
A megnyitóünnepséget köve-
tõen a szigligeti hagyományõr-
zõk ágyúlövésére indult el a tö-
mött menet. Az útvonal teljes
egészén a szervezõk frissítési
pontokat állítottak fel, hogy biz-
tosítsák a túra résztvevõinek a
felfrissülést, az elsõsegély-ellá-
tást, valamint a mosdók, illemhe-
lyek használatát. A kilyukadt bi-
cikligumi sem jelentett akadályt,

mert a mobil bringaszerviz mun-
katársai gyorsan, folyamatosan
úrrá lettek a problémákon. A
sportrendezvény sikerét az is
igazolja, hogy hat éve még száz-
nál is kevesebben jelentkeztek a
versengésre, most viszont már
hatszáznál is több résztvevõ re-
gisztrált. A jelentkezõk fele nincs
a honvédség kötelékében, ha-
nem civilként vállalta a megpró-

báltatást. A túrát azért szervez-
ték, hogy mindenkinek sikerüljön
legyõznie önmagát.

A sportos, egészséges életmó-
dot népszerûsítõ túrán mind-
azonáltal sok szép egyéni teljesít-
mény született. A HOSOSZ – mint
fõ lebonyolító – igyekszik minden
honvédségi és katonai jellegû
sportesemény, amatõr verseny
és sportrekreációs program meg-
szervezésében és lebonyolításá-
ban részt venni. Ezúttal is tettek
róla, hogy a Magyar Honvédség
minden állománykategóriájából
voltak indulók. A rendezvénynek
különösen jó visszhangja van az
országos médiában, ezért Keszt-
hely örömmel biztosította a parti
rajt- és célhelyszínt.

A városi és a Libás strandok
várhatóan pünkösd után nyitnak,
a Helikon strand pedig június
nyolcadikától lesz fizetõs. Mind-
errõl Csendes Antal, a VÜZ
Nonprofit Kft. fürdõüzemeltetési
részlegvezetõje adott tájékozta-
tást. Három helyi strand fejleszté-
sét, modernizálását is összefog-
lalta. 

– A Helikon strandon a felnõt-
tek belépõdíja félezer forint ma-
radt. Itt felállítottunk három, fá-
ból készült horgászállást. Ezen
épületeket a nyári idényben a
fürdõzõk használják, a fõidényen
kívül pedig kényelmes horgász-
helyként funkcionálnak. A fürdõ-
helyen kialakítottunk új zuhany-
zókat. A szezon kezdetére napvi-
torlák adnak majd árnyékot, de
fákat is elültettünk. E strandon az
illemhelyiségek és a büfék még
nem mûködnek, ám a hivatalos
megnyitást követõen elérhetõ
lesz majd a wifi-szolgáltatás. Csa-
ládbarát, nagy légterû, zárható
öltözõk létesültek, mert a fém öl-
tözõhengerekbe a kövérebb sze-
mélyek csak nehezen fértek be, a
kisgyerekek szülõk általi öltözte-
tésére és vetkõztetésére pedig a
hengerek, nemigen voltak alkal-
masak. Készül fedett biciklitároló,
hogy ott biztonságosan elhelyez-
hetõek legyenek a drágább ke-
rékpárok is. 

A Libás strandon – amelyik
mintegy ötvenmilliós pályázati
támogatásban részesült – a Heli-
kon strandhoz hasonlatosan, a
nyitást követõen, ötszáz forint
lesz egy belépõdíj ára a felnõttek-
nek. Ide is kerülnek árnyékot adó
napvitorlák, új, vízbejutást segítõ

lépcsõk és a kor igényeit itt is wi-
fi-szolgáltatás segíti.   Egy újon-
nan létesített helyiségben négy
szabványos zuhanyzó és nyolc öl-
tözõkabin kapott helyet. Az új öl-
tözõkomplexumban napelemes
rendszerû hideg-meleg vizes zu-
hanyzók, illemhelyek, öltözõkabi-
nok szolgálják a fürdõzõk kom-
fortját. A mozgássérülteknek kü-
lön illemhelyet hoztunk létre.

A városi strandon nem emel-
tük a napi belépõjegyek árát, a
800 forintba kerülõ jegyeket és a
4000 forintos kedvezményes, he-
lyi lakosoknak szánt bérleteket
már új beléptetõrendszer vizs-
gálja.

A pályázatból vásárolt beren-
dezést már felállítottuk a bejárat
mellett. Itt már több vendéglátó-
egység nyitva tart. A lidós, ho-
mokozott plázson már elkészül-
tek a napvitorlákat tartó, fémbõl,
fából és kõbõl készült tartóele-
mek. A vízbe dizájnosabb strand-
lépcsõket is hamarosan beleil-
lesztünk.

Több olyan vonzerõt egyesít
magában, melyek külön-külön is
érdemesek a látogatásra, s a Ba-
laton éllovasává teszik. Keszthely
az idõjárástól függetlenül a Bala-
ton egyik legkedveltebb üdülõ-
helye, s minden lehetõséggel
rendelkezik ahhoz, hogy a közel-
jövõben az eddigi két hónapos
szezon 4–5 hónaposra hosszab-
bodjon. 

