
Mindezt körvonalazta az a
Hévízen tartott nemzetközi ta-
lálkozó, ahol a római hagyomá-
nyokra épülõ fürdõélet összefo-
gással való kiaknázása volt a té-
ma. A Hévíz TDM Egyesület part-
nerségével a fürdõvárosban ke-
rült megrendezésre a Szlovéniá-
ból elindított nemzetközi talál-
kozó, mely a közép-európai tu-
risztikai szolgáltatók közt igyek-
szik partneri kapcsolatokat ge-
nerálni. 

A rendezvényen mintegy 100
fõ vett részt, a vendéglátás szé-
les területét felölelõ szolgálta-
tók, utazási irodák képviseleté-
ben. Az esemény újabb módot
adott arra, hogy a programra lá-
togatók jobban megismerjék
Hévízt, a fürdõváros vonzerejét
a térségi kínálatokkal együtt. 

A szlovén–magyar kapcsola-
tok jó irányú haladásáról beszélt
Ksenija Skrilec, Szlovénia ma-
gyarországi nagykövete. El-
mondta: nagyszerûen használha-
tó ki a két ország közt az egy-
máshoz utazás lehetõsége.
Mindez diplomáciai részrõl támo-
gatottságot élvez. Házigazda vá-
rosvezetõként Papp Gábor pol-
gármester arról beszélt, hogy
Hévíz örömmel és büszkeséggel
õrzi a kincset érõ gyógytót, s
hogy ez mind többeket szolgál-
hasson, ahhoz szükség van a
partnerségre és az újabb kapcso-
latokra. Erre azzal is rámutatott,
hogy az orosz beutazás csökke-

nése ellenére Hévíz az év elsõ 7
hónapjának forgalmával is õrzi a
leglátogatottabb vidéki város
pozíciót, ami új piacok megnye-
résének köszönhetõ. Örvendetes
tapasztalat, hogy a magánszál-
láshelyeken növekedett a fog-
laltság. A találkozót úgy értékel-
te a polgármester, hogy az az
újabb forgalmi térnyerés mellett
ahhoz is segítséget nyújt, hogy
le lehessen szûrni, miket kell
másként, vagy jobban tenni. 

Az elhangzottak rámutattak
arra, hogy a forgalom generálá-
sához együttes kreatív gondol-
kodásra, közös marketingmun-
kára van szükség. A vendégek a
tartózkodásuk 3 napja során a
város szállodáit látogatták meg,
workshopon vettek részt, meg-
tekintették a tófürdõt, elõadást
hallgattak a környék sportolási
lehetõségeirõl, valamint a
sportrehabilitációról.

Palich Etelka, a Miniszterelnök-
ség területi közigazgatás irányítá-
sáért felelõs helyettes államtitká-
ra – köszönetét tolmácsolva az el-
végzett munkáért – kiemelte: a
lakosság örömére, immár egy he-
lyen vehetik igénybe a polgárok
az állam szolgáltatásait. Azt kí-
vánta: a megfelelõ szakszerûség-
gel kiszolgált ügyfelek megelége-
dettséggel hagyhassák el a kor-
szerûen elkészült helyet.

Dr. Varga Andrea járási hivatal-
vezetõ elmondta: az EU-ban
meglévõ tapasztalatok birtoká-
ban létrehozott elsõ integrált ha-
zai ügyfélszolgálatok felállításával
foglalkozó 2013-as konferencián
még távolinak tûnt, hogy egykor
Keszthelyen is ilyen létesülhet.
Majd tavaly februárban Hévízen
megnyitott a nagyon jó ügyfél-
elégedettséggel rendelkezõ kor-

mányablak. A pozitív visszajelzé-
sek, a keszthelyi munkatársak fel-
készültsége, elhivatottsága már
biztonságot ad a keszthelyi hiva-
tal átadásakor.

Köszönõbeszédében Rigó Csa-
ba kormánymegbízott arra világí-
tott rá, hogy Keszthely önkor-
mányzata a frekventált helyen, a
postahivatalhoz közeli épületét
ingyenesen adta használatba, ami
az állampolgárok érdekét szolgál-
ta. A hévízi kormányablakot alapí-
tása óta közel 31 ezren keresték
föl. Az országosan megnyitandó
278 kormányablak fele már meg-
nyitott, és idén év végéig szinte
az összes ügyfeleket fogad majd.
A rezsiköltség-megtakarítás szán-
dékával, a jövõ év végéig, a me-
gyében 18 kormányhivatali épü-
let felújítását tervezik – jelentette
be.
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Szakszerûséggel
szolgálni

Keszthelyen, a járási hivatal épületének földszintjén, az ok-
mányiroda helyén ünnepélyes keretek között megnyitották a kor-
mányablakot, ahol nyolc ügyfélpultban tizenkét ügyintézõ szolgál-
ja ki az ügyfeleket.

Befejezõdött a Festetics II.
Tasziló herceg megbízásából ki-
lencven esztendeje építtetett
Festetics-mauzóleum mûemléki
rekonstrukciója, ezzel teljesül-
hetett a keszthelyiek régi vá-
gya. A város egyik emblema-
tikus, 1925-ben épült, neoklasz-
szicista mûemléke, a Festetics
hercegi család nyughelye újult
meg.

