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TAR LÁSZLÓ AZ IDEGENFORGALOM AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRÕL A SIGRAY-ÖRÖKÖSÖK 86 MÛTÁRGYAT KAPTAK VISSZA

Rossz volt az elõszezon Elhúzódó vita ért véget
A Helikon Kastélymúzeum fehér tükörtermében április közepén
a Sigray-hagyaték átadásával kapcsolatos sajtónyilvános eseményen Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár bejelentette: a honi múzeumokban vitathatatlanul nem állami tulajdonban lévõ mûtárgyakról hamarosan egy elektronikus formában is
egy éven keresztül elérhetõ jegyzék készül, hogy azokat visszaszolgáltassák a jogos tulajdonosoknak.

Május 1-jétõl a Miniszterelnökségen belül létrehozzák a letétbe helyezett kulturális javak titkárságát,
amelyik felülvizsgálja az államra bízott javakat a második világháború
kitörésétõl egészen a rendszerváltozásig terjedõ idõszakban. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Szépmûvészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti
Galéria és az Iparmûvészeti Múzeum soron kívüli leltárt készít heteken belül azokról a letétben lévõ
mûtárgyakról, amelyeket azzal a
szándékkal bíztak a magyar államra,

„Április közepéig se híre, se hamva nem volt a tavasznak. Az elõszezon ennélfogva idegenforgalmi szempontból tragikusnak mondható, de a Balaton-parti településeket turisztikai szempontból a siralmas idõjárás nemigen érintette, mert ilyentájt jobbára még alszik minden. Keszthely legnagyobb szállodája kinyitott ugyan, de túl
erõs forgalomra, függetlenül az idõjárás alakulásától, ez a hotel
sem számíthat. Az elõszezonban tapasztalt rossz idõjárás kárát inkább a gyógyfürdõhelyek, a gyógyszállodák, a termálvízre alapozó,
környékünkön található gyógyhelyek érezték.

A magánszálláshelyek a Balaton
környékén mostanság még nem
üzemelnek, a panziók is csak itt-ott
nyitottak ki. Keszthelyen csak azért
nem számít tragikusnak turisztikai
szempontból a tényleg pocsék elõszezon, mert nemigen van minõségi
szálláshelyet biztosító nagy szálloda”
– összegezte az elõszezoni tapasztalatokat Tar László, a keszthelyi székhelyû Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója, akit elöljáróban arról faggattunk, hogy hírértékûnek tekinthetõe Keszthely számára a bejelentés, miszerint: elindult a repülési szezon a
sármelléki Hévíz–Balaton Airporton.
– Azt nagyon nehéz megjósolni,
hogy a Balaton partján mekkora
forgalom csapódik le. A repülõvel,
charter-járatokkal érkezett vendégek zöme egyelõre a gyógyfürdõ-

helyeket segítik a sikeresebb piacra jutásban. A Balaton partján viszonylag kevés gyógy- és wellnessszálloda épült.
– Az átlagember úgy érzi alaposan megfogyatkozott a vendégek
száma Keszthelyen. Több vállalkozó
is állítja: leállt a vendégforgalom...
– A turizmus egyre több szereplõje híve viszont az összefogás erejének. Kialakulóban van olyan
megnyilatkozás, körvonalazódik
olyan akaratnyilvánítás, ami a turisztikai kooperáció irányába mutat. Érdemes lehetne az összvállalkozói kört erõsebben összefogó
akcióprogramot indítani. A keszthelyi és a környéken található idegenforgalmi szálláshelyek száma
stagnál. Az is igaz, hogy e szálláshelyek legnagyobb része, nem tartozik a kitûnõ minõséget képviselõ

