
Mint az már közismert, a helyi
legenda szerinti, 1729 telén tör-
tént eseménybõl indult ki a szép
hagyomány: anno, jég alatti halá-
szat során kerültek bajba a háló-
zók, 40-en csodával határos mó-
don értek partot a viharban, sze-
rencsésen. Emléküket idézi a ren-
dezvény, amit a helyiek a balatoni
halászcéggel együtt szerveznek.
A rangot jelzi, hogy az ünnep fe-
lett prof. Németh Tamás, az MTA
fõtitkára és Gönczy János nyugal-
mazott halászati vezérigazgató,
Vonyarcvashegy díszpolgára vál-
lalt védnökséget.

A többnapos eseménysorozat
számos helyszínen zajlott: a sza-

badtéri színpad környékén, a
strandon, a Szent Mihály-dombon
és annak halászkápolnájában, a
40 halász emlékhelyen, a Balatoni
halászok parkjában. Ez utóbbi he-
lyen, a halász-szoborkompozíció-

nál koszorúzási ünnepséget tar-
tottak a Zalai Balaton-part Ifjúsági
Fúvószenekar  és a Vonyarcvas-
hegy Mazsorettcsoport közremû-
ködésével. A legizgalmasabb és
legérdekesebb volt a strandhalá-
szat, amiben a fürdõzõ vendégek
vehettek részt, egy 300 méteres
hálót húzva némi ízelítõt kaphat-
tak a hajdani fáradságos halász-
munkáról.

Számos szórakoztató kulturális
mûsor, halászati eszközök kiállítá-
sa, felnõtteknek szakmai prog-
ram, gyermekeknek játszóház kí-
nált jó halászemlékû kikapcsoló-
dást. Versenyben fõtt a halászlé,
a megemlékezés egyik legfonto-

sabb eseménye volt a Balaton ha-
lászhajóról való megkoszorúzása,
amit a közönség a Szent Mihály-
dombról kísérhetett figyelem-
mel. A halászünnepet idén is lát-
ványos tûzijáték zárta.

Államalapító, egyházszervezõ
királyunk emléknapján Tál Zoltán
atya kiemelte: Szent István kitar-
tó hitére, fáradhatatlan apostoli
lelkületére, humánumára, a nem-
zet mellett való teljes kiállásra je-
len korunkban is nagy szükség
van határainkon innen és túl.

A plébániatemplom elõtti vá-
rosi ünnepségen mondott kö-
szöntõjében az új kenyérrõl, az
alkotmányról és az államalapítás
jelentõségérõl szólt Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, aki
utalt rá: a keresztény hagyomá-
nyokat az EU sok tagállamában
máig sem ismerik el. A jelenlegi
kormány viszont éppen a keresz-

tény gyökerekre és hagyomá-
nyokra, a családra építkezve
igyekszik életképes modellt állíta-
ni polgárai elé. 

Ruzsics Ferenc polgármester
megemlítette: Szent István örök-
ségét, az Isten-haza-szeretet fo-
galmait sok vers, ének õrizte meg.
Ezzel az örökséggel, kinccsel jól
kell sáfárkodnunk, meg kell be-
csülnünk – hangsúlyozta.  – Sokat
kell még dolgoznunk azért, hogy
mindenki boldog lehessen itthon,
hogy senki ne kívánkozzon el in-
nen. 

Doma László történész ünnepi
beszédében rávilágított: 930 év-
vel ezelõtt augusztus 20-án

Szent László királyunk szentté
avatta I. István királyt. A szent ki-
rály emlékét és a Szent Korona
országának küldetését rendha-
gyó módon felidézõ szónok a
nemzet talpra állásának elõfelté-
teleként tett említést valós nem-
zeti történelmünk megismerésé-
rõl. Végzetes bajaink egyik cso-
mópontja ugyanis az, vélekedett,
hogy nemzetünk nagyobb része
nem ismeri a magyar történelmi
igazságokat. A nemzetellenes ta-
nok évszázados uralma valóság-
gal kioltotta a nemzeti önbecsü-
léssel együtt a nemzeti összetar-
tozás tudatát is.
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SZÁMOS HELYSZÍNEN

Balatoni halászünnep
AUGUSZTUS 20-ÁT ÜNNEPELTÜK

Nemzeti önbecsüléssel

• 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

Látványos programokkal színezve tartották meg idén is Vo-
nyarcvashegyen augusztus elején a balatoni halászok napját.