A mauzóleum vagyonkezelõje-
ként a Helikon Kastélymúzeum a
Miniszterelnökség által biztosí-
tott mintegy 175 millió forint tá-
mogatás felhasználásával, a West
Hungária Bau Kft.-vel, mint kivite-
lezõvel, készíttette el az épít-
mény teljes, korhû felújítását. A
helyreállított mauzóleum ünne-
pélyes avatására herceg IV. Feste-
tics György jelenlétében, a támo-
gatást nyújtó Miniszterelnöksé-
get képviselõ Lázár János minisz-
ter valamint L. Simon László, a Mi-
niszterelnökség parlamenti ál-
lamtitkára részvételével került
sor a keszthelyi Szent Miklós-te-
metõ déli végében. 

Köszöntõbeszédében Mannin-
ger Jenõ megyei fejlesztési biztos
kiemelte: a Festetics-család örök-
ségeként lett Keszthely a Nyugat-
Dunántúl szellemi-irodalmi köz-
pontja, az agrároktatás centruma
és a környék a gyógyturizmus fel-
legvára.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Európa gyógyfürdõi ma már nem versenytársként tekintenek
egymásra. A turisztikai piac azt mutatja, hogy a térség országainak
vendéglátói adottságai inkább kiegészítik egymást, a kínálat
együtt ütõképesebb. 

Lázár János a mauzóleum avatásán.

A római fürdõélet
hagyományain 

Célja volt, hogy a megújuló
biomassza alapanyaggal kiváltsák
a meglévõ távhõrendszer gázfel-
használását, mely révén a távhõ-
rendszer üzemeltetése költség-
hatékonyabbá tehetõ, valamint
társadalmi hasznosságként  az

üvegházhatású gázok kibocsátása
csökken, és növekszik a megújuló
energiaforrások felhasználása.

A pályázatot a VÜZ Nonprofit
Kft. nyújtotta be 2013 márciusá-
ban. A projekt helyszínei: a KETÉH-
telep és a Fodor utcai fûtõmû.

BEFEJEZÕDÖTT A PROJEKT

Uniós támogatással
Lezárult „Keszthely zöldhulladékának energetikai célú köztes ter-

mékké való feldolgozása és hõenergetikai hasznosítása” címû projekt. 



– Egy rendezvény valamely
termékhez kapcsolása mindig
olyan programot jelent, ami alap-
jaiban tradíciókhoz kötõdik –
kommentálta az eseményt Danyi
Éva, a Prémium Hungaricum
Egyesület elnöke. Az általuk ado-
mányozott védjegyet immáron 5
keszthelyi burgonyafajta nyerte
el, az elismerés a hagyományõr-
zést, az innovációt és a magyar
termékek hírnevének öregbítését
jelzõ szimbólum. 

A szórakoztató mûsoros bur-
gonyaünnepre a Magyar Gasztro-
nómiai Szövetség támogatásával,
került sor. Volt burgonyavásár,
fajtabemutató, termesztési taná-
csadás, fõzõverseny zajlott csalá-
dok, csapatok, éttermek részvé-
telével. A konyhán a Botond fajta
vitte a prímet, amely legutóbb, a
keszthelyi fajták közt ötödikként
nyerte el a Prémium Hungaricum
Egyesület védjegyét. 

Összesen 13 csapat készítette
minõségi versenyben a különféle
burgonyás ételeket. 

– Örömteli nap ez, amikor
ennyi jót lehet hallani a burgo-
nyáról – mondta dr. Polgár Zsolt

professzor, a Burgonyakutatási
Központ igazgatója. – Mi nemesí-
téssel és vetõgumó-elõállítással
foglalkozunk, a fõ cél természe-
tesen az, hogy a munkánk ered-
ménye az étkezõasztalon érvé-

nyesüljön. Ez a rendezvény a fõ-
zõversennyel együtt jól hangsú-
lyozza, hogy a fajtatulajdonságok
mit jelentenek a konyhán. Ezért

próbáljuk szorgalmazni a burgo-
nyafélék név szerinti forgalmazá-
sát, hiszen a vásárlók csak így jut-
hatnak hozzá mindenkor garan-
táltan a megismert, megkedvelt
tulajdonságú burgonyához. 

A gasztronómiai nap játékos
programjairól gondoskodott a
helyi Varázshangok az Egészsé-
gért Egyesület és a keszthelyi
Szemfüles Egyesület a Gyermeke-
kért közösség. Tündérvándor

címmel koncertet adott Farkas-
házi Réka és a Tintanyúl zenekar,
majd tánczenés buli zajlott a
Tequila zenekarral.

A jó szándék és segíteni tudás
kifogyhatatlan erejû aktivistája-
ként tekintenek Keszthely polgá-
rai a rokkantnyugdíjas Nemes Klá-
ra asszonyra, aki az önkormány-
zat képviselõ-testületi tagjaként,
a Keszthely Város Sportjáért és
Oktatásáért Egyesület szakosz-
tályvezetõjeként is sokat tesz az
elesett sorstársaiért, a fogyaték-
kal élõk boldogulásáért. Az Embe-
ri Erõforrások Bizottság tagjaként
az oktatás, a kultúra, a sport, az
esélyegyenlõség és a szociális
ügyek megoldásában jeleskedik.
A Mozgássérültek Keszthelyi Cso-
portjának vezetõjét arról faggat-
tuk, hogy mi újság a házuk táján.