– A munkánk célkeresztjében
már nem is igen a marketingte-
vékenység, hanem inkább a ter-
mékfejlesztés áll. A legalapve-
tõbb a Festetics-örökségre fölfû-
zött turisztikai termékkategória
megteremtése, a családbarát ide-
genforgalmi termékek megjelení-
tése, illetve a kerékpáros turiz-

mus infrastruktúrájának moder-
nizálása. Több fejlesztési ötlet pa-
píron van, de az átütõ, nagy dur-
ranás még várat magára. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Tekerj a sereggel! túra
MODERNIZÁLT FÜRDÕHELYEK

Strandhelyzet Keszthelyen
Keszthely szabadstrandként üzemelõ fürdõhelyeit május elejé-

tõl a nyarat idézõ idõjárás miatt már nagyon sokan látogatták té-
rítésmentesen. A három helyi strand közel 110 millió forint vissza
nem térítendõ támogatásból idén is látványosan fejlõdik.

Sok száz bringással indult el a hetedik alkalommal megrende-
zett, Tekerj a sereggel! elnevezésû, Balaton-körüli kerékpáros túra
mezõnye Keszthelyrõl, május közepén. A Honvédelmi Minisztérium,
a Magyar Honvédség és a Honvéd Sportegyesületek Országos Szö-
vetsége (HOSOSZ) által szervezett sportrendezvény résztvevõi az
elsõ napon a tó északi partján értek el Balatonakarattyáig, majd
másnap, a déli parton érkeztek vissza a Balaton fõvárosába. 

KESZTHELY KINCSEI, GYÖNGYSZEMEI

Kedvelt üdülõhely
– Keszthely idegenforgalmára jelenleg legnagyobb hatással a He-

likon szálló újjáépítéses bezárása van. A Balaton, a Hullám, a VIA ho-
telek korábbi években történõ becsukása után, mindez a vendég-
számban jelenthet majd erõs csökkenést. Keszthely szerencsére már
nem csak kizárólag a nyári hotelvendégekbõl él – mondta Tar László,
a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda ügyvezetõ igazgatója, akitõl elöl-
járóban a Festetics-örökség Program helyzetérõl érdeklõdtünk.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található
összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ,
két kétszobás illetve egy egyszobás lakrésszel.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM



A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a közelmúltban ren-
dezte meg a Szakma kiváló tanu-
lója versenyt (SZKTV), és az Orszá-
gos szakmai tanulmányi versenyt
(OSZTV), melyek országos döntõ-
jére „XI. Szakma Sztár Fesztivál”
elnevezéssel április 23–25-e kö-
zött Budapesten, a Hungexpo Vá-
sárközpont G és F pavilonjában
került sor. Az országos szakmai
versenyekre 43 szakképesítésben
több mint 7500 fõ jelentkezett. A
„Szakma kiváló tanulója verseny”
döntõjében Cságoly Laura

(kozmetikus) tanuló elsõ, Sipos
Kata hetedik helyezést ért el. Illés
Áron (erõsáramú elektrotech-
nikus) tanuló szintén az elsõ hely-
re állhatott a dobogón. Ritkaság-
számba megy az a teljesítmény,
hogy egy intézmény két szakmá-
ban is egyszerre aranyérmet sze-
rezzen.

Az „EuroSkills 2018” nemzeti
döntõjén Németh Zoltán tanuló
(villanyszerelõ) szakmában képvi-
selte az iskolát, ahol az elõkelõ
második helyezést érte el. Szin-
tén az „EuroSkills 2018” nemzeti

döntõn (szépségápoló) szak-
mában Papp Viktória Dóra meg-
védte címét, így õ fogja az ország
legjobb kozmetikusaként hazán-
kat képviselni a budapesti Euró-
pa-bajnokságon.

A „WorldSkills 2019” nemzeti
döntõjén az iskola 2/14. évfolya-
mos tanulója, Cságoly Laura lett
az elsõ, így õ fog indulni a szép-
ségápoló szakterületen a Szak-
mák Világbajnokságán az oroszor-
szági Kazanyban.

Ágazati és ágazaton kívüli
szakmai érettségivizsga-tárgyak
versenye (ÁSZÉV) is lezajlott. Az
idei versenyen a keszthelyi okta-
tási intézményt három tanuló
képviselte az országos döntõn
szociális ismeretek tantárgyból
(szakgimnáziumi képzés – szociá-
lis ágazat), kiváló eredménnyel
Szabó Zsaklin országos elsõ he-
lyezett, Pál Klaudia 12. helye-
zett, Matyi Kitti 15. helyezett
lett.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Festetics-örökség program

akkor lesz a turisták számára el-
adható, ha már nem csupán egy
lenyûgözõ kastélylátogatást, egy
tavernás borvacsorát, egy szép-
kilátós kerékpártúrát, egy gyógy-
tavi csobbanást jelent, hanem a
négyet együtt. Élményszerûen,
hálózatba kapcsolva, igényes ki-
alakítással egy termékstruktúrá-
ba belecsomagolva. A Festetics-
márkanévvel propagált „térséglá-
togató” termék évszakfüggetle-
nül jelenthet magas színvonalú
turisztikai programcsomagot. Ed-
dig több nekifutás történt már,
de a termék gyümölcse most
kezd érni. A programban részt
vevõ partnerek Magyarországon
szinte egyedülálló módon, külföl-
di jó gyakorlatokra rímelve, egyre
rugalmasabban képesek a közös
gondolkodásra, a közös termék-
értékesítésre, a hálózatba szerve-
zõdésre. A legújabb próbálkozás
már a Magyar Turisztikai Ügynök-
séggel közös projekt kivitelezése
lesz. Ebben az összehangolt inf-
rastruktúra-fejlesztés és a közös
értékesítési rendszer kidolgozása
a legfontosabb feladat.