• Vényes kiszolgálás
• Gyógyászati segédeszközök
gyártása és forgalmazása
• Egyedi méretû lúdtalpbetét
• Protézis • Ortézis • Gyermekortopédia
• Protézis és ortézis járóiskola
• Mûvégtagok gyártása és javítása
• Kompressziós harisnyák egyedi méretben is
• Fûzõk • Német specialistától
• Sanitätshaus • Ortopädie / Rehatechnik

besoroláshoz. A magánházaknál is
egyre inkább a családos vendégeket részesítik kedvezményben. Arra van esély, hogy õsszel vagy tavasszal legyen a „múzeumok éjszakájához" hasonló, több partner
összefogását jelentõ attrakció. Egy
ilyen akció marketingértéke nagyobb, mint a tényleges bevétele.
A szállásadók zöme rájött, hogy érdemes nem csak szobát kínálni,
hanem mellé egy „csomagot” is,
amiben benne foglaltatik, mondjuk egy belépõjegy, egy kerékpárhasználat, vagy különféle kedvezményekre jogosító kuponfüzet,
esetleg szolgáltatói kedvezménykártya.
(Folytatás az 5. oldalon.)

hogy az gondos õrzõje és nem pedig elkobzója legyen a tárgyaknak.
A Festeticsek Iparmûvészeti Múzeumban õrzött mûtárgy emlékei is
nemsokára visszakerülnek a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumba.
A neves család utolsó férfisarjaként 66 éve elhunyt gróf Sigray Antal politikus hagyatékába tartozó
mûtárgyak visszaszolgáltatása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Lázár János emlékeztetett arra,
hogy kiemelt beruházásként hamarosan startol a Festetics-kastélyban

az 1,8 milliárdos kerettel indított
turisztikai fejlesztés, és a kastélyfelújítási programsorban a fertõdi
után rövidesen a keszthelyi következik. Az államtitkár a törekvések
komolyságát megerõsítendõ, a
Sigray család örököseinek visszaadott 86, eddig múzeumi letétben
õrzött mûtárgyat, és egyúttal bocsánatot kért azért, hogy az elmúlt
22 évben a vitathatatlan jogi sorsú
mûtárgyak visszaszolgáltatását illetõen az örökösöket méltánytalan
és komoly hátrányos megkülönböztetés érte a kormányok, illetve
az állam részérõl. Lázár János jelképesen egy kínai vázát adott át az
örökösöknek, majd együtt megtekintették a kastély több termében
elhelyezett használati és dísztárgyakat, kisbútorokat, amelyek
visszakerültek tulajdonosaikhoz.
Halász János, az Emberi Erõforrások Minisztériumának kultúráért
felelõs államtitkára arról számolt
be, hogy 11 éve tud az örökösök
kálváriájáról, és elsõ államtitkári
munkanapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. (MNV) vezérigazgatójával döntöttek a gyors, korrekt megoldás mikéntjérõl.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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HORIZONT

RÉGI ZÁSZLÓ ALATT A MAI IPAROSOK

EMBEREK ARANYBAN

Hagyományõrzés
Szkíta aranykincsek Keszthelyen
A sztyeppe piramisaiból származó fejedelmi sírok leleteit, a
szkíta aranykincseket tárta a
nagyközönség elé a keszthelyi
Helikon Kastélymúzeum. Budapest és Debrecen után április 9tõl május 26-ig látható a teljes
feltárási folyamatot bemutató
tárlat, amelynek elemeit szkíta
fejedelmi temetkezések régészeti leletanyagának reprodukciói, valamint nagyméretû, a feltárást és a leletmentést bemutató képek, molinók alkotják.

Ezek segítségével vezetik végig a látogatókat a feltárás, a beazonosítás, a leletmentés, a konzerválás és a reprodukció munkafázisain. Megismertetik a közönséggel azt az emberfeletti munkát, mely során a három-négyezer éves szerves leletek, fából,
bõrbõl és vászonból lévõ temetkezési emlékek is megelevenednek, és az aranyból, ezüstbõl készült szakrális tárgyak együttesét
teljessé téve, egységes egészként mutatják be a sztyeppe urainak, kultúráját, képzettségét,
gazdagságát. A különleges tárlat