– A mozgáskorlátozottak, a fo-
gyatékossággal élõk kormányoktól
függetlenül hazánkban kevés
megbecsülést kapnak, kaptak. Az
EU-ba kerülésünk óta a mindenko-
ri kormányok az épületátalakítási
határidõket folyamatosan kitolták,
és most elérkezett az a faramuci
helyzet, hogy nincsenek kiszabott
céldátumok egy-egy középület kö-
telezõ átépítésére. A tervezõk, az
engedélyeket kiadó hatóságok sin-
csenek mindig a helyzet magasla-
tán még az új építésû ingatlanok
esetében sem. Akadnak helyek,
ahol pénzkérdés és olyanok is, ahol
csak odafigyelés kérdése a változ-
tatás. A jelenlegi kormány a fogya-
tékkal élõket segíti azzal, hogy a
fogyatékossági támogatás össze-
gét minden évben az öregségi
nyugdíj emelésének megfelelõ
százalékában megemeli. Ez már
nem minõsül nyugdíjszerû jutta-
tásnak, de külön rendelet rendel-
kezik róla. Megemelkedett az ápo-
lási díj összege. Létezik már ki-
emelt ápolási díj is, aminek az
összege meghaladja a 45 ezer fo-
rintot. A méltányossági ápolási díj
megszûnése sokakat elkeserített,
de szeretnénk elérni, hogy aki ápo-
lási díjra kényszerül, családtagja ré-
vén, az kapja meg legalább a mini-
málbér összegét.

–  Milyen  változásokkal  szembe-
sülnek  mostanában  a  mozgásuk-
ban  korlátozott  helyi  városlakók?

– A polgármesteri hivatal Fõ té-
ri, mûemléki védettségû épületébe
való bejutás évtizedekig megoldat-
lan volt. Most akadálymentes lett a
kapu, az udvaron való átközleke-
dés. Szépséghiba, hogy a szintelto-
lások miatt nem mindegyik irodát
lehet megközelíteni, de az udvari
épület tárgyalójába rámpán keresz-
tül be lehet jutni. A kormányablak
épületében alkalmazott mûszaki-
technikai megoldások, még az il-
lemhelyet is beleértve, kiemelten
segítik a kerekesszékkel érkezõket.
Továbbra is fájó pont, hogy a Bala-
ton Színházba csak nagyon körül-

ményesen, a Bem utcai, sokszor
zárt oldalajtón vagy a Goldmark-
udvaron átkelve lehet bejutni. A
rendelõintézetbe történõ beközle-
kedés is nehézkes, mert legtöbb-
ször le van zárva a betonból ké-
szült, félkör alakú ív. A gyógyszer-
tár felõl pedig olyan meredek az
emelkedõ, hogy az még babakocsi-
val közlekedve is veszélyt rejt. Sze-
rencsére a kórházban már kerekes-
székkel is minden elérhetõ, de
ugyanez nem mondható el a fõ-
posta épületére, mert a Balaton ut-
cáról csak vontatottan, becsönge-
tés után lehet a belsõ postapultok-
hoz elérni. A posta átalakításánál
már figyelembe kellett volna venni
a babakocsival és kerekesszékkel
közlekedõk érdekét is. Azt sikerült
itt elérnünk, hogy legalább egy föl-
festett, kijelölt autóparkoló már
bennünket és a sorstársakat szol-

gál. A vendéglõk között a Tompos
étterem viszi a prímet, és a közel-
múltban a Jóbarát is átalakításokat
tett, az egyetem kollégiumának ét-
termét is rámpássá alakították, de
a Margaréta még mindig adós ma-
radt. A Balatoni Múzeum komple-
xen akadálymentesített lett, és a
lift az utcafronttal egy vonalban in-
dul. A Georgikon Majormúzeum ki-
jelölt közlekedési útvonalai, ren-
dezvényterei és a látogatóközpont
helyszínei – az emeletes magtár ki-
vételével – jól bejárhatóak. A Feste-
tics-kastélyban egy pályázati támo-
gatás segítségével hamarosan el-
készül egy lift. Az iskolák között a
közgazdasági szakközépiskola üdítõ
kivételnek számít. A felvonó itt is a
járda szintjérõl kezd fölfelé emel-
kedni, és az épület egésze akadály-
mentes. A Csány–Szendrei ÁMK Fo-
dor utcai épülete is elvileg akadály-
mentes, március óta lift is van, de
sajnos tervezési hibával. A sport-
csarnok irányába ez az eszköz nem
képes senkit vinni. A speciális olim-
piai szövetség egy évtizede tart kü-
lönleges sportnapot e helyszínen,
és nagyon ügyetlen megoldások-
kal, oldalajtón keresztül tudnak
csak õk is bejutni. Az uszoda víz-
beemelõ szerkezete a nyáron a Szi-
getfürdõn teljesített szolgálatot. A
mozgáskorlátozottak számára kije-
lölt városi parkolóhelyek számával
alapvetõen elégedettek vagyunk,
azzal viszont nem, hogy sok eset-
ben olyanok is használják a fölfes-
tett helyeket, akiknek erre nincs jo-
gosultságuk.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az örökséget több történész a

Széchenyiekéhez hasonlítja. A csa-
lád szellemi öröksége nem csak a
térség számára jelentõs, hanem az
egész magyar nemzet számára
példamutató – emelte ki.

L. Simon László elmondta: a
kormánynak fontos mindaz, ami
Keszthelyen a Festeticsek közre-
mûködésével létrejött. A kétmil-
liárd összértékû kastélyprojekt a
következõ szezonkezdetre elké-
szül. A kastélypark, második ütem-
ben zajló, 243 milliós összegbõl
megvalósított, történeti rekonst-
rukciója még idén lezárul, de a Mi-
niszterelnökség további 160 millió
forintos nemzeti forrást bocsájt
rendelkezésre a kastély közmûvei-
nek felújítására. A Nemzeti Kas-
télyprogramban, 2017 és 2018 kö-
zött, további másfélmilliárd forint-
nyi forrás érkezik a Helikon Kas-
télymúzeum modernizálására.