–  Mi  a  helyzet  a  helyi  strandok-
kal?

– A strandok egyik nagy hibája
az iszaposodás. A vízminõség
ugyan jó egy évtizede biológiai-

lag, kémiailag kifogástalan, de
esztétikai szempontok is fonto-
sak a fürdõzõk számára. Vízügyi
szakemberek már régen megálla-
pították, hogy a Balatonnak van
egy természetes vízkörforgása,
amelyhez kapcsoltan a Keszthe-
lyi-öböl jut iszaplerakó szerepbe.
A szakemberek is szükségesnek
mondják az öböl fürdõhelyein a
temérdek pénzt felemésztõ kot-
rást. Erre eddig nem sikerült
pénzügyi forrást találni, sõt a kö-
zeljövõben is kevés a remény. A
strandokon eddig végbevitt és
mostanság már startolt kényelmi
és attrakciófejlesztõ beruházások
rendkívül fontosak, de nem elég-
ségesek. A strandok három hó-
napnál hosszabb ideig is használ-
hatóak lennének, ha célirányos
modernizálásban részesítenék
azokat. A szélvédett, esetleg fût-
hetõ, kulturált öltözõhelyiségek-
re éppúgy szükség lenne, mint
meleg vizes szolár tusolókra. A
szigligeti Szauna-ház mintájára
olyan strandszezon-hosszabbító
attrakciók kellenének, amik a fõ-
idényen kívül is életet vinnének
az elõ- és utószezont élvezõ tu-
risták életébe. Hasonló fejleszté-
seket el lehet képzelni a Sziget-
fürdõvel kapcsolatban is. A stran-
dok a legfontosabb színterei a
családbarát termékfejlesztések-
nek is. 

–  És  a  szálláshelyekkel?
– Július elejétõl augusztus vé-

géig már nemigen lehet magán-
szálláshelyen vagy panzióban szo-
bát foglalni. A Helikon Szálló be-
zárásával, illetve a Via Hotel ki-
esésével a magánszállásadók elõ-
nyösebb helyzetbe kerülhetnek,
az új, négycsillagos Helikon Hotel
és az ötcsillagos Via Hotel viszont
már másfajta vendégkörre épít
majd. Mindezzel Keszthely nagyot
fog elõre lépni a balatoni fürdõ-
városok rangsorában, vetélkedé-
sében. A magánszálláshelyek töl-
tését mára szinte teljes egészé-
ben a szállásközvetítõ internetes
portálok vették át. Szálláshely-
foglalásra a két nagy, biztonsá-
gos, booking rendszerû portált
használja a turisták háromnegye-
de.

A szálláshely-forgalmazó por-
táloknak van egy vendégértéke-
lési rendszerük. Már csak emiatt
sem lehet azt megtenni, hogy
nem a webhelyre feltöltött mi-
nõséget kínáljuk. A vendégek kí-
vánságait, elvárásait egyre in-
kább teljesítenie kell annak, aki
visszatérõ turistákat szeretne. A
szállásadónak elemi érdeke,
hogy róla elõnyös értékelést írja-
nak, mert a jó pontszámú szál-
láshely elõbbre sorolódik a netes
találati listán, sõt külön marke-
tingakcióba vonódik. Mostanra

nagy érték lett a megbízhatóság.
Az a tárgy, illetve szolgáltatás le-
gyen a feltöltött fotón, ami az
életben is a szálláshely része. A
minõségbiztosítással nem ren-
delkezõ, hosszú távon is szobáz-
tatásból keresményt remélõknek
kötelezõ lett a tisztesség, a meg-
bízhatóság, a pontosság, az ígé-
ret megtartása, a vendég kíván-
ságainak teljesítése. A hévízi és a
keszthelyi szobáztatás érdekkép-
viseleti rendszere nagyban kü-
lönbözik. A fürdõvárosban job-
bára nyolc hónapos fõ jövedelmi
forrás a szobakiadás, Keszthe-
lyen viszont kéthavi, pénzkiegé-
szítõ, nyári mellékkereset, illetve
mellékfoglalkozás. Elõbbi gyógy-
helyen a profizmus sokkal job-
ban feltalálható. Vannak örömte-
li jelei annak, hogy az elõ- és
utószezon is egyre telítettebb.
Az üdülésre készülõk már nem az
„ahogy esik, úgy puffan” elvet
követik, hanem elõre, gondosan
eltervezett menettervet akarnak
megvalósítani. Nagyon sikere-
sek, és marketing szempontból
értékesek a tavaszi-õszi tömeg-
sport-rendezvények, nem mel-
lesleg vendégéjszaka számot is
generálnak a holtszezonban.  

Az õszi és tavaszi szezonban is
egyre nagyobb számban bérelnek
vagy hoznak magukkal kerékpárt,
Keszthely az eddigi és tervezett
fejlesztéseknek köszönhetõen a
Dunántúl egyik turisztikai kerék-
páros centruma lehet.  Továbbra
is fõ cél a város-, rendezvény- és
múzeumlátogató vendégek meg-
nyerése, akiknek egyre több aktív
programot is ki tudunk ajánlani.

