót ünnepeltek

is vált. Mint motívum, megjelenik
képeslapokon, emblémákon, jelen
van a város címerében.
A tavirózsa és a lótuszvirág hasonló, de nem azonos növény, ám

az élet, a tökéletesség jelképeként Hévízhez mindkettõ köthetõ, élõ szimbólum.
A kiállítás szeptember végéig
lesz látogatható.
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A kánon felé A szépségteremtõ mûvész

tást rendez a Mikus-festményekbõl, továbbá bemutatásra kerülnek a MÛSZAK táborában készült
munkák is a Mikus-szoborral
együtt. A bronzba öntés és a múzeumkerti felállítás támogatását
illetõen a mûvészeti csoport a városvezetés mellett számít a
keszthelyi lokálpatrióták, a Mikus-

helyre való költözés a Balatonnal való megismerkedést hozta
el számára. Megismerte a Balaton lelkét, képeiben ott izzik,
ott lobog, ott csendesedik el
minden, ami e tájra, erre a vízre jellemzõ. Rendkívüli módon
érdekelték a természeti jelenségek: a jég, szivárvány, felhõk,
napfény.
Egyik kritikusát is idézte
Cséby Géza: „Mikus Gyula szépségteremtõ mûvész.” Hozzáfûzte, hogy ez a megfogalmazás képeire és szobraira, kisplasztikáira egyaránt érvényes.
– Valóban, hiteles, igaz mûvész, aki az igazságot kereste
alkotásaival, s meg is találta. Szinte élete végéig dolgozott. Éppen
egy általa oly nagyon kedvelt témán: csendéleten. Sajnos már
nem fejezhette be.
Az összmûvészeti munka során Tirnován Tamás, a mûvésztelep pápai résztvevõje agyagból
elkészítette Mikus Gyula mellszobrát. Takács Ferdinánd táborvezetõ elmondta: Keszthely város
önkormányzatánál kezdeményezik, hogy a mûalkotás bronzba
öntve köztéri alkotásként legyen
felállítva a Balatoni Múzeum szoborparkjában. Az intézmény az
õsszel gyûjteményes emlékkiállí-

festmények gyûjtõinek segítségére.
A MÛSZAK táborában idén különleges attrakcióra került sor: a
családtól kapott befejezetlen kép
vásznán akciófestészet keretében Horváth Melinda, Illés Major
Julianna és Takács Szencz Lívia
ecsetet kézbe vége folytatták az
abbahagyott munkát. Szimbólumot alkottak, melyben megmaradt a csend, belé az élet jelét
festették, hithûen Mikus Gyula
mûvészetének halhatatlanságához. Természetesen ez a munka is
látható lesz a Balatoni Múzeum
említett õszi tárlatán.

ÉRTÉKÕRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS

Szemes Péter esztéta, kritikus, a Göcseji Múzeum irodalomtörténésze, a Pannon Tükör folyóirat fõszerkesztõ-helyettese egy szórakoztató elõadás keretében a Balatoni Múzeumban adott átfogó
képet a literatúra zalai helyzetérõl, az irodalmi értékõrzés és értékteremtés útjairól. A „Rendületlenül” címmel a zalai–muravidéki irodalomról nemrégiben könyvet megjelentetõ kritikust az elõadásával összefüggésben bírtuk szóra arról, hogy van-e mire büszkének
lenni?