Avatóbeszédében Lázár János
arra emlékeztetett: az impozáns
síremléket – aminek önmagán
messze túlmutató jelentõsége
van – 90 éve, Tasziló herceg állít-
tatta felesége, Mária hercegnõ
számára. A hitvesi szeretet, szere-
lem, megbecsülés, egyetértés,
hûség, ragaszkodás jelképe tiszte-
letre méltó értéket képvisel,
üzenve a keszthelyi polgároknak a
nemzetért, a hazáért, a hala-
dásért vállalt áldozatról. Jó példa
az áldozatvállalásra az, ahogy a
Festetics-család háromszáz éve a
keszthelyiekhez kötõdik. Keszt-
helynek kevés pontja, iskolája,
épülete, intézménye van, ami
nem a hercegi famíliára emlékez-
tet, õrizve a támogató kéz felelõs-
ségvállaló segítségét. Õk húszezer
holdnyi birtokukon négyezer csa-
ládnak biztosítottak megélhetést
a kényszerû kivándorlással szem-
ben. Keszthely kormányzati támo-

gatással visszanyerheti a Festeti-
csek idején jellemzõ fényét és
erejét, hogy a város még élhe-
tõbb, szebb és szerethetõbb le-
gyen – mondta el. 

Tál Zoltán plébános az elhuny-
tak lelki üdvéért mondott közös
ima elõtt, Isten áldását kérte az
emlékezés és imádság újraavatott
helyére, a benne nyugvókra, majd
a család nevében, fiát: Taszilót és
Györgyöt bemutató Festetics
György emelkedett szólásra. A
meghatott herceg arra emlékez-
tetett, édesanyja 25 évvel ezelõtti
újratemetésekor a Festetics-örök-
ség fontos pontja kívülrõl egy le-
pusztult, összedõlõfélben lévõ
épület volt, de a kormány, a város
és a kastély összefogása révén a
nyughelyet sikerült felújítani. Re-
ményét fejezte ki, hogy Tasziló és
György révén Keszthely és a Fes-
teticsek kapcsolata még szoro-
sabb lesz.
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Keszthely önkormányzata tíz-
millió forintot különített el még
a tavalyi költségvetésében a Fõ
téri Magyarok Nagyasszonya
plébániatemplom támfalainak
rekonstrukciójára. A kivitelezés
és az elõkészítés adminisztratív
okok miatt némi csúszást szen-
vedett, de a tervek szerint októ-
ber közepére végeznek majd a
13,5 millió forint összértékû be-
ruházással.

A katolikus egyház támogatá-
sával a veszprémi érsekség beru-
házásában megvalósuló felújításra

azért volt szükség, mert a nemré-
giben modernizált templomto-
rony és a régi támfalak nem vol-
tak építészeti összhangban. A fia-
tornyok csúcselemei miatt külön-
leges állványzatok kiépítésére is
szükség volt. A homlokzaton le-
verték a vakolatot, és a támpillé-
rek hiányzó kõelemeit is pótolták.
A kivitelezést végzõ Bástya Kkt.
munkatársai új galambhálókat is
felszereltek a madarak elriasztá-
sára. A tervek is egy keszthelyi
vállalkozás, a Céh Tervezõ Beruhá-
zó és Fõvállalkozó cég mûhelyé-
ben születtek meg. Tál Zoltán plé-
bános elárulta: a templom külsõ
rekonstrukciója a nyugati hom-
lokzatsarok-támpillérek felújításá-
val még nem ért véget teljesen. A
gótikus stílusú mûemlék déli olda-
lának megerõsítésére is pénz és
lehetõségek után kutatnak, de
idõvel a kitört ablakok helyére is
szeretnének újakat beépíteni.

A III. Georgikon borverseny értékelésével és díjkiosztójával
együtt rendezte meg a hagyományos szõlészeti szakmai napot a
Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Karának kertészeti tanszéke. 

A cserszegtomaji tanüzemi szõlõtelepen tartott találkozón a
környékbeli szõlõs-boros gazdák vettek rész. A program házigaz-
dájaként dr. Kocsis László tanszékvezetõ professzor az évjáratot
értékelve elmondta, hogy a kísérleti szõlõültetvényben tapasz-
taltak szerint nem volt kritikus az esztendõ. Az aszályos napok
sem okoztak gondot, az õszi csapadék a késõbb érõ fajtáknál to-
vábbi pozitív körülményeket hozott. 

TEMPLOMREKONSTRUKCIÓ

Megerõsítik a támfalat

Festményeivel a nyáron szere-
pelt a Kapolcs és térsége Mûvé-
szetek Völgye képzõmûvészeti
programján, ezúttal a 31. kiállítá-
sával jutott a fõváros közönsége
elé. A patinás budai XII. kerületi
kiállítóhelyen való bemutatkozá-
sára a Virányosi Közösségi Ház
szervezésében, a kerületi önkor-
mányzat és a Várkert Bazár Vár-
gondnokság meghívása alapján
került sor.

Az ifjú alkotó számára különös
megbecsülést és mûvészi elisme-
rést jelent a kiemelt helyszín,
ahol az eddigi gyakorlat szerint
csak már klasszikussá vált képzõ-
mûvészek jutottak ilyen lehetõ-
séghez. A tárlat szemelvényeket
mutat be a fiú eddigi mûvészi pá-

lyájáról, elsõsorban a balatoni és
a szakrális témájú alkotásokra,
valamint a közelmúltbeli olaszor-
szági tanulmányútjának hatására
született alkotásokra koncentrál-
va. Mindemellett tallóz a kiállítás
az elmúlt évek alkotói útkeresé-
sének legfõbb állomásaiban is.
Vollein Ferenc idén járt Olaszor-
szágban, az ottani ihletésbõl ké-
szült több munka is szerepel a
tárlaton. 