tunkhoz kötõdõ, jelentõs esztétikai értékkel bíró anyagot sikerült
összeállítani. A nagy történelmi
jelentõségû kazahsztáni ásatások
eredeti leleteit tökéletesen lemásolták, majd ezeket Magyarország
patinás helyszíneire hozták, hogy
az anyag a magyar õstörténelemrõl szóló egyedi állásfoglalásként
híresülhessen el. Rétvári Teofil
exkluzív tárlatvezetésen mutatta
be a hun, avar, türk népek eredetmondáiból jól ismert állatok: hegyi kecske, szarvas, sas, hóleopárd, farkas, tigris, farkas és ló különféle, sajátos szimbólumrendszerbe ágyazott ábrázolásokat, az
egyéb mûkincseket.
résztvevõi egy idõutazást tehetnek a lovasnomád kultúra fénykorába.
A sámándobos ráhangolódással indított kiállítás nyitóünnepségén mondott köszöntõjében Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója büszkeséggel
emelte ki, hogy mindent megtesznek azért, hogy ne csak Keszthely, de a Balaton kulturális centruma rangját is elhódítsák. E törekvésüket erõsíti a páratlan leletegyüttes itteni bemutatása. A

kiállítást megnyitó Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke úgy fogalmazott: az efféle,
párját ritkító érdekes és értékes
bemutatóval a Dunántúl kulturális
központja címért is versenybe
szállhat a Festetics-kastély. Az országgyûlési képviselõ szerint a páratlan, de még kevéssé ismert
motívumkincseket érdemes nyitott szívvel megvizsgálni, majd jó
hírét kelteni a diákok és a szüleik
„A jövõt nem lehet megjósolni,
között is. A tárlatról Széles Attila
kurátor mesélt. Úgy vélte: a múl- de alakulása rajtunk múlik. Az
amúgy vonzó, de a demográfiai
vizsgálatokkal igazoltan elöregedõ balatoni térségben fontos az
itt élõk jó életminõségének megteremtése az idõsebb életkorban
is” – mondta köszöntõjében dr.
Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Központ igazgatója az „Aktív
idõskor” címmel rendezett osztrák–magyar határon átnyúló
együttmûködési program keszthelyi egyetemen, április derekán
pereket indítottak, a bíróságok tartott nyitókonferenciáján.
pedig rendre elmarasztaló döntést hoztak az állammal szemAz idõsödõ személyek, nyugdíjasben.
Az örökösök képviseletében egyesületek, szociális szolgáltatók,
Osztroluczky Dénes üdvözölte a kistérségi és megyei intézmények
mûtárgyak visszaszolgáltatásáról részvételével zajló, a demográfiai válszóló politikai döntést, ami küz- tozások jegyében szervezett projekt
delmes és igazságosan lezárt fo- a keszthelyi és a schneeberglandi kislyamat végére tett pontot.
térségekre kívánt újszerû megoldáPálinkás Róbert, a kastélymú- sokat, stratégiákat és koncepciókat
zeum igazgatója örömmel jelen- bemutatni, hogy sikerüljön a felkétette be, hogy a Sigray családdal szülés a jövõ azon kihívásaira, ametörtént megegyezés értelmében lyek a megnövekedett várható életegészen a szezon zárásáig a kas- tartammal függenek össze.
télyban letétben marad több
olyan bútor, aminek pótlásáról
egyelõre nem tudtak gondoskodni.

A SIGRAY-ÖRÖKÖSÖK 86 MÛTÁRGYAT KAPTAK VISSZA

Elhúzódó vita ért véget

(Folytatás az 1. oldalról.)
Marton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója úgy látta: a visszaszolgáltatás ügyében zajló jogi
kényszerpályára került peres eljárás végén a bíróság jogszerûen
mondta ki, hogy „nem tartoznak
a magyar állam tulajdonába". A
gróf által letétbe helyezett mûkincsek darabjai hat magyar múzeumba kerültek, s eddig három
szolgáltatta vissza õket. Az Iparmûvészeti Múzeum, a Magyar
Nemzeti Múzeum és a keszthelyi
Helikon Kastélymúzeum mostanáig több mint 200 mûtárgyat
õrzött, és pereskedés indult meg
azért, hogy a mûtárgyak ne kerüljenek ki az állam kezébõl. A leszármazottak egy-egy tárgy
megszerzéséért sikeres próba-

Üveg Trend Plusz Kftt.
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

Újra a székházában õrizheti történelmi zászlaját a Keszthelyi
Ipartestület. A város iparostársadalma mindig is híres volt, ma már
történelmi idõkre tekinthetnek vissza. A közösség a szakmai, érdek-képviseleti és tanácsadói munkát illetõen is eredményesen
mûködik, hagyományápolásuk pedig része a helytörténethez tartozó emlékek méltó õrzésének.