– A történeti Zala megye határai Balatonfüredtõl Perlakig terjedtek, de sokáig hiányoztak az
igazán minõségi hangok, az igazán minõségi alkotók. Volt ugyan
Zrínyi Miklósunk, Kisfaludy Sándorunk, aki az elsõ dunántúli kõszínházunkat alapította Balatonfüreden.
A
megyéhez
tartozó
Alsólendván nyomda mûködött
az 1570-es évek elsõ felében. Jóval késõbb Keresztury Dezsõ is újra felfedezte és büszkén vállalta
zalaegerszegi gyökereit. Nagykanizsán Pék Pál hozott létre jelentõs életmûvet, ám a zalai literatúra felépítményének falai
csak lassan épülgettek. A Pannon Tükör kulturális folyóirat
elindulásával, Péntek Imre,
Uttasy József Zalába költözésével a folyamatok, az események felgyorsultak. Megélénkült az irodalomszervezés, a
helyi irodalmi élet tudatos alakítása. Mindez gyakori könyvbemutatókat, felolvasóesteket
eredményezett. Meghívott irodalmi mûhelyek, szerzõk mutatkoztak be azzal a vállalt küldetéssel, hogy a lendvai–
muravidéki magyar irodalmat
is be kell kapcsolni a zalaiba,
hisz mindig is oda tartozott. A
Pannon Tükör köré csoportosult alkotói tábor mára megbecsült része lett nemzetünk kulturális életének, az egyetemes magyar irodalomnak. Az ötvenes
évek terméke az a kijelentés,
hogy Zala kulturálisan sötét terület. Az elsõ megyei szépirodalmi
antológia elõszavát Dénes István
elsõ titkár írta, aki '56-ban Zalaegerszegen a tömegbe lövetett.
Bevezetõjében õ arról ír, hogy Zala egy sötét megye, kulturális hagyományok nélkül. A régi világ
nem hagyott itt semmit, nem
voltak itt korábban értékek. Õ
nem tekintette értéknek Zrínyi
Miklós európai léptékû életmûvét, a Festetics-féle Helikoni Ünnepségeket, de szerencsére most
már nem az õ állásfoglalása a
mérvadó. A tények pedig magukért beszélnek. Csokonai Vitéz
Mihály két legjelentõsebb mûve
is Zalához kapcsolódik. A legenda
szerint a Dorottya egy keszthelyi
bál történetét adja vissza, a Tihanyi echo-hoz címû vers Füredhez

köthetõ. A nagyobb kultúracentrumok és egyetemi központok
mellett, a fõváros közelségében
lévõ megyékben aktívabb és
pezsgõbb az irodalmi élet, de
nincs szégyenkeznivalónk.
– Van jövõje a zalai irodalomnak?
– A zalai irodalom katedrálisa
nem épül föl önmagától. Ez egy
missziós munka. A kortárs magyar literatúra Budapest központúvá vált. Szinte csak az tud érvényesülni, akit a fõvárosban elfogadnak. Nem mások elvárásainak

Keszthely festõmûvészére, Mikus Gyulára emlékeztek kései pályatársai, születésének 110 éves évfordulója tiszteletre. Az ünneplés gondolata a Mûvészek Szabad Alkotó Közössége (MÛSZAK) cserszegtomaji alkotótábora szellemiségébõl eredt. Az immár hagyományos, 5 esztendõre visszatekintõ kulturális pikniken nyaranta jeles elõdök munkásságát idézik fel. A korábbi években Egry József,
tavaly Derkovits Gyula alkotói szellemét jelenítették meg, ezúttal a
Keszthely festõmûvészeként számon tartott Mikus Gyula „költözött” be a táborba, amelynek rendre a Takács Ferdinánd, Takács
Szencz Lívia festõmûvész házaspár ad helyet, saját otthonában.

Ihletet adva, Mikus-festményekbõl kamara emlékkiállítás
nyílt, a mûvész életét és munkásságát dr. Cséby Géza író-kötõ,
mûfordító idézte:
– Mikus Gyula hosszú évtizedeket töltött Keszthelyen, barátsággá nemesedett ismeretség fûzött
hozzá – pillantott a múltba. – Õ
volt Keszthelyen a festõmûvész.
Tõle meg lehetett tanulni a szépség mibenlétét, elsajátítani az
emberséget, a táj szeretetét és a
néphez való ragaszkodást. Haláláig elkötelezte magát az õt körülvevõ balatoni tájjal. Itt érezte
magát otthon. Ötévesen került
családjával Tapolcára, Szegeden
végezte a tanítóképzõt, Zalaszántón kezdte a pedagóguspályát.
Ott készültek az elsõ elismert mûvei. A falu mindennapi életének
tragikus témái ragadták meg el-