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS

Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Nagyon Balaton
Véget ért az elsõ Nagyon

Balaton ünnepi eseményso-
rozat. Három nap alatt 10 vá-
rosban több száz programon
vehettek részt a vendégek és
3 új fesztivál is született.

„Az összefogás igazi példá-
jaként éltük meg a Nagyon Ba-
laton rendezvénysorozatot. A
célunk az volt, hogy a Balaton
Régió vezetõivel és szervezõi-
vel együttmûködve egy ha-
gyományteremtõ ünnepet
hozzunk létre, amely nemcsak
vendégeket vonz, de a Bala-
ton arculatát is formálja. A fel-
keresett partnereink kivétel
nélkül örömmel fogadták a
kezdeményezésünket, ennek
köszönhetõen valósulhatott
meg ez az igazán színes, min-
den korosztály számára vonzó
programsorozat. Meggyõzõ-
désünk, hogy ezek a kulturális
események hazai és nemzet-
közi turisták számára is új tar-
talommal töltik meg a Balaton
Régiót. Az idei tapasztalatok
alapján egyértelmûen kijelent-
hetjük, hogy a Nagyon Balaton
ünnepi program 2014-ben is
megrendezésre kerül, jóval
több helyszínen, nem kizárt,
hogy a teljes nyári szezonra ki-
terjesztve" – mondta el a VOLT
Produkció két vezetõje, Fülöp
Zoltán és Lobenwein Norbert,
a Nagyon Balaton fõszervezõi.

A belépõjeggyel látogatha-
tó programok közül a zamárdi
STRAND – Nagyon zene feszti-
vál zajlott a legnagyobb siker-
rel. A Petõfi Rádióval közös
rendezésben zajló program
keretében 60 hazai zenekar
mellett többek között az ame-
rikai Fall Out Boy adott nagy si-
kerû koncertet. Bár a harma-
dik napot már nem a strandidõ
jellemezte, a csodás panorá-
májú fesztiválon így is több
mint 40.000-en vettek részt.

Keszthelyen augusztus 20-án a Fõ téri templomban ökumenikus
istentisztelettel vette kezdetét a Szent István-napi ünnepségsoro-
zat. Az ünnepi misén Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya Plébá-
niatemplom plébánosa, Pawel Denisiewicz, a Kis Szent Teréz Kar-
melita Bazilika házfõnöke, Honthegyi Zsolt, a Keszthely és Környé-
ke Evangélikus Egyházközség lelkésze, valamint Kuti Géza, a Keszt-
helyi Református Egyházközség lelkésze közösen áldották meg az
új kenyeret.

Cserszegtomajon a Mûvészek
Szabad Alkotó Közössége (MÛSZAK)
nyári táborában idén Egry Józsefre
emlékeztek. A Takács Ferdinánd és
Szencz Lívia nevéhez kötõdõ, ha-
gyományos találkozón mintegy 30
fõ vett részt: festõk, szobrászok
mellett ugyancsak immár hagyo-
mányosan társmûvészetként volt
jelen a fotózás, a költészet, a zene,
mint egymást ihletõ forrás. Vo-
nyarcvashegyen a festészetre nyílt

„Ablak” – ezzel a címmel rendezték
a már 21. festõtelepet. A találkozó
újabb része volt annak a határokon
átívelõ kulturális híd építésének,
mely ugyancsak egyre több mûvé-
szeti ággal szélesedik.  Az „ötvöze-
tekbõl” születik az évenkénti elne-
vezés is: volt már „Ajtó” ami Serdar
Ünver török költõ versébõl szárma-
zóan találkozott a népek kultúrája
elõtti nyitás gondolatával.

(Folytatás az 5. oldalon.)

TURISZTIKAI VONZERÕ

Szabad(téri) mûhelyek 
Nyári alkotótáborok sokasága, tradíciója bizonyítja, hogy a Ba-

laton turisztikai vonzereje a mûvészetteremtõ csoportok szervezõ-
désére is nagy hatással van.