KESZTHELY KINCSEI, GYÖNGYSZEMEI

Kedvelt üdülõhely

Nincs békésebb és szelídebb,
mint a zalai táj, amelynek kiterí-
tett, zöld bársony szõnyegeit ma-
gyar ciprusokkal szegélyezett fe-
hér utak szelik át, és enyhén haj-
ló dombok keretezik. Kevés része
van hazánknak, amelyre a termé-
szet oly pazar bõséggel hintette
áldását, mint a Balaton-vidék,
melyben a keszthelyi édenkert-
nek legdrágább cseppfolyós ék-
köve a hévízi forrástó – a fenti,
Csekey István helytörténet-kuta-
tótól vett, gazdag érzelemmel és
líraisággal teli idézet is elhang-
zott azon a hévízi rendezvényen,
amit nemrégiben tartottak.

Dr. Szántó Endre nyugalmazott

helytörténész, hévízi helytörté-
net-kutató új könyvsorozatának
elsõ két, szerzõi magánkiadásban
megjelent monográfiáját, tudo-
mányos ismeretterjesztõ izgal-
mas és olvasmányos köteteit
Hermann Katalinnak, a Festetics
György Mûvelõdési Központ ve-
zetõjének közremûködésével
mutatták be a fürdõvárosi
Fontana filmszínházban május el-
sején. A közel három évtizede Hé-
víz históriájával foglalkozó szak-
ember új könyveinek megjelené-
se alkalmából mûsort adott a
negyvenéves Musica Antiqua
régizene együttes. A könyvekbõl
pedig Kautzky Armand, a Jászai

Mari-díjas magyar színmûvész,
szinkronszínész idézett lélekeme-
lõ gondolatmorzsákat. A
www.heviztortenete.hu inter-
netes oldalra is felkerült, rendkí-
vül igényes, A/4-es méretben el-
készült, nyolckötetesre tervezett,
színes fotókkal, térképekkel, ki-
emelésekkel, adalékokkal gazda-
gon illusztrált könyv különleges-
ségét az adja, hogy magyar vá-
rosról ez idáig még nem készült
ennyire igényes kül- és beltar-
talmú, reprezentatív monográfia.
A Nemzeti Kulturális Alap, a helyi
és az alsópáhoki önkormányzat,
több fürdõvárosi szálloda, ma-
gánszemély és cég anyagi támo-
gatásával megjelent munkát sok
olyan adoma is színesíti, mint a
reumás, Nelly névre keresztelt, if-
jú, reumás cirkuszi elefánt gyógy-
fürdõvel történõ meggyógyítása
1914-bõl.

KÖTETEK HÉVÍZ TÖRTÉNETÉRÕL

Egy fürdõváros születése
– Csupa dombhát keretezi a pompás panorámát, bal kéz felõl a

páhoki dombhát, tõle kissé jobbra a hévízi, majd sorában a hideg-
éri és a Zala-völgyi dombhát. Mindegyikrõl álomszép képek tárul-
nak elénk. 

AZ ASBÓTH-ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

Sikert hoztak
– A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth

Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája idén is sok szép ver-
senyeredményt ért el, amellyel ismét nem csak a megyében, de or-
szágos viszonylatban is kiemelkedõt alkottunk. El kell ismerni a ta-
nulóink és a felkészítõik erõfeszítéseit és az ismét reflektorfénybe
került tehetséggondozó munka sikerét” – tájékoztatott Csótár
András igazgató.

A Zalai Balaton-part ifjúsági fú-
vószenekar, a Vonyarcvashegy
mazsorettcsoport valamint a 379.
Feltámadás cserkészcsapat közre-
mûködésével tartott ünnepségen
mondott köszöntõjében a polgár-
mester a Balaton vízrajzi és geoló-
giai alapadatainak felsorolása után
kifejtette: a Balaton az itt élõknek
éltetõ csoda, ami régen a nádara-
tással, halászattal, a jég kivágásá-
val biztosított sokaknak megélhe-
tést. Ma pedig már leginkább a
turizmus a legfõbb bevételi forrá-
sa Keszthelynek és a balatoni tele-
pülések javarészének. A kor vív-
mányainak megfelelõ fejlesztése-
ket a Balaton jelenlegi ökológiai
állapotának megtartása mellett
kell véghezvinni a négy alap-
erény: az igazságosság, a mérték-

letesség, az erõsség és az okosság
jegyében – húzta alá. Keszthely az
elmúlt években rengeteget fejlõ-
dött, de az elkövetkezõ pár évben
is legalább 4,5 milliárd forintból
szépül, és lesz még élhetõbb majd
a Balaton fõvárosa az itt lakók és
turisták megelégedésére – jelen-
tette be. Tavalyelõtt 166 ezres
volt a regisztrált vendégéjszakák
száma, az elmúlt évben már 220
ezerre duzzadt ez az érték. Az
egyharmadával növekvõ örvende-
tes adat bejelentése után arról
szólt, hogy a Helikon Szálló ugyan
a fõidényben már nem nyit ki, de
2020-ban egy megújult, 4 csilla-
gos hotel várja majd vendégeit,
és a Via Hotel pedig ötcsillagos
szállodaként üzemel két év múl-
va.

SIKERES SZEZONT!

Balatoni évadnyitó

Az idõjárás ismét kegyes volt a keszthelyi majális keretében
megrendezett keszthelyi turisztikai évadnyitó ünnepség vendégei-
hez. A jó idõ sok ezer embert vonzott a Balaton partjára, ahol
Ruzsics Ferenc polgármester megnyitotta az újra sikeresnek várt
balatoni fõidényt, majd évtizedes tradíciót követve, Keszthely
jegyzõjével, a Helka fedélzetérõl õ dobta vízbe a díszes koszorút is.