sõsorban: Utolsó kenet, vagy a
Halottasmenet, de a táj, a virágok
éppúgy megjelentek képein, mint
a falu jellegzetes állatai. Foglalkoztatta a tömeg, mint festõi téma: így született a Zalaszántói
búcsú, a Keresztjáró napok, a Tábori mise, Felvonulók, Kodály
Keszthelyen, Korcsolyázók, s a fiúi
szeretettel megfestett remek,
Anyám címû portré.
– Tehetségét bizonyítja az is,
hogy Koszta József egy szántói
vendégség alkalmával belsõ meggyõzõdéssel kiáltott fel Mikus
Gyula képei láttán: – Úristen, micsoda tehetség! Csak egy évre
mehetne el Párizsba! Mikus Gyula
azonban csendben válaszolt: Én
csak Keszthelyre szeretnék… Így
történt, hogy 1941-ben Keszthelyre került rajztanárnak a polgári fiú- és leányiskolába. A Keszt-

ÚJKORI ÉVTIZEDEK A NÉPMÛVÉSZETBEN

Fafaragás, csipkeverés
Egymást váltják a kismesterségeket ûzõk kiállításai, munkabemutatói, s mellettük az alkotótáborok az idén 25 éves fennállását
és igényeinek kell megfelelni, ha- ünneplõ Zala Megye Népmûvészetéért Alapítvány keszthelyi alkonem saját értékeinket kell fölvál- tóházában.
lalni és minél markánsabban
megjeleníteni. Nagy lelkesedéssel
A jubileumi jegyben zajló moz- során. Péntek Teréz tehetségét
gyûjtöm magam köré a fiatal,
szárnybontogató tehetségeket. A galmas élet egészen november kamatoztatva a mûvészet teremPalackposta címû megyei antoló- közepéig tart, melynek során az tésében is társa lett férjének, elgiánk szerzõi egyharmad részben alapítványt tevõ, s a kuratóriumi nyerte a Népi Iparmûvész címet
35 év alatti zalai fiatalok. Többen munkában részt vevõ népmûvé- is. Közös jellemzõjük az értékõrközülük már rendelkeznek egy- szek alkotásait tekinthetik meg az zés, az elhivatottság. Átörökítõi is
két kötettel is, és rendszeresen érdeklõdõk. Nemrég a keszthelyi a mesterségüknek: közösségekpublikálnak az ország legjelentõ- Bereczky Csaba fafaragó és fele- ben adják át az újabb generációksebbnek számító folyóirataiban. sége, Péntek Teréz csipkeverõ al- nak a népmûvészet továbbvitelét.
Õk megõrzik identitásukat, fölvál- kotásai kerültek a látogatók elé. A Rendezvényeken gyakran szerelalják az értékeiket. A megyei köz- bemutató során a helyszínen a pelnek bemutatókkal, jeles proggyûlés támogatásával bonyolí- mûhelymunkák gyakorlatából is ramokon a zalaegerszegi Falumútott, a Kárpát-medencében egye- ízelítõt kaphattak a látogatók. A zeumtól a szentendrei Skanzenig
dülálló Zalai–Muravidéki Ifjúsági keszthelyi házaspár több mint 40 számos helyen jelen vannak.
Írótábort is azért szerveztük, éve foglalkozik kézmûvességgel.
Az õszig több kiállításra kerül
hogy értelmezzük, elemezzük a A Népmûvészet Mestere címmel sor a keszthelyi alkotóházban,
fiatalok mûveit, segítve õket az is kitüntetett Bereczky Csaba kü- széles mûfaji gazdagságot képvielõbbre haladásban. A rendez- lönféle technikákkal dolgozik: a fa selve. Október elején a negyedvényt a Pannon Írók Társasága, a mellett kéregbõl, szaruból, csont- százada mûködõ alapítvány egy
Göcseji Múzeum és a lendvai ból készült használati és dísztár- csoportos bemutatót is szervez,
könyvtár közösen szervezte. Sike- gyak, enteriõrök lettek kiállítva. ahol az alkotók sokasága képvirült megmutatni, hogy van igény Feleségének a kézimunkázás irán- selteti magát, személyenként 2–3
ti kedve erõsödött fel a közös út munkával.
az általunk képviselt értékekre.