A nyitóünnepség ezúttal is a Fõ
térrõl startoló borfelvonulással
vette kezdetét, majd a parti nagy-
színpadon nyitották meg az ötna-
pos programot, melyre hivatalo-
sak voltak budapesti, székesfe-

hérvári, adonyi, badacsonyi, villá-
nyi, móri, velencei, balaton-
boglári, sümegi és Szlovéniából
érkezett borrendek, valamint a
Letenyérõl és Keszthelyrõl érke-
zett borbarát hölgyek is. Utóbbiak

nevében Nádler Józsefné elnök
adta át a borverseny különdíját a
Rádi Pincészet vezetõjének a fél-
édes cserszegi fûszeres elõállítá-
sáért. A tiszta, minõségi borokat
és azok közösségteremtõ értékét
dicsérte köszöntõjében Man-
ninger Jenõ, a megyegyûlés elnö-
ke. A szõlõt mûvelõk erõfeszíté-
seirõl is megemlékezett rövid kö-
szöntõjében Ruzsics Ferenc pol-
gármester, majd kicsivel késõbb
átadta a „Város bora” címet és
rangot jelentõ oklevelet a
Bezerics Borház tulajdonosának, a
„Birtok Bor” termelõjének. Meg-
nyitójában dr. Brazsil József, a 13
éve alakult Da Bibere Zalai Borlo-
vagrend elnök-nagymestere a
fesztivál 21 évvel ezelõtti meg-
szervezését elevenítette föl, majd
a jókedvet, jó egészséget adó, a
„szeretet italaként” emlegetett
bor dicséretébe kezdett. Tálos Ta-
más nagymester, a Magyar Bor-
rendek Országos Szövetségének
alelnöke egy érdekes idézettel
tette emlékezetessé az ünnepsé-
get. Szerinte: Bor nélkül lehet
ugyan élni, de teljesen fölösleges.
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XXI. ZALAI BORCÉGÉR

Keszthelyi borünnep

A több mint tíz éve mûködõ
bentlakásos gondozóház szolgál-
tatási körülményeinek javítására
a városvezetés önerõbõl 11 millió
forint ráfordítással járó fejlesz-
tést végzett el. Az épülethez tar-
tozó területet egy szomszédos
ingatlan megvásárlásával bõvítet-
ték, kis tavas parkot alakítottak
ki. A lakók házi ünnepség kereté-
ben vették birtokba a virágosker-
tet. Az avatáson Papp Gábor pol-
gármester utalt arra, hogy a
2002-ben létrehozott intézmény
mûködési körülményein a min-

denkori önkormányzat évrõl évre
igyekezett javítani. Szólt arról,
hogy további fejlesztési tervek is
vannak, az önkormányzat elköte-
lezett amellett, hogy a szociális
intézmények mind jobb szolgálta-
tást nyújtsanak. A jó egészség, az
örömet adó használat kívánságá-
val adta át a kertet a lakóknak.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyû-
lés elnöke elismeréssel szólt ar-
ról, ahogyan a város az idõsekkel
törõdik, aminek köszönhetõ a Te-
réz Anya Otthon jó híre is. 

Az idõsotthon lakóiért
A hévízi Teréz Anya Idõsek Otthona lakói nemrég új létesítményt

vehettek birtokba. A városi önkormányzat által fenntartott intéz-
mény pihenõkerttel bõvült.

A nemes kezdeményezés sike-
re nem ment feledésbe, a felho-
zatal, s a helyszín: a vadászati
múzeum környezete által nyúj-
tott miliõ együtt hozta a  prog-
ram ismétléseket érdemlõ és
igénylõ sikerét. Az elmúlt évi em-
lékek is vonzóak az erdészek-va-
dászok és az érdeklõdõk számára
egyaránt. Akkor mintegy ötszáz
trófea lett bemutatva. A nagy-
ságrend azt is mutatta, hogy Ma-
gyarországon hasonló méretû és

jelentõségû trófeaszemle az
1971-es Budapesti Vadászati Kiál-
lítás óta nem volt. 

A kiállításra idén is több száz
trófeát hoznak. Az események
szeptember 14–15-én zajlanak,
ugyancsak a vadászati múzeumi
épület parkjában, sok kísérõprog-
rammal. Neves szakemberek tar-
tanak elõadásokat, lesz solymász-
bemutató, valamint kulturális
mûsorok is gondoskodnak a kelle-
mes kikapcsolódásról. A szakmai

szereplõk keresztmetszetet ad-
nak a Nyugat-Dunántúl erdeinek
vadállományáról, azok értékérõl.

NEMES KEZDEMÉNYEZÉS

II. Festetics trófeaszemle

Trófeakuriózumok a tavalyi kiállításon.