A november 6-ig látogatható
kiállítás megnyitóján a házigazdák
mellett képviseltette magát a
Nemzeti Erõforrás Támogatáske-
zelõje nevében a Magyar Tehet-
ségsegítõ Szervezetek Országos
Szövetsége és a XII. kerület Német
Nemzetiségi Önkormányzata is. 

EGY VONYARCI VENDÉG PESTEN

Az ifjú tehetség
A Vonyarcvashegyen élõ, kiemelkedõ tehetségû, 16 éves Vollein

Ferenc vendégeskedik õszi tárlattal a budapesti Lívia Villában. 

KESZTHELYI AKADÁLYMENTESÍTÉS

Egyre több a másolandó példa

PRÉMIUM DÍJAS KESZTHELYI BURGONYÁK

Kóstolóval egybekötve
Terítéken a keszthelyi burgonyafajták címmel Gyenesdiáson a

település önkormányzata és a Pannon Egyetem Burgonyakutatási
Központja közös szervezésében zajlott le a 4. alkalommal tartott
burgonyás nap. 

Nemes Klára



Egregy a fürdõváros egyik
legrégebb idõk óta ismert, évszá-
zadokon át lakott és kedvelt ré-
sze. A helytörténeti feltárást is je-
lentõ településfejlesztõ munka
eredményeként a városrész von-

zó módon kapcsolódik immár a
turisztikai kínálatba. A terület tör-
ténelmi emlékei, régészeti leletei,
évszázados szõlõkultúrája méltó
arra, hogy ezt a mindenkori láto-
gatók is megismerjék, a hévíziek

büszkén tárhassák e kincset a lá-
togatóik elé. A látnivalók a tele-
pülés kialakulásának korát jelení-
tik meg, legendákat idéznek a ró-
mai idõktõl, amikor a hely már la-
kott volt.

Kronológiai sorrendben ek-
kortól, a kereszténységig, a ma-
gyarság megjelenéséig tartó ba-
rangolás kiinduló pontja egy ró-
mai kori kõépület és egy császár-
kori település maradványainak

helye. Ott létesült idén a modern,
látványos bemutatóteret magába
foglaló egregyi múzeum, benne a
„Hévíz évezredei” címû állandó ki-
állítással, mely a helyi ásatásokból
származó leleteket vonultatja fel.
A múzeum melletti dísztéren ke-
resztül lehet eljutni az egregyi
szõlõhegyre a rusztikus díszbur-
kolatú Dombföldi úton, ahonnan
festõi szépségû, varázslatos pa-

noráma tárul fel. A
szõlõérlelõ lankák
az egregyi völgyre
futnak alá, kelet
felé tekintve pe-
dig a Keszthelyi-
hegység kontúrja
látszik.   

A vendégek
kellemes sétát te-
hetnek a borozó-
soron, a kulináris
élvezeteket nyúj-
tó miliõben csodás
látvány tárul fel. A
sétaút állomáshe-
lyei pedig a pihe-
nés mellett törté-
nelmi ismereteket
is nyújtanak, fel-
idézve a római
kort. A kirándulás
végállomása a ho-
mokkõbõl épült
Árpád-kori mûem-

lék templom, ami ugyancsak a
program keretében lett felújítva.
A beruházás teljes egészében az
Európai Unió és az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap közös finan-
szírozásával történt. 

Idén Goldmark-évet ünnepel
Keszthely. „A magyar kisváros
bölcsõjétõl a világhírig” címmel
a zeneszerzõ életét és munkás-
ságát idézõ kiállítás nyílt a Heli-
kon Kastélymúzeumban.

A város szülötte: Goldmark
Károly zeneszerzõ halhatatlan
emléke, munkássága a kultúra
mindennapjaiban jelen van
Keszthelyen. Nevével fémjelzett
a mûvelõdési központ, szülõháza
megbecsült része a helyi építé-
szeti értékeknek. Az opera világ-
irodalmában pedig általa lett is-

mert Magyarország és Keszthely
neve.

A komponista munkásságát
hûséggel õrzõ város idén kettõs
évforduló: születése 185., halálá-
nak 100. évfordulója jegyében
adózik híres szülötte emlékének.
A kastélymúzeumi dokumentum-
tárlat címét a Vasárnapi Újság egy
1910-ben megjelent számának
cikke adja, mellyel a lap Gold-
markot 80. születésnapja alkal-
mával köszöntötte, s összefogla-
lóan írt az általa bejárt hatalmas
zenei pályáról.        

Goldmark Károly a zenei tanul-
mányait Sopronban kezdte, elsõ
hegedûhangversenyét Bécsben
adta 1857-ben. Majd 18 évvel ké-
sõbb ugyanott lett bemutatva a
Sába királynõje címû operája, ami
meghozta számára a világsikert.
A mû – amelyen egy évtizeden át
dolgozott –, az 1875-ös bécsi be-
mutatójával az elsõ világhírû ma-
gyar opera lett. E fõmûve mellett
szerzõi munkásságában kiemel-
kedõ helyet foglalnak el más ope-
rái is, mellettük szimfonikus és
kamarazenei mûvek, énekdara-
bok ugyancsak megtalálhatók a
szerzeményei között.
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KOROK, BOROK HÉVÍZI SÉTAÚTJA

Sétaút kialakítása Egregyen
Hévíz egregyi városrészében elkészült a „Korok és Borok” séta-

út, a kialakítása keretében több új létesítmény épült, illetve re-
konstrukciókat végeztek el.