A helyi és a megyei sajtónak
köszönetüket tolmácsoló szerve-
zõk szerint a média hatékonyan
segítette, hogy a kezdeményezés
híre sokakhoz eljusson és folya-
matosan, korrekt módon tájékoz-

tatott a megmozdulás eredmé-
nyeirõl is.

Mint azt a szervezõk elmond-
ták: a kezdeményezéssel a meg-
elõzés fontosságára is fel akarták
hívni a figyelmet. Az egy hétig
tartó idõszak alatt 13 „bedobó-
egység” munkája révén megszé-
pült például Szendrey Júlia em-
lékszobájának környezete, felszá-
molódott a szabad strand környé-

ki engedély nélküli szemétlerakó
hely, és a Bécsi kapu utca is meg-
szabadult egy idõre a szemétku-
pacoktól, de a városba bevezetõ
autó- és bicikliutak környezete is
mentesült a felelõtlen emberek

által eldobott sörös- és energia-
italos dobozoktól, mûanyag pa-
lackoktól, nejlonzacskóktól. A
kezdeményezés zökkenõmentes
lebonyolításához a GESZ szaksze-
rû segítségére is szükség volt,
mert õk biztosították a szemét-
gyûjtéshez a zsákokat, a kesztyû-
ket, és õk szállították el az össze-
gyûjtött mintegy 25 mázsányi
hulladékot is. 

ELÉRTE CÉLJÁT A KÉK RÓKA FUTAM

Tisztábban ragyog a város
A tavalyi sikerek után idén is  meghirdette Szent György-heti

(n)agytakarító és városszépítõ akcióját a Keszthelyi Városvédõ
Egyesület. Az egy hétig tartó idõszak alatt iskolák, baráti társasá-
gok, civil egyesületek, munkahelyi közösségek tették magukévá az
akció legfõbb célkitûzését: a városlakókon (is) nagyban múlik lakó-
környezetünk tisztasága, rendezettsége. 

PEUGEOT

MOTORKERÉKPÁR

(50 ccm) keveset futott,

jó állapotban eladó.

Érdeklõdni: 20/335-2002

1D–4D szempillaépítés

Arckezelések

Szempilla- és szemöldök-

festés

Gyantázás, smink

KELEMEN
BARBARA

kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.

Tel.: 06-30/469-6953



Anno is sorra születtek a kü-
lönbözõ „életvezetési” tanulmá-
nyok, értekezések, a szerzõk már
akkor a hosszú és egészséges
élet titkait feszegették. Jóllehet,

több megbízhatósággal, hiteles-
séggel, mint jelenleg: „...okos
diétával jóval többet érhetünk el,
mint a sok rossz ízû, nehéz szagú
és drága patikaszerekkel” – írja
többek közt 250 éve kiadott
egyik kötetében Kibédi Mátyus
István (1725–1802) orvos, kora-
beli egészségügyi tanácsai kö-
zött. A keszthelyi Helikon Kas-
télymúzeum a Hónap könyve
májusi darabjaiként mutat be két
és fél évszázados távlatából 4
olyan könyvet, amely egészség-
ügyi témában ajánlott olvasniva-
lóként az elsõk közt jelent meg
magyar nyelven. 

A szerzõ marosvásárhelyi diák-
évei után a hollandiai Utrecht
egyetemének hallgatója lett,
több idegennyelvi ismerettel, ne-
ves európai intézményekben
folytatott orvosi tanulmányokat
és gyakorlatokat. Majd 1757-ben
hazatért és Marosszék fõorvosa
lett. Átérezve az orvosi tudo-
mány magasztos hivatását, mun-
kája során új eszméi születtek, s
azokhoz ösvényeket taposott.
Célul tûzte ki, hogy helyreállítsa
embertársainak testi jólétét, el-
hárítsa róluk a betegséget, s visz-

szaadja õket az életnek. Örökér-
vényû hitvallásaként olvashatjuk:
„A betegségeket megelõzni jóval
könnyebb, mint gyógyítani”. Ta-
nácsai közt írja továbbá: „Az

egészséges test a tiszta száraz
aer (levegõ), az eledelekkel való
józan élés, az erõltetés nélkül va-
ló munka, a test gyakorlása…

(mozgás, jó közérzet), a korán va-
ló csendes alvás, az elmének sok
gondokkal és unalmas dolgokkal
való meg nem terhelése az élet
meghosszabbítására csalhatatlan
segítségek.”

Minderrõl szóló könyvsoroza-
tának elsõ darabja 1762-ben ké-
szült el, a több mint 500 oldalas
kötet sokrétû kiterjedéssel szól a
diétáról. A második darab négy
évvel késõbb látott napvilágot,
benne már nem általános dolgok-
ról beszél, hanem a más-más fog-
lalkozásúak és különbözõ korban
és helyzetben lévõk számára adja
meg részletesen a kimondottan
rájuk szabott diétára vonatkozó
ajánlásait. A kötetek keresettsége
késõbb Mátyust arra inspirálta,
hogy kibõvítve újra sajtó alá ren-
dezze a mûveit, ami 6 részes
munkára sikeredett, s „Ó és uj
diaetetica” címen jelent meg
1787-tõl, Füskúti Landerer Mihály
nyomdájában, Pozsonyban. Ezen
kiadványsorozatnak a Helikon
Kastélymúzeum történelmi
könyvtárában õrzött 4 darabját
tekinthetik meg most májusban a
látogatók. A kötetek éltes koruk
ellenére küllemükben viszonylag
jó állapotúak, a kivitelének érde-
kessége a nem a korra jellemzõen
megszokott aranyozott gerincû,
barokk bõrkötés, annál szeré-
nyebb papírborítás fogja közre a
lapokat.