OSZTRÁK–MAGYAR
PROJEKT

Az aktív
idõskorért

A restaurált, több mint 100 éves zászló.
Nádler József elnök és Csomós Ferenc ügyvezetõ elmondta, hogy a Balatoni Múzeumtól
nemrég visszakapták az ott raktárban õrzött, 1910-ben felszentelt keszthelyi iparos zászlót.
Egyelõre 5 évre szólóan vehették birtokba, ennek a feltétele a
restaurálás vállalása volt. A munka költségét adakozásból teremtették elõ, az igényes felújítást a
Veszprémi Múzeumban, Egervári
Márta textilmûvész végezte el.
A zászló anno, a testület 25
éves fennállásának jubileumára
készült. Most, fél évszázad után
került újra az iparos székházba. A
múlttal további szálakat is erõsítenek a régi zászló alatt. A Balatoni Múzeum számos helyi
iparostörténeti relikviát õriz, az
intézmény vezetésével közösen
kiállítás rendezését tervezik a
múzeumban. Régóta raktárban
tárolt darabok kerülhetnek közszemlére egyéb olyan becses
tárgyakkal együtt, amiket magánszemélyek családi ereklyeként bocsátanak majd rendelkezésre.
Ugyancsak nagy jelentõségû,
hogy immár 40-fõs csoportot alkot az egy évvel ezelõtt megala-

kult Keszthelyi Iparosok Hagyományõrzõ Asztaltársága, amit a
már történelmi idõk iparosainak
leszármazottjai hoztak létre. A
közösség szoros kapcsolatot tart
az ipartestülettel, a székház ad
otthont rendszeres összejöveteleiknek. Vezetõjük, dr. Kovács
Pálné, akinek nagyapja egykor
12 esztendõn át volt a keszthelyi
ipartestület elnöke. Most arra
készülnek, hogy emlékeiket írásba foglalva, könyvet jelentessenek meg. A kötetet csapatmunkával készítik el. Mindannyian a
saját emlékeik megírásával kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy
ne menjen feledésbe az, amivel
a múlt századi elõdök szakmai,
közéleti, kulturális területen
egyaránt építették Keszthelyt.

Meghívó
BAYER ZSOLT ÚJSÁGÍRÓ
ÉS BENCSIK ANDRÁS,
A MAGYAR DEMOKRATA HETILAP
FÕSZERKESZTÕJÉNEK
ELÕADÁSÁRA

8-ÁN SZERDÁN
17 ÓRAKOR KERÜL SOR
ZALAEGERSZEGEN,
A MINDSZENTY JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
MÁJUS

GIMNÁZIUM

TORNATERMÉBEN.

A TALÁLKOZÓN KÖSZÖNTÕT
MOND VIGH LÁSZLÓ
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ,
A FIDESZ ZALAEGERSZEGI
VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK ELNÖKE.

MINDEN

ÉRDEKLÕDÕT

SZERETETTEL VÁRNAK!

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
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ÜNNEPI PROGRAMOK HÉVÍZEN