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum hagyományt alapozott
meg a tavaly elsõ ízben megrendezett Festetics trófeaszemlével.   

A „Hattyú road show” néven le-
zajlott program sok érdeklõdõt
vonzott. A madarászok a hajókikö-
tõi móló környékén fogtak be jó né-
hány nagytestû szárnyast, s jegyez-
tek fel róluk több adatot mérések
és a korábbi gyûrûk alapján, ezzel
frissítették a madarak nyilvántartá-
sát. Mindeközben a közönség is sok
mindent megtudhatott a vizek mél-
tóságteljes fehér lúdféléirõl. Töb-
bek közt azt, hogy így nyár végén
váltják tollazatukat, s ilyenkor nem
tudnak repülni, ez könnyíti a befo-

gást. Testközelbõl lehetett látni,
hogy a szárnyaik kiterjesztett fesz-
távolsága eléri a két métert, a mér-
legelések pedig igazolták, hogy sú-
lyuk átlagosan 14–16 kilogrammot
nyom.

A rendezvényen lehetõség nyílt
a hattyúk megsimogatására. Ezt az
állatok nyilván jó néven vették, hi-
szen a pár perces fogságuk látha-
tóan stresszes helyzetet váltott ki
belõlük. A szakemberek elmondták:
sem a hálós, sem a hurkos befogás
nem okoz az állatnak fájdalmat. 

SIMOGATTÁK, SIMOGATTÁK...

Hattyú-show 
A Balatonon elterjedt bütykös hattyúk állományának felmérését

is jelentõ bemutatót tartott több helyszín sorában Keszthelyen, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Keszthelyen a Balaton-parti borutcában újra kinyitott a Zalai
Borcégér, azaz a Keszthelyi borünnep, ahol a zalai és környékbeli
pincészetek mutatták be kínálatukat. A szervezõk idén is az érdek-
lõdõk kedvében jártak vásári finomságokkal és színes, kulturális
programokkal. A zalai dombhátak jófajta borait kínálták a bada-
csonytomaji, garabonci, gyenesdiási, hegymagasi, keszthelyi,
nagyradai, rezi és vonyarcvashegyi borházak.

A házigazdák nevében Pálinkás
Róbert múzeumigazgató vette
örömmel, hogy a Balatoni Borba-
rát Hölgyek Egyesülete (BBHE)
egy emlékkõ állításával tisztelgett
az Európa-hírû szõlõnemesítõ
elõtt, egyúttal jelezte, a múzeum
fõépületében egy emlékszobát
avatnak a néhai nagymester tisz-
teleteként. A professzor életútjá-
ról, munkásságáról, a 14 államilag

elismert „Karcsi bácsi-féle szõlõ-
fajták” elõnyös tulajdonságairól
dr. Kocsis László tanszékvezetõ
beszélt. A család képviseletében a
köszönet, szeretet és megbecsü-
lés hangján szólt Bakonyi Judit,
majd a cserszegtomaji Tátika
Népdalkör közremûködésével föl-
avatták a Carolus és mazsolaszõ-
lõk mellé helyezett BBHE-
emlékkövet.

FLÓRA-NAPI TRÓPUSI VIRÁGKIÁLLÍTÁS

Emlékkõavató
Mintegy kétszázféle virágot és gyûjtõi növényritkaságokat bemu-

tató négynapos trópusi virágkiállítás nyílt a Helikon Kastélymúzeum
pálmaházában Flóra-nap alkalmából. Az egykori hercegi kertben a
trópusok legszebb virágcsodáiban gyönyörködhettek az érdeklõdõk.
A programhoz kapcsolódóan a kastély pálmaháza melletti kertben
fölavatták dr. Bakonyi Károly szõlõnemesítõ emléktábláját.

BELVÁROSI, 3. EMELETI,
ÚJSZERÛ, 100 M2-ES

TÁRSASHÁZI LAKÁS

GARÁZZSAL ELADÓ.
IRÁNYÁR: 15,9 MILLIÓ FT.

LAKÁSBESZÁMÍTÁS

LEHETSÉGES.

ÉRDEKLÕDNI:
06-20/3939-357



„Július elejére Hévízen teljes
egészében eltûntek az önkor-
mányzati fenntartású közutak-
ról a balesetveszélyes kátyúk és
a közlekedést veszélyeztetõ mé-
lyedések" – nyilatkozta Laczkó
Mária, a GAMESZ vezetõje, aki
elmondta, hogy idén is a koráb-
bi évek tapasztalatai alapján
tervezték a költségeket, de kora
tavaszra kiderült, hogy az utak
állapota többet követel.