A falunap részeként emlék-
helyavatással és kiállítással tisz-
telegtek Cserszegtomajon Vajkai
Aurél polihisztor, etnográfus
születésének 115. évfordulóján,
a tudósról elnevezett utca ele-
jén. A Kolozsváron született
életmódkutató, orvos, fotográ-
fus Cserszegtomajon, szõlõvel
és gyümölcsfákkal keretezett
barátságos hajlékban találta
meg feleségét: Mosdósi Teréziát
és a számára kedves településen
sok idõt töltött, nyughelye is a
cserszegi temetõben van. Egy
hegyközség élete címmel egy
tanulmányt is írt szeretett tele-
pülésérõl.

A jubileumi emlékünnepen
Bartha Gábor polgármester mon-
dott megemlékezõbeszédet,
amelyben utalt a magyar nép-
rajztudomány meghatározó
egyéniségének sokoldalú, ki-
emelkedõ munkásságára. A népi

orvoslás tudorának figyelme a
népi mûvelõdés, a paraszti kultú-
ra felé fordult. Sokat foglalkozott
az egyszerû parasztok minden-
napi életével, szívesen töltötte
velük a szabadidejét. A népi ihle-
tésû építkezésekre is csomó idõt
fordított. Sok tanulmánya, szak-
cikke jelent meg irodalmi lapok-
ban és szakmai folyóiratokban és
nagy szerepe volt abban, hogy
Szabó István íróvá válhatott. A
Balatoni Múzeumnak gyakorno-
kaként, majd a második világhá-

ború elsõ két esztendejében
igazgatójaként is tevékenyke-
dett. Az emlékhelyavatáson az
1987-ben elhunyt etnográfus
leánya, Vajkai Zsófia mondott kö-
szönetet a településnek és Major
Janka szobrászmûvésznek, aki
édesapja emléke elõtti tisztel-
gésként készítette el a Varga-
Csikász Bence káplán által meg-
szentelt emléktáblát. A néhai
szakember unokái és dédunokái
dallal tisztelegtek a nagyapjuk és
dédapjuk elõtt. 
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CSERSZEGTOMAJ POLIHISZTORA

Méltó emlékhelyet kapott

Az urbánus státusz elnyerése
immáron 26 éves múltra tekint
vissza, május elsejei dátummal.
Az avatásra való emlékezés men-
tén a folyamatos fejlõdés mind
több eleme sorakoztatható fel,
városképre, infrastruktúrára, tu-
risztikai szolgáltatásokra, kulturá-
lis életre tekintettel egyaránt. A
fürdõváros olyan történelmi ala-
pokon jött létre, aminek hangula-
ta a mai miliõben is jelen van. Ezt
idézik meg tradicionálisan látvá-
nyos külsõségekkel a város napja
eseményeihez kötötten a Boldog

Békeidõk Hévize programmal. A
történelembe ilyen néven bevo-
nult korszakra emlékezve, ezúttal
nyolcadik alkalommal öltött kosz-
tümöket a város apraja-nagyja,
különféle szervezetek, közössé-
gek kollektívái, s vonulnak végig
zenés-táncos vezetéssel, kíséret-
tel a városon. 

A rendezvény azzá vált, amiért
életre hívták: Hévíz sajátos feszti-
válja lett, amit a városnapi ünnepi
beszédében is kiemelt Papp Gábor
polgármester, szólva a város jó hí-
rének öregbítésérõl. A várossá vá-

lás születésnapjának rendezvé-
nyén a fejlesztési aktualitások kö-
zött kiemelten szólt a polgármes-
ter a Széchenyi utca folyamatban
lévõ megújításáról, ami az év leg-
nagyobb beruházása. A kulturális
mûsorral kísért eseményen került
sor az önkormányzati alapítású ki-
tüntetések átadására. 

A díszpolgári címet dr. Varga
Katalin csecsemõ- és gyermek-
szakorvosnak adományozta a vá-
rosvezetés, több évtizeden át
végzett lelkiismeretes és áldoza-
tos munkáját elismerve. A Hévíz
város fejlesztéséért díjat Man-
ninger Jenõ országgyûlési képvi-
selõnek ítélték oda, a város és
térsége közlekedési és turisztikai

fejlesztéseit segítõ munkáért,
ideértve a Hévíz–Balaton Airport
ügyének elõmozdítását is. A Hévíz
kultúrájáért díjat vehette át dr.
Iglódi Endre ügyvéd, a helyi
sportkörben végzett munkájáért.
A fürdõváros turizmusáért díjat
Fisli Gábor kapta az egregyi Öreg

Harang borozójával a vendéglá-
tásban való egyedi, hagyomány-
õrzõ kínálat nyújtásáért. A város
közszolgálatáért díjjal Lajkó Erzsé-
bet jegyzõi referenst tüntette ki
az önkormányzat, a hivatalban
hosszú idõn át végzett kiemelke-
dõ munkája elismeréséül.

ÜNNEPELT HÉVÍZ

Történelmi miliõben
Hagyományosan, történelmi miliõbe ágyazva ünnepelte a város

napját Hévíz.