Rossz volt az elõszezon Város napi május elseje
(Folytatás az 1. oldalról.)
A trend manapság az, hogy az
élmény mellé vásárol magának
szállást a turista, és nem fordítva.
A csomagok összeállítása mostanság már nem csupán a nagy
hotelek marketingeseinek a feladata. A szobakiadással foglalkozók is elõbb-utóbb rákényszerülnek a kedvezménypakk összeállítására. A vállalkozók összefogása
e vonatkozásban is fontos lehet.
– A nyári szezon sikerét leghangsúlyosabban az idõjárás határozza meg. Milyen körülmények
lehetnek még fontos szereplõi a
fõidény sikerének?
– Az idõjáráshoz szorosan kapcsolódik a Balaton vízszintje, a tó
vízminõsége, a szúnyogok és kagylók száma, a halpusztulás gyakorisága. Ha ezek közül nem kerül elõ
egyetlen, negatív befolyásoló tényezõ sem, akkor Keszthelyen és
környékén ezúttal is állandó vendéglétszámban reménykedhetnek
az idegenforgalom szereplõi. A fõszezonban szinte biztos, hogy nem
lesz kevesebb a turisták száma. Elõés utószezonban lehet némi visszaesés, de a fõidényben újra megtelnek a strandok és a sétálóutca is. A
keszthelyi turisztikai fõidény sikerét több mindennel lehetne serkenteni. Ha Keszthely a vendégforgalomra alapozó városként tekint
saját magára, akkor minimum kettõ-három négycsillagos szállodának
kellene már itt üzemelnie. Ezek a
minõségi hotelek képesek lennének kezelni az idõjárás egyre gyakoribb „kilengéseit”. Egy színvonalas élményfürdõ is elõbb-utóbb visszahozná a beruházásba feccelt befektetés összegét.
– Az idegenforgalom szereplõi,
a vállalkozók mindent megtettek
a maguk részérõl azért, hogy sikeres szezont tudjanak magukénak?
– A saját, szûkebben vett területén a szolgáltatók igyekeznek a
legtöbbet kihozni magukból. A
vállalkozók zöme állítja: én mindent megtettem, mégsincs elegendõ vendégem! Ha azt mondom, hogy mindent megtettem,
ez azt jelenti, hogy az általam ismert rendszerbõl kimazsoláztam
azon elemeket, amik a vállalkozásom legfontosabb segítõi lehetnek. Itt is, mint sok mindenben,
csak kullogunk Európa fejlettebb
országai után. A szabadon felhasználható wi-fi-elérés külföldön
nem számít kuriózumnak. A nagyobb szállodák itt is rendelkeznek ugyan wi-fi-eléréssel, de a városi strandon meg csak hébe-hóba mûködik, a többi strandon pedig egyáltalán nincs, és akad helyszín, ahol külön fizetni kell érte.
– Milyen negatív körülmények
zavarhatják a felhõtlen fõidényt?
Zalaegerszeg,
landorhegyi
városrészében
102 m2
alapterületû,
„szinteltolásos”
5+félszobás családi ház
1358 m2-es területtel ELADÓ.
Az ingatlan elhelyezkedése alapján
vállalkozások számára is ideális.

Érdeklõdni: 06-30/622-9816

NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542
30/237-5007

– Negatív folyamat, hogy a
Balaton fõvárosa, vagy a kultúra
fõvárosa rangot többen is szeretnék elhódítani Keszthelytõl,
és sokat tesznek is azért, hogy a
patinát hirdetõ nimbusz helycserére kényszerüljön. Siófok és Balatonfüred is erõsen nyomulnak.
Nagy tömeget megmozgató kiugró megarendezvénnyel a fõidényben Keszthely nem készül.
A Festetics-kastélyban futó, idõben is megkurtított nyári játékok
keretében is mindössze egy színdarabot mutatnak majd be, a tavalyi néggyel szemben. A borfesztivált is csökkentett költségvetéssel rendezik majd meg. A
városmarketing javítását célozva
többször tettünk már említést
arról, hogy bizonyosan kellene
legalább egy, hagyományteremtõ, a belföldi közönségnek szóló
nagyobb attrakció, egy jófajta
nagyrendezvény, amire sok látogató érkezne. Egy füredi Annabálhoz hasonló léptékû sikeres
rendezvény meghonosítását feltétlenül érdemes lenne megfontolnia a helyi döntéshozóknak.
Jók persze a kisebb próbálkozások is (huszártalálkozó, harmonikagála stb.), de nem szabad
hagyni, hogy ezek a pénz hiányában vagy a szervezés erõtlensége miatt kifulladjanak. Sajnos
egyre kevesebb a külföldi vendég. Tavaly huszonöt százalékos
arányt képviseltek, de a prognózisok szerint idén a számuk húsz
százalékra csökkenhet. Az éttermesek is a külföldieket szeretik
jobban, mert õk többet költhetnek. Õk nem a hátizsákból veszik
elõ az üdítõt vagy szendvicset.
Az Alföldrõl érkezõk egy része
még a paprikát, paradicsomot is
magával hozza a nyaralására. Jó
kezdeményezés a SZÉP-kártya,