Az õszi levéltári nap alkalmából
rendezett tudományos ülést
Kapiller Imre történész szervezte,
és a konferencia alapötlete is tõle
származik. A tanácskozáson Ba-
laicz Zoltán polgármester, majd a
levezetõ elnök, dr. Gyimesi Endre,
a levéltár nyugalmazott, címzetes
igazgatója köszöntette a résztve-
võket.

Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar
Nemzeti Levéltár fõigazgatója a
rendezvényt megnyitva utalt rá:
sok érzelmet kelt a Balaton, hiszen
mindenkinek kapcsolódik hozzá
valamilyen személyes emléke. Az a
cél, hogy az érzelmek és a Bala-
tonhoz kötõdõ régi dokumentu-
mok, tudományos elemzések
összekapcsolódjanak, és megfele-
lõ arányba kerüljenek egymással.
Mint mondta: talán furcsa, hogy
épp Zalaegerszegen zajlik egy Ba-
latonról szóló történeti eszmecse-
re, ám a tó északi partjának jó ré-
sze – és annak egyik kiemelkedõ
városa, Balatonfüred – 1946-ig Za-
la megyéhez tartozott, így a kora-
beli dokumentumok közül sok a
zalai levéltárban található.

A város Dísztermében rende-
zett konferencia elõadásaiból ki-
derült: a Balaton-felvidéki szõlé-
szet és borászat hagyományai már
a 16. századi dokumentumokban
is fellelhetõk. Dr. Bilkei Irén fõ-
levéltáros többek között arra ke-
resett választ elõadásában, hogy a
középkori ember anyagi kultúrájá-
ban mennyire jelentek meg ezek a
hagyományok. Pincerablásokról,
szõlõbirtokok tulajdonviszonyairól
tanúskodó korabeli okleveleket
egyaránt találni. A szõlõ megmû-
velésérõl azonban kevés szó esik.
Viszont a 16–17. századi kalendá-
riumokban már vannak a szõlõ
megmûvelésére vonatkozó ábrá-
zolások. Azt is tudjuk a régi iratok-
ból, hogy a korszak legnagyobb
hordója 127 ezer liter nedû tárolá-
sára volt alkalmas, a bor pedig af-
féle mobilizálható pénzforrásnak
számított.

Kapiller Imre levéltáros a Rév-
fülöp és Balatonboglár közti rév
történetérõl beszélt, Végh Ferenc
a pécsi egyetem oktatója a török-
kori balatoni flottáról tartott elõ-
adást. Mint mondta: a flotta in-
kább kuriózum volt, semmint vala-
mi nagy jelentõsági vízi haderõ. A
cél nem az ellenség legyõzése
volt, hanem hogy a portyázni in-
duló legénységet a túlpartra jut-
tassák. A hajózáshoz kapcsolódott
dr. Kurucz György, a Károli-
egyetem dékánjának elõadása is,
aki a „Festetics-flottát” és Feste-

tics György tevékenységét kutat-
ta. A magyar mûvelõdéstörténet
kiemelkedõ alakjának számító Fes-
teticset komolyan foglalkoztatta a
vízi áruszállítás kérdése, így sokat
tett a balatoni hajózás fejlesztése
érdekében.

Molnár András, a zalai levéltár
igazgatója a reformkor idõjárási
anomáliáiról számolt be.  1822–47
között komoly meteorológiai mé-
réseket végzett a balatonfüredi fõ-
orvos, dr. Ádler. Ezek elsõsorban a
fürdõvendégek tájékoztatására
szolgáltak. Ám az adatok elemzésé-
bõl az is kiolvasható, hogy a szára-
zabb klíma hogyan járult hozzá a
balatoni fürdõkultúra fejlõdéséhez.

Dr. Hudi József, a pápai levéltár
vezetõje éppen e fürdõkultúra
változásait elemezte, de immár a
19–20. század fordulójára vetítve.
Mint mondta: ekkoriban alakultak
ki a polgári fürdõzés szokásai, szá-
mos egyéb „kísérõprogrammal”
együtt. A fürdõtelepek kialakulá-
sával együtt létrejöttek a balatoni
sportok, fejlõdött a gyógyturiz-
mus; Füreden felépült például a
szanatórium. Általában véve is
korszerû építkezések kezdõdtek a
part mentén. Urbanizálódni kez-
dett a Balaton-környék. A fürdõ-
kultúra fejlõdésének hatására – ha
lassan is –, de sokat változott az öl-
tözködés és a fürdõzés etikettje is.
Dr. Paksy Zoltán fõlevéltáros (Zala
megyei levéltár) a két világháború

közötti idegenforgalmi változá-
sokról beszélt. Elõadásából kide-
rült: a ’20-as években arra irányult
a marketingtevékenység, hogy a
jómódú középosztályt megszólít-
sák és a Balatonra csábítsák. Ekko-
riban fogalmazódott meg a bala-
toni körút és a körvasút építésé-
nek gondolata is, de a Balatoni
Múzeum, a tihanyi átkelõ és a ki-
kötõk fejlesztésének terve is a két
világháború közötti korszakban
készült. A ’20-as évek végére az
úri középosztály kedvelt célpont-
jává vált a Balaton, a ’30-as évek-
ben pedig egy sor új szolgáltatás
jött létre a nyaralók kényelmének
biztosítása érdekében.