A Bencés Diákszövetség Zala
Megyei Szervezetének kezde-
ményezésére a helyi önkor-
mányzat, a Nemzeti Kulturális
Alap, a Magyar Mûvészeti Alap,
vállalkozók és magánemberek
nagylelkû anyagi támogatásával
szülõvárosában, Keszthelyen,
május elején szobrot állítottak
Vaszary Kolos bíboros, herceg-
prímásnak.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes fõvédnökségével tar-
tott rendezvény kezdéseként, a
fõtéri Magyarok Nagyasszonya
templomban, a 84 évesen 1915-
ben elhunyt esztergomi érsek lel-
ki üdvéért ünnepi szentmisét mu-
tatott be dr. Márfi Gyula veszpré-
mi érsek. 

A misét követõen a Kossuth
Lajos u. 38. elõtti térrészen avat-
ták fel Vaszary Kolos egészalakos
szobrát, Farkas Ferenc szobrász-
mûvész szépségesen megkompo-
nált alkotását. 

Köszöntõjében Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ arra
emlékeztetett, hogy a város régi
adósságát törlesztette azzal,
hogy olyan szobrot emelt a Ma-
gyarország felzárkóztatásáért, a
nemzeti felemelkedésünkért, az
oktatás és nevelés kiszélesíté-
séért munkálkodó esztergomi ér-
seknek, amely jelentõsen hozzá-
járult ahhoz, hogy a város meg-
szépült tere értékadó tartalom-
mal is megteljen.

Ruzsics Ferenc polgármester
kifejtette: nemcsak Keszthely, de

Magyarország is rengeteget kö-
szönhet Magyarország hercegprí-
másának, ezért az õ emlékét a vá-
rosnak ápolnia kell. Az önzetlen-
ségbõl, segítõkészségbõl is pél-
dát adó Vaszary Kolos a keszthelyi
gimnazisták számára ötvenezer, a
helyi szegények javára pedig
százezer koronás alapítványt ho-
zott létre – mondta el.

Vaszary, a városában megvaló-
sított szociális segélyezéssel, a
köznevelés támogatásával hozzá-
járult a szegény emberek ápolá-
sához, gondozásához és a fiatalok
oktatásához – emlékezett Soltész
Miklós. Az egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért
felelõs államtitkár a szobor felállí-
tásáért minden résztvevõnek kö-
szönetét tolmácsolva rámutatott
a neves közgondolkodó egykori
törekvésére, miszerint: az egyhá-
zak és az egyházakban élõ hívõk

részesei a társadalomnak, abból
részt is kell vállalniuk. 

Az avatási ünnepségen Vízi E.
Szilveszter, a Magyar Tudományos
Akadémia és a Szent István Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja
köszöntõjében részletesen taglal-
ta a hercegprímás példaadó élet-
történetét, aki bíborosként szol-
gáló szeretettel és alázatosan
tett embertársai javára. 

Miután Hortobágyi Cirill pan-
nonhalmi fõapát megáldotta a
katolikus egyház néhai bíborosá-
nak, az emberhez méltó világ
építésén fáradozó fõapátnak
újonnan felavatott szobrát, Vizi
E. Szilveszter, az MTA volt elnö-
ke, Kiss László esperesplébános
és Soltész Miklós államtitkár le-
leplezték a fõapátnak a szülõhá-
zával szemközt elhelyezett
egészalakos, életnagyságú
bronzszobrát.

BÉKE, ISTEN ÉS HAZA!

Szobra lett Vaszarynak

A XXVIII. Berzsenyi Helikon Na-
pok alkalmával neves honi írók,

költõk, irodalomtörténészek, kri-
tikusok és esszéírók tartottak elõ-

adásokat a program vezértémájá-
hoz kötõdõen. Czigány György
irodalmi alelnök javaslatára ezút-
tal a témaválasztás az isteni, a
természetfeletti eredetû, a gyö-
kereinkbõl fakadó, a hitünkbõl
való értékek megragadása volt.

Elõkerült Sík Sándor és Nagy
Miklós papköltõ munkássága, de
Iancu Laura magyar író és költõ,
valamint Mezey Katalin prózaíró-
költõ szakrális motívumairól is
szó esett. Átadták a Berzsenyi-dí-
jat, illetve a Hûségjutalmat és
még Egyházashetyére is kirándul-
tak. Ünnepélyes megnyitó gon-
dolataiban prof. dr. Szakály Sán-
dor, a BEDIMT és a konferencia le-
vezetõ elnöke arról is szólt, hogy
sokat köszönhetnek Keszthelynek
és a befogadó Festetics-kastély-
nak. Köszöntõjében Ruzsics Fe-
renc polgármester arról beszélt,
hogy Berzsenyit összeköti Keszt-
hellyel a Helikon, ami 201 évvel
ezelõtt startolt. Ahogy a Helikont,
úgy a tiszteletre méltó, nagy lel-
kesedéssel elõkészített Berzse-
nyi-napokat sem szabad abba-
hagyni – húzta alá. 

SZAKRALITÁS KORTÁRS KÖLTÉSZETÜNKBEN

Berzsenyi-napok
A fõ- és alcímben összefoglaltak témájához kapcsoltan a Heli-

kon Kastélymúzeumban május elején tartotta tanácskozását a Ber-
zsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság (BEDIMT).