de sajnos az is igaz, hogy az üdülési csekkel érkezõ családok költése sokszor nemigen haladja
meg a csekken szereplõ összértéket. A városi strand is egyértelmûen elvesztette a vezetõ
szerepét. Adottságait, szolgáltatásait tekintve beelõzték a környék strandjai. A patinás Szigetfürdõ is elvesztette azt a varázsát, amit keményen õrzött még
a nyolcvanas évtizedben. Marketing szempontból már nemigen
lehet különlegesként, vagy unikumként tekinteni a Sziget-fürdõre és a hozzá kapcsolódó, átlagos minõséget képviselõ strandra. A külföldiek pár éve még decemberben, januárban döntöttek arról, hogy szobát vagy panziót foglalnak a fõidényben.
Most a foglalások inkább márciusban, áprilisban, vagy még késõbb érkeznek.
– Mi a helyzet a szezonhosszabbító törekvésekkel?
– A fõidény hosszabbításának
szándékával fellendítésre vár a
kerékpáros turizmus. A Keszthelyi-hegység fõbb attrakcióit javarészt már kitáblázták, és a tó
menti bringakörút táblái is használható információkat adnak. A
biciklis turizmus fejlesztését szolgáló több nyertes projekt is befejezésre vár. Mintegy 42 millió forint felhasználásával hamarosan
megtörténik az egyes kerékpáros
túraútvonalak feljelölése, és városon belül is kitáblázzuk, melyik
nevezetesség, látnivaló merre található. Harminc darab kerékpáros pihenõhely létesül, és a bicajostérkép nem csupán nyomtatott, de digitális formában is elérhetõvé válik. Külön jelzést kapnak
a kerékpárbarát szálláshelyek, és
kerékpáros „sárga angyalok” is
dolgozni kezdenek.

Várossá válásának 21. évfordulóját ünnepli május 1-jén Hévíz. A Szakonyi Milán, a Hévízen is csillag
jeles napot immár harmadik ízben történelmi emlékezettel köszön- születhet címû tehetségkutató
tik, a „Boldog békeidõk Hévize” címû rendezvénysorozattal.
vetélkedõ gyõztese, Berkes Dániel
és tanítványai.
Az agg idõk szépségét az április
Az így jegyzett, elsõ világhábo- tató kulturális kínálatot arra a láto- 30-án 15 órakor kezdõdõ kosztürú elõtti polgári kor hangulatát gatottságra alapozták, ami a ko- mös felvonulás idézi a modern Héidézik az április 27-én elkezdõdött, rábbi évek során is bizonyította, vízen. Mint az eddigi rendezvéa város napját felvezetõ progra- hogy Hévízen minden generáció nyekrõl emlékezetes: frakkban,
mok. Zenés-táncos mûsorokkal igényét ki lehet szolgálni, a fiata- zsinóros mentében, egyenruhákemlékeznek azokra az idõkre, lok is megtalálják a kikapcsolódás ban, keménykalapban, cilindermelyben a mai fürdõváros alapjai lehetõségét a város élettel teli mi- ben, sétapálcával finom urak, gálétrejöttek, s aztán az évek során liõjében. A hónap elején a Muzeá- láns lovagok kísérik a nõi eleganarra építkezhetett a hévízi gyó- lis Gyûjtemény idõszakos tárlatso- ciát megjelenítõ, bársonyba, fodgyászat és a turizmus. A „békebe- rozata keretében helytörténeti fo- rokba öltözött hölgyeket.
li” kulturális visszapillantó az elin- tókiállítást nyitottak.
Május 1-jén a város napját ündítása óta tömegeket vonz, a fürA színpadi mûsorok meghívott- nepelve a Deák téren 16 órakor
dõváros egyik legsikeresebb tava- jai közt volt a Kinizsi Táncegyüttes, kezdõdõ programok keretében kiszi eseménysorozatává vált, a Fes- az Orfeum Színpad, a Roma tüntetõ címeket, díjakat adnak át,
tetics György Mûvelõdési Központ Hungaricum Állami Mûvészegyüt- a mûsorban pedig fellép a Magyar
szervezésében. A színes, szórakoz- tes, a Szegedi Kortárs Balett, Rádió Gyermekkórusa.

8

HÉVÍZ-KESZTHELY

HIRDETÉS