Legördült a függöny
Idén 16. alkalommal kerül sor a Keszthelyi Nyári Játékok megrendezésére a Helikon Kastélymúzeum parkjában.

A Balaton-part egyik legnagyobb fõszezoni kulturális programja, színházi ünnepe lett a Puskás Tamás–Básti Juli mûvészházaspár által létrehozott Keszthelyi
Nyári Játékok, amelyeken a látogatók kezdettõl fogva rengeteg
élményt kapnak. A rendezvény
hordozója a keszthelyi születésû
Básti Lajos emlékének. A Kossuthdíjas mûvésznõ édesapja tiszteletére indította férjével együtt az
azóta meghonosodott szabadéri
színházi programot. Mûvészeti
háttere a Puskás Tamás igazgatásával mûködõ budapesti Centrál
Színház, mely a lehetõséget adja
arra, hogy a mûsor minden évben
sztárparádé legyen.
Ez folytatódott idén is július
23. és augusztus 16-a között a ki-

110 ÉVE SZÜLETETT MIKUS GYULA

alakult gyakorlati szerint azzal a
visszapillantással, amit 4 évente
tesznek: elhozták újra a sikerlistát. Ilyen „új tükör” program következett. A társulat a Hét boszorka címû koncertelõadással
kezdett, Horgas Eszter zenekara
és Bozsik Yvette táncosainak közremûködésével. Majd újra jött a
Black Comedy, bemutatták Michael Frayn, Függöny fel! címû
komédiáját, s színre került Kern
András fõszereplésével László
Miklós, Illatszertár címû világsikerû darabja. A program utolsó hetében Neil Simon, Pletykafészek
címû
bohózatát
játszották,
amelyben láthatta a közönség
Rudolf Pétert, Nagy-Kálózy Esztert, Liptai Claudiát, Scherer Pétert, s sokan másokat.

KESZTHELYEN ÉS HÉVÍZEN

Böjte Csaba miséi
A Balatoni Csillagösvény Missziós Körút keretében Böjte Csaba
ferences szerzetes tartott szentmisét a közelmúltban a hévízi
Szentlélek Templomban, ahol fellépett a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus.

A perselyadományokat a kórus re hívott otthont jövõ nyáron
tagjainak otthonaként szolgáló szeretnék fölszentelni Szovátán.
épület befejezéséhez gyûjtötték.
Böjte Csaba elmondta, hogy
Az imádságból és éneklésbõl élet- az egy évtizede alapított szovátai
kórus tagjai között árva gyerekek
is szép számmal akadnak. A szerzetes a valódi öröm tartalmát kifejtve buzdított arra, hogy a vásárlás öröme helyett a mindennapi jókedv, a derû és az életöröm lényegét keressük. Mint
mondta: istengyermekként is lehet kacagva, boldogan élni az
életet.
A szeretet, az örvendés és a
jókedv forradalmát a Kárpát-medencében hirdetõ Böjte Csaba a
hévízi szentmiséjében az alkotás,
a teremtés örömérõl is szót ejtett
azt hangsúlyozva, hogy jó Istennek a társa lenni a világ továbbteremtésében. A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban is sok száz érdeklõdõ hallgatta végig a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítójának miséjét.
Az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál
szélén tengõdõ gyermekek felkarolását szívügyének tekintõ Böjte
atya kórusát a Farkas Edit Szakiskola kollégiumában helyezték el.
E bázishelyrõl indultak sümegi
fellépésükre is.
Cserna Antal és Pokorni Lia a Függöny fel! egyik jelenetében.
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MINDEN IDÕK EGYIK LEGJOBB KESZTHELYI LABDARÚGÓJA

KITEKINTÕ

SZINTFELMÉRÕ JÁTÉKOKKAL FEJEZÕDIK BE

Nagy III János 65 éves Kézilabdás edzõtábor
1950. augusztus 3-án született Nagy III János, minden idõk
egyik legjobb keszthelyi labdarúgója. Legnagyobb sikereit a Baróti
Lajos féle magyar válogatottban, valamint a magyar bajnokságban
ezüstérmet szerzõ (1976.) és a teremlabdarúgásban elsõ Videotonban érte el. Tizenhatszor ölthette magára a nemzeti mezt, pedig
olyanokkal kellett megvívnia a csapatba kerülésért a harcot, mint
a Fradi kedvenc Martos Gyõzõ, vagy éppen a Vasasban játszó Török Péter. 40 esztendeje olyanokkal játszott egy válogatottban,
mint Bálint, Nyilasi, Ebedli, Pintér és Fazekas.