A konferencia utolsó elõadója a
Keszthely környéki úttörõtáborok
világába kalauzolta el a hallgatósá-
got. Haász Gabriella, a Balatoni
Múzeum muzeológusa szerint a
táborozás célja a szünidõ hasznos
eltöltése, valamint a közösségépí-
tés volt. A kezdeti sátortáborokat
barakkok váltották fel, majd kõ-
épületekbe költöztek a táborozók,
a kultúrprogramokkal együtt. Ami
a – néha szigorúnak tûnõ – napi-
rendet és napi programokat illeti,
elsõ helyen mindig a kirándulás
állt. A csapattáborokban volt tár-
sadalmi munka is, hiszen a körle-
tek takarítása a táborlakók felada-
ta volt. Az úttörõtáborok lehettek
jutalomtáborok, képzõtáborok
vagy akár tantárgyi szaktáborok is.

A rendszerváltozás után a tábo-
rozási gyakorlat átalakult. Sok
helyszín afféle ifjúsági és sporttá-
bor lett, ám a régi táborok többsé-
gébõl mára nem sok minden ma-
radt; van, amelyiket lebontották
(balatongyöröki), míg mások (vo-
nyarcvashegyi) üresen állnak.

(pP)

KONFERENCIA A BALATON-KÖRNYÉK TÖRTÉNETÉRÕL

Borászat, fürdõzés és úttörõtáborok

A Pannon Egyetem Georgikon
Kara az „A” épületbe szervezte az
„Éjjel-nappal Georgikon” címmel
tartott ismeretterjesztõ prog-
ramját, amelyen egyetemi tanár,
egyetemi docens és orvosigazga-
tó is tartott érdekfeszítõ elõ-
adást. Az egyetem vezetõi sze-
rint az ismeretek átadásához ef-
féle, tanórán kívüli rendezvé-
nyekre is szükség van. Az ilyen
fórumokon az egyetem munkájá-
hoz kötõdõ kutatási eredmé-
nyekrõl is érdekes és hasznos in-
formációk nyerhetõk. Az egyete-

men a Keszthelyi Táj és Ember
Klub vendégeként Óvári Miklós
természetvédõ botanikus is tar-
tott elõadást Zala megye táji és
botanikai értékeirõl. 

A fenntartható földhasználat
népszerûsítésének élharcos szak-
embere a szõlõk, gyümölcsösök,
gesztenyések értékeirõl a velük
kapcsolatos gondok megoldási
lehetõségeirõl is szót ejtett. 

Mint kiderült: a rétek, a le-
gelõk, a kaszálók, de még az elfo-
gyó õsgyepterületek is használ-
hatóak természetkímélõ módon.

EGYETEMI PROGRAMOK

Kutatók éjszakája
A hévízi „csodavíz” titkairól, a gyógytó hatásairól és a honi

orchideák csábítási trükkjeirõl, valamint az éghajlatváltozás és az
urbanizáció együttes ökológiai hatásairól hallhattak elõadást
mindazok, akik Keszthelyen a Kutatók éjszakáján felkeresték az
egyetem Deák utcai épületét. 

Zala Balatonja címmel rendezett tudományos tanácskozást a
Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. A konferencián a
16. század szõlészeti és borászati hagyományaitól kezdve egészen
a Keszthely környéki úttörõtáborokig tekintették át az elõadók
(muzeológusok, levéltárosok és egyetemi oktatók) a Balaton és fõ-
leg a Balaton-felvidék történetét; kiemelt figyelmet fordítva a für-
dõkultúra kialakulására is.

A szervezõk az õszi termések-
kel ízlésesen dekorált Laky Deme-
ter Turistaházat jelölték ki köz-
ponti helyszínként, ahol Cserép
Gábor polgármester köszöntõjé-
ben kiemelte: a családi és kert-
gazdaságok hagyományait, a
zöldség- és gyümölcstermesztés
tradícióit felelevenítõ jó hangula-
tú rendezvényen egészséges éte-
leket kínálnak. A programban sze-
repelt szõlõ- és csipkebogyószü-
ret valamint préselés, kenyérsü-
tés, gyümölcskóstoltatás. Elõadá-
sok hangzottak el a gyümölcsfel-
dolgozásról, a cefrézés mûvésze-

térõl, titkairól, fortélyairól; a
gyógynövények betakarításáról
és feldolgozásáról, valamint a be-
fõzésrõl, aszalásról, tartósításról,
illetve a biokertészet elõnyeirõl.
A helyi iskola diákjai fabatkáért
árulták kézmûvestermékeiket, de
a helyi termelõk is elhozták
szörpjeiket, gyógynövényeiket,
szõlõmagolajaikat. Este a turista-
ház udvarán felavatták a helyi fa-
faragó tábor tagjai által készített,
földbe ásott, lecsonkolt ágú „lá-
tófát”. A jó hangulatról a helybéli
Õszirózsa Nyugdíjasklub tagjai és
a „gyenesi 4+1” gondoskodott.

SZENT MIHÁLY NAPJÁN

Betakarítónap Reziben
Bach jegyében, barokk zenés áhítattal, Szent Mihály-napi temp-

lomi hálaadással, a betakarított helyi termények megáldásával
szeptember végén Reziben betakarítónapot tartottak, amit az ön-
kormányzat, a Rezi Várbarátok Köre Egyesület, a Göcsej Termé-
szetvédelmi Alapítvány közösen rendezett a Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Program irányító hatóságának jóváhagyásával.