Az önkormányzat a tervezett
mellé ezért további forrást ren-
delt, így sikerült a fõszezon kez-
detére összesen 16.250.000 fo-
rint ráfordításával megújítani az
elõzetesen kijelölt útszakaszokat. 

A nyílt beszerzési eljárást január-
ban írták ki, az ajánlattételi felhívást
szabályszerûen közzétették az ön-
kormányzat honlapján is, illetve
megküldték azon kisrégiós cé-
geknek, vállalkozásoknak, akik útja-
vítást végeznek. A szerzõdést az ár-
verseny gyõztesével, a Magyar Köz-
út Kht.-vel kötötték. Ez a cég jó
színvonalon, megbízható módon
végezte az elmúlt évben is a kátyú-
zást. Az elõzetes felmérés Hévíz ös-
szes utcáját érintette, és szinte
mindenhol akadt valami javítaniva-
ló. Mindenfelé elsõsorban a közvet-
len balesetveszély lehetõségét ma-
gában hordozó úthibákat sikerült

korrigálni, az apróbb fölrepedése-
ket, kisebb mélyedéseket, pici süllye-
déseket, ahol megáll a csapadékvíz,
most nem tudták eltüntetni. A ha-
táridõket tartva, a festékkel kijelölt
helyeket gépekkel körbevágták,
majd a rossz minõségû, „fáradt asz-
faltot" a helyérõl öt centiméter mé-
lyen kimarták, majd a beavatkozás-
ra kijelölt területet egy speciális
emulzióval kenték körbe. A meleg
aszfalt tömörítése a végsõ munka-
fázisban történt meg. A kimart asz-
faltot a GAMESZ mûszaki telephe-
lyére szállították. Az elhordott anya-
got késõbb útpadka-korrekcióra, a
rossz állapotú kavicsos utak feljaví-
tására használják fel. Az üdülõ-
település lakóinak és vendégeinek
nem kellett átélni a forgalomkorlá-
tozás negatív következményeit,

mert a cég gyorsan, precízen, egy
forgalmi sávot folyamatosan bizto-
sított a közlekedõk számára. A cég
munkatársai részt vettek a folya-
matos forgalomirányításban is. A
szakemberek az aszfaltburkolatok
élettartamát 15–20 esztendõben
jelölik meg, de a fürdõvárosban is
akadnak olyan utak, ahol ennél ré-
gebben történt aszfaltozó beavat-
kozás. Az önkormányzat a kátyúzási
célra évek óta elõirányzottan 11
millió 250 ezer forintos forrással
rendelkezik. Tavaly látható volt,
hogy ez az összeg nem lesz elegen-
dõ, ezért ez évben hozzátették a
GAMESZ pénzmegtakarítását, vala-
mint az önkormányzat által biztosí-
tott keretet is, hogy a fõidény kez-
detére döcögésmentesen lehessen
közlekedni Hévíz útjain.
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SZINTE VALAMENNYI UTCÁT ÉRINTETT

Döcögésmentesen Hévízen

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

Mint mondja: a saját
építésû játékokkal már
kezdte kinõni a lakását.
A Vidor Játékmúzeum-
ban helyet talált, hogy
bõ kéttucatnyi legó-
építményét ott letét-
ben helyezze. A kiállító-
helyen alkalmanként a
készítõjükkel is találkoz-
hatnak a látogatók, s
olyankor az elektromos
mûködésû eszközök
egyikével játszani is le-
het. Láthatóan népsze-
rû a kikötõdaru, amivel
felügyelet mellet játsz-
hatnak a gyerekek, de
természetesen a felnõt-
tek is. A vitrinben szá-
mos hasonló érdekes-
ség vonja magára a fi-
gyelmet. A gépek jó része elekt-
romos mûködésû vezetékes vagy
távirányítós vezérléssel, illetve
mechanikus úton.      

– Legóklub tagként mindig ott
vagyok az évente két alkalommal
rendezett kiállításon, s részt ve-
szek más országos legóbemuta-

tókon is – mondta az egyébként
hivatásszerûen pénzügyi-gazda-
sági szakterületen dolgozó 25
éves fiatalember. – Minden alko-
tónak jó érzés, ha munkái nyilvá-
nosság elé kerülhetnek, s öröm a
játékok iránt mutatkozó érdeklõ-
dést látni.        