A legendás Videotonban –
259-szer szerepelt az NB I-ben –
pedig együtt játszhatott Karsaival, Kováccsal, Mayerrel, a
Disztl fivérekkel és a felejthetetlen néhai Szalmássy Tamással.
Jobbhátvédként elvétve volt lefutható és Mátraira emlékeztetõ
becsúszó szerelései voltak.
1982-ben nagy meglepetésre
került az akkor a másodosztály él-

csoportjához tartozó Keszthelyi
Haladáshoz, ahol középhátvéd és
közönségkedvenc lett. Hamarosan kitûnt elegáns, Beckenbauerre emlékeztetõ szereléseivel és azzal, hogy õ egy az egyben védekezett. Egy csapatban
szerepelt Rácz-cal, Galántaival,
Kanásszal, Englónerrel, Czirákival,
Pállal, Bagóval és Kissel.
Különösen emlékezetes volt,

amikor 1983. február 19-én a
korszak legjobb magyar csapata –
Verebes edzette Gyõr – ellen az
egyetemi pályán Magyar Kupameccsen egyenlített 2-2-re.
1986-ban a Debrecen (2-1) ellen
játszott utoljára Keszthelyen a
másodosztályban.
Összesen 50 bajnoki meccsen
erõsítette a Keszthelyi Haladást,
amely akkor a 25 legjobb magyar
csapat közé tartozott.
Levezetésként még szerepelt
a Gyenesdiás, majd az 1998-ban
NB III-ba kerülõ Béres Ferenc
edzette FC Keszthelyben is. Jelenleg is a Balaton fõvárosában él.
Játéktudását, sportszerûségét
csupán szerénysége múlta felül,
aki látta játszani, egyértelmûen
vallhatja, személye minden idõk
egyik legjobb keszthelyi labdarúgója volt.
Dr. Iglódi Endre

Zalaegerszegen kedvezõ
helyen lévõ 54 m2-es, kétszobás, zöldövezetre

né-

zõ, erkélyes lakás kiadó.
Érdeklõdni: 06-30/9464-800.
Szép, jó állapotban lévõ,
használt „Jager” kerítés
kapukkal olcsón eladó.
Érdeklõdni: 06-30/9464-800.

PEDÁLOS MOSZKVICSOK VERSENYE

Zsivaj, kacaj, drukk
A nyarak rendszerint életre szólóan válnak felejthetetlenné. A
gyermekként kapott élményeket a felnõtt korosztály gyakran az
újabb generáció örömét látva élheti át. Erre is lehetõséget kínált a
vonyarcvashegyi Lido strandon nemrég megrendezett pedálos
Moszkvicsok versenye.

Hódít a retro, s nem csak a felnõttek körében, gyermekek is nagyon tudják élvezni, ha szüleik
kiskori játékaival megismerkedhetnek. Hagyomány példázza ezt:

a kezdettõl fogva népszerû program idén jubileumhoz érkezett, 5.
alkalommal szervezték meg.
Tekintettel a fürdõhely nemzetközi vendégkörére, a mezõny
idén is világbajnoksági szinten állhatott össze, az 5–7 éves korosztálybeliekbõl. A pedálos „oldtimer” darabok csak kevés családban lelhetõk már fel, ám köszönhetõen a gyenesdiási Tóth Attila
gyûjtõszenvedélyének, õ száznál
több ilyen járgányt õriz. Neki, s
Benke Márta helyi vállalkozó szervezõmunkájának köszönhetõ a
már tradicionális program rendezése.
A „Vonyarc-ringet” már a próbakörök idején is a szurkolók népes tábora vette körül. Csaknem
nyolcvanan neveztek, a futamgyõztesek közti újabb és újabb

versengés egyre jobban felforrósította a hangulatot. A Vonyarcvashegy Kupáért lányok és fiúk
egyaránt küzdöttek.
Tóth Attila a becsben tartott

pedálos autóit szívesen bocsátja
rendelkezésre a versenyhez.
– Nagy boldogság a gyermekek örömét látni – mondta. – Régi játékkedvünket élhetjük át