A ZENESZERZÕ ÉLETÉRÕL

Goldmark-év Keszthelyen



A IV. gyenesdiási burgonyana-
pot a gyenesdiási piacon tartot-
ták, ahol a burgonya kapott fõsze-
repet: burgonyás ételek fõzõver-
senye, kedvezményes burgonya-
vásárlási lehetõség és a keszthelyi
Burgonyakutatási Központ jóvol-
tából szaktanácsadás is várta az
érdeklõdõket. A Természet Háza
Látogatóközpont pedig termés-
gyûjtõ gyalogtúrára várta a kirán-
dulni vágyókat.  A túrázási, aktív
és kézmûvesprogramok mellett a
bor és gasztronómia jegyében ez-
úttal a Balatoni Kurzusok három
nagyszerû programja színesítette
a kínálatot. Volt rendhagyó borva-
csora Trombitás Zoltánnal, majd a
Gyenesi Íz-lelõ elnevezésû, egész
napos, több helyszínen zajlott
gasztronómiai rendezvény követ-
kezett ökodottóval, kézmûves-
bemutatókkal, szórakoztató prog-
ramokkal. Rendeztek borkóstoló
kurzust Kovács Antallal.

A keszthelyi Balatoni Mú-
zeum változatos eseményekkel
igyekszik népszerûsíteni funk-
cióit. A Múzeumok Õszi Feszti-
válja keretében idén második
alkalommal rendezték meg a
Nagy rajzolás kreatív találko-
zót, ami a város Fõ terén zaj-
lott.

Az intézmény számos alkal-
mat teremt, s használ ki arra,
hogy kínálatával az épület falain
kívül is megjelenjen. A kiállítá-
sokra alapozva igyekeznek min-
den korosztályt megszólítani, az
országosan immár 10 éve tartó
Múzeumok Õszi Fesztiválja prog-
ramsorozatnak kezdettõl fogva
részesei. Németh Péter mú-
zeumpedagógus elmondta, hogy
a rajzolói kínálatot elsõsorban
gyermekeknek szánták: „Rajzold
le a te álmaid múzeumát” címû
témaajánlattal. Az érdeklõdõk
különféle rajzeszközöket vehet-
tek kézbe, s készíthették el az al-
kotásokat, nagyméretû poszte-

reken is megjeleníthették elkép-
zeléseiket. 

Az õszi fesztiváli eseményso-
rozatnak még két jeles program-
napja lesz. Október végén az új-
jáélesztett mesterségek napját
rendezik meg, 15-féle régi szak-
ma képviselõi vendégeskednek
majd a múzeumban bemutatók-
kal, novemberben pedig a Már-
ton-napi ünnep jegyében tarta-

nak kézmûves foglalkozást lu-
das, újboros hagyományokat
megidézve. 

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági 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.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

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

AZ ÕSZI FESZTIVÁL ESEMÉNYEI

Nagy rajzolás Keszthelyen

A kétnapos, több helyszínen
tartott, a helyes segítségadás mi-
kéntjét megtanító, a köteles pol-
gári védelmi szervezetek közre-
mûködésével zajló, rendszerbeál-
lító és minõsítõ gyakorlat önkén-
tes helybeliek részvételével zaj-
lott. A riasztási gyakorlat megtar-
tása után és a felkészítõ foglalko-
zást követõen a mentõcsoport ál-
lománya ünnepélyes esküt tett.

Laczikó Károly, a Keszthelyi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetõje elmondta: a jelenlévõk
büszkék lehetnek, hogy a
zalaszentgróti és a keszthelyi já-
rásban elsõként Alsópáhokon ala-
kult meg az önkéntes segítõ tele-
pülési közösség. A Keszthelyi Já-
rási Helyi Védelmi Bizottság el-
nökhelyettese hozzátette: a la-
kosság önmentési képességeinek
javítása a kormány szándékaival
összhangban van. A több mint
húsz fõvel megalakult alsópáhoki

települési mentõcsoportot, a te-
repviszonyokat figyelembe véve,
elsõsorban vízkárelhárítási fel-
adatokra hozták létre, annak ér-
dekében, hogy a községben az
ár-, belvíz esetén jelentkezõ fel-
adatokat elhárítsa, felszámolja,
de képes legyen szükség esetén a
környezõ településeken is segít-
séget nyújtani.

Kósa István, a Keszthelyi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség
polgári védelmi felügyelõje a víz-
kárelhárítási feladatokkal öszsze-
függõ gyakorlattal kapcsolatban
ismertette: a feltételezett hely-
zet szerint a hirtelen lezúduló,
nagy mennyiségû csapadék meg-
rongálta a település csapadékvíz-
elvezetõ rendszerét. A gyakorlat
keretében az Árpád és a Kossuth
Lajos utcában lévõ vízelvezetõ ár-
kok karbantartására és a megron-
gálódott árokrészek helyreállítá-
sára kerül sor.

GYENESDIÁSON GYÓGYÍRKÉNT

Fõszerepben a gasztronómia
ALSÓPÁHOK TELEPÜLÉS MENTÕCSOPORTJA

Önkéntes helybeliekkel
„Kolontár gondjai, a közelmúlt özönvízszerû áradásai is rávilágí-

tottak arra, hogy egy adott településen élõknek mindenkor felké-
szültnek kell lenni különféle veszély- és katasztrófahelyzetek keze-
lésére, az elõállt problémák elhárítására” – foglalta öszsze Czigány
Sándor polgármester az Alsópáhok Település Mentõcsoportjának
október eleji eskütételét megelõzõ ünnepi rendezvényen.

Szeptemberben a gasztronómiáé volt a fõszerep Gyenesdiáson,
a Nyugat-Balaton üdülõfalujában. Volt burgonyanap, bio-gasztro
hét a Zöldházban, illetve a Balatoni Kurzusok keretében három
nagyszerû program is színesítette a kínálatot. A község lakóinak és
vendégeinek érdemes volt útra kelni, ízlelni, kóstolni, élményeket
átélni!

Ingatlankínálatunk
bõvítéséhez

eladó zalai lakásokat
és családi házakat

keresünk.
Tel.: 30/622-9816