Egyik büszkeségeként mutatta
a 16 éves korában készített óriás
autódarut, amit másfél évig épí-
tett. A modell számos mûveletre
képes, amiket 18 beépített elekt-
romotor vezérlésével lehet vég-

rehajtani. Több darab: tehergép-
kocsi, terepjáró készült abból a
készletbõl, amit 13 évesen a saját
zsebpénzébõl vett, 30 ezer forin-
tért.      

Vidor legószobája az évi né-
hány országos tárlatán kívüli idõ-
ben nyitva áll a látogatók elõtt. 

MÁR NEM FÉRTEK EL A LAKÁSBAN

Játéksarok a múzeumban
A keszthelyi Suszter Zoltánnak felnõtt fejjel hobbija lett az, ami

gyermekkorában a legkedvesebb játéka volt. Kedvenc szórakozá-
sával immár nem csak önmagának, hanem a gyermekeknek is örö-
met szerez.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hasonlóképpen választották

mottóként korábban a „Függöny”
elnevezést, a szimbolikával kifejez-
ve a takarásból való kitekintést, il-
letve a mögétekintést. Most „Abla-
kot” nyitottak.

A tradíciók közé Keszthelyen a
mûvészet számos ága, formája
képviseletével hozott újdonságot
a Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ. Az intézmény fiatal alko-
tók, képzõmûvészetet tanuló
egyetemi hallgatók, hobbifestõk
részvételével elsõ alkalommal
rendezte meg a BalatonIkon címû
szabadtéri alkotótábort, amivel
egy igazi nyárba illõ, képzõmûvé-
szeti „mix" jelent meg a keszthelyi
Balaton-parton. A 25 alkotó rész-
vételével lezajlott találkozó házi-
asszonyaként Csengei Ágota, a
rendezõ intézmény igazgatója el-
mondta, hogy a környékben sok-
felé honos alkotótáborok mellé
egy olyan fórumot hoztak létre,
ahol bemutatkozási lehetõséget
kínálnak mûfajra, alkotói techni-
kára, életkorra tekintet nélkül.

A rendezvény a város a turisz-
tikai programkínálatát az intéz-
ményi falakon kívülre is kiterjesz-
tette a felvonultatott képzõmû-
vészettel. A helybeli szereplõk
közt volt a múzeumi gyûjtemény-
tárairól régóta jól ismert Túri Tö-
rök Tibor, aki több monumentális
szobrászmunkájával, dombormû-
vével jelent meg. Alkotásai – akár

a múzeumi tárgyak – múltat idéz-
nek: híres emberek portréival,
történelmi események, legendák
fantáziadús és látványos megfor-
mázásával. Munkájának legneme-
sebb motivációja az értékek tuda-
tosítása, megõrzése, s az adás
szándéka. Mint mondta: a kiállí-
tott darabokat egytõl egyig a vá-
rosnak szánja ajándékként.

Szabad(téri) mûhelyek Vitorlázók versenye
Ifjúsági korosztályú vitorlá-

zók raglistaversenyének adott
otthont a napokban a Keszthelyi
Yacht Club.

A városban második alkalom-
mal rendezett, 3 napos program-
ra több mint 150 fiatal érkezett, 5
különbözõ osztályba tartozó 140
hajóval. Tompos Kálmán, a városi
vitorlásklub elnöke, mint házigaz-
da elmondta, hogy korábbi tradí-
ciókhoz tértek viszsza. Hosszabb
idõ után a múlt évben adódott a
lehetõség, hogy újra csatlakozza-
nak a ranglistaversenyeket ren-
dezõ sportközösségekhez. Az idei
ismétlés már azt jelenti, hogy a
hagyomány újra él.

– Az összes magyarországi
nagy klub képviselteti magát ná-
lunk, a 18 év alatti korosztállyal –
említette a verseny nagyságáról
Tompos Kálmán. Hasonló méretû
ranglistaversenyek a Balatonon Ti-
hanyban, Balatonfüreden és Bala-
tonföldváron zajlanak, továbbá a
Fertõ- és a Velencei-tavon, ahon-
nan ugyancsak érkeztek résztve-
võk a keszthelyi futamokra.
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