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

most mi szülõk is, egy kis nosztalgiával.
Az idei verseny az elõzõ évekbõl sokaknak már emléket jelentett, amik most újra felidézõdtek.
Mindez láthatóan erõsítette a kis
játékautók kultuszát, voltak, akik
már saját Moszkviccsal érkeztek
és neveztek. Zsivaj, kacaj, drukk,
az elért teljesítmény feletti büszkeség uralta a hangulatot. Sok
ajándék talált gazdára, köszönhetõen az esemény széles támogatói körének.

Vonyarcvashegy szezonális
programjaihoz hagyományosan
hozzá tartoznak a sportrendezvények, amelyek egyrészt látványosságot kínálnak a vendégeknek, a sportolóknak pedig felkészülést jelentenek az éves versenyekre.

Ez a kettõsség jellemezte a helyi
sportegyesületi nõi kézilabda-szakosztály U13 korosztálya számára
rendezett egyhetes edzõtábort.
– Beneveztünk idén az országos kézilabda-szövetség bajnokságába, most az erre való felkészülést szolgálták az elmúlt napok – említette a záróeseményen Hetesi Lajos szakosztályvezetõ. – Igen aktív munkán vagyunk túl, a lányok szinte fáradhatatlanul, felelõsséggel teljesítették a feladatokat. Köszönettel
tartozunk a szülõknek is, akik támogatása nélkül ezt a tábort
nem tudtuk volna megszervezni.

Az edzések Csíkos László, a
Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola testnevelõ tanára vezetésével zajlottak.
– Örömmel vállaltam a feladatot, egy olyan intézmény
képviseletében, ahol a kézilabdának ugyancsak nagy múltja
van – említette. – A tábor mun-

kája során neves edzõkkel is
dolgozhattak a fiatalok, itt volt
Kovács Péter, valamint Tóth János Oleg, akik országos élvonalbeliek.
A program szintfelmérõ játékokkal ért véget, e mérkõzésekre
a zalaegerszegi kézilabdaklub
sportolóit hívták meg.

OLASZORSZÁGI TANULMÁNYÚT UTÁN

Vonyarci ifjú tehetség Kapolcson
Festménykiállításával szerepelhetett a Mûvészetek Völgye
idei programsorozatában Vollein
Ferenc, kiemelkedõ tehetségû
16 éves vonyarcvashegyi diák.

Kapolcson, a Völgy Turisztikai
Központban az ifjú alkotó immár
jubileumi jegyben, ezúttal 30.
önálló kiállításával lépett közönség elé. A tárlat az alkotó sokszínû
kulturális érdeklõdését és kötõdését vonultatta fel. A közönség
megtekinthette a balatoni témájú, valamint az Ó- és az Újszövetség, a zsidó-keresztény kultúrkör
által ihletett legfrissebb alkotásokat, több zsidó életképet és az antik-görög mitológia által ihletett
munkákat. A megnyitón Weiner
Sennyey Tibor író-költõ, Vollein
Ferenc igazi felfedezõje beszélt az
ifjú tehetség ígéretes munkásságáról. A Színvarázslat címmel rendezett bemutató nyitánya a társmûvészetek találkozását is jelentette: dalos mûsorral közremûkö-

dött Gryllus Vilmos,
Lángi Péter keszthelyi költõ pedig a
képek által ihletett
verseibõl olvasott
fel.
A látnivalók a
fiatal sokszínû kulturális érdeklõdését és kötõdését
vonultatták fel. Kuriózumként szerepelt a Judit imája
címû, 50x70 centiméteres
méretû
vászonra
festett
olajkép, mely itt került bemutatásra
elõször. A festmény
az ifjú alkotó közelmúltbeli olaszországi tanulmányútjának az eredményeit is mutatta, a
letisztult
reneszánsz-posztmodern hatások érvényesülésével.

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.
Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.
Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