MUZEÁLIS ÉRTÉKEK

Hónap könyve – aktualitásokkal
Ami az egészségügyi témában születõ olvasmányok mai döm-

pingjét illeti, a kínálati bõség alig különbözik a 18–19. században
jellemzõtõl. 



A Vöröskereszt térségi szerve-
zetének vezetõje, Kapcsándy Má-
ria nyitotta meg a Csokonai ÁMK-
ban a véradók ünnepségét, ahol
dr. Varga Andrea, a Zala Megyei
Kormányhivatal Keszthelyi Járási
Hivatalának vezetõje is köszön-
tötte a résztvevõket.

Dr. Baracskai Józsefné, a Vörös-
kereszt Zala Megyei Szervezet igaz-
gatója kitüntetéseket adott át. Az
országos vezetõség a Vöröskeresz-
tes Tevékenységért kitüntetés
arany fokozata elismerést adomá-
nyozta Németh Ágnesnek, a me-
gyei szervezet humánus, elhiva-
tott, lelkiismeretes elnökének. Az
ezüst fokozatú elismerést Donáczy
Dezsõné kapta, aki 2006-tól önkén-
tesként és a szociális munka aktív
segítõjeként, adománygyûjtõként,
segélykiosztóként, a véradók tele-
fonos sürgõsségi behívójaként te-
vékenykedik a megyeszékhelyi
szervezetnél. Ugyanezen elisme-
rést vehette át a rendszeres vér-
adó- és elsõsegély-szervezõ Gerecs
Mária, aki 2012-ben létrehozta a
Vöröskereszt lakóhelyi szervezetét

Zalaváron. Bronzjutalomban része-
sítették a zalaapáti Fischer
Józsefnét, aki a véradások szerve-
zése, az egészségnapok- sportna-
pok, az adománygyûjtés és -osztás
révén alakított ki nagyon szoros
kapcsolatot a településen élõkkel. E

fokozatú elismerésben részesült
Fridrich Mária, a zalaapáti alapszer-
vezet szolgálatkész tagja, valamint
Ulveczky Menyhértné önkéntes
véradásszervezõ, akinek kimagasló
szerepe volt abban, hogy a keszt-
helyi alapszervezet három éve a

megyében lévõ területi szerveze-
tek között mindig az elsõ helyen
végzett a véradások számának tel-
jesítése, az éves donorterv bevég-
zése, illetve túlteljesítése terén.

Oklevelet vett át a szentgyörgy-
völgyi Komlósi Zita. „Véradóbarát
munkahely” kitüntetésben részesí-

tették a Magyar Honvédség Egész-
ségügyi Központ Honvédkórház
Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs
Intézet dolgozói közösségét, mert
a dr. Sedivi László intézetvezetõ ál-
tal irányított HÉMORI két szabadna-
pot biztosít a vért adó mintegy
hetven dolgozója részére.  Virággal
köszöntötték Horváth Évát, a
HÉMORI vöröskeresztes alapszerve-
zet elnökét, akit az országos veze-
tõség tavaly jutalmazott ezüst elis-
meréssel. Az „Év Önkéntese” Nagy
Barnabás, a keszthelyi adomány-
centrum empatikus munkatársa
lett. A Vöröskereszt Humanitárius
Település címet adományozott –

harmadszor, immár
véglegesen – Cserszeg-
tomajnak és Sármellék-
nek. A kitüntetõ címet
Bartha Gábor és Hor-
váth Tibor települési
polgármesterek késõbb
veszik át a soponyai ta-
lálkozón.  A program a
többszörös véradók ok-
leveleinek, átadásával
folytatódott. Dr.
Nemesvári Márta, az or-
szágos vezetõség tagja
az elismerést kaptak kö-
zül kiemelte: a cser-
szegtomaji 231-szeres
Nyitrai István, a vo-
nyarcvashegyi 173-szo-
ros Szabó Miklós és a
keszthelyi Kósa István
132-szeres véradó mél-
tó szerepvállalását. Az
állófogadással záródó

mûsoros rendezvényen oklevelek-
kel, ajándékokkal köszöntötték a
hatvanszoros, ötvenszeres, negy-
venszeres, huszonötszörös véradó-
kat, valamint a Keszthelyi Kórház
Vértranszfúziós Osztályának dolgo-
zóit és a támogató intézményi
partnereket is.
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Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Keszthely Pro Cultura díjas ki-
tüntetettjének most negyedik kö-
tetét vehették kézbe az olvasók.
Alkotói munkássága képzõmûvé-
szeti téren is ismert, több kiállítá-
son szerepeltek festményei. Ver-
seinek, prózáinak, képeinek ihle-
tõje a szülõföld, a természet szép-
ségének tükröztetése, s az abban
zajló élet megjelenítése. Ez rajzo-
lódik ki az Erõvonalak tartalmából
is, költeményekkel, történetek le-
írásával. A kötettel a pedagógus
szerzõ és kollégája, Pelcz István
közt lezajlott beszélgetés során is-
merkedhettek az érdeklõdõk,
majd dedikáltathatták a helyszí-
nen megvásárolható kötetet. 

Mint az író-olvasó találkozón
Horváth J. Ferenc fogalmazott, az
olvasmány utazás egy vertikális
térben, megérkezés a szülõföld-
re, kitárulkozás ott, ahova ezer
szállal kötõdik az ember. A mûbõl
élõ ízelítõt adott több költemény
felolvasásával Kulcsárné Fullár
Melinda, a Helikon Versmondó
Kör tagja. 

Sok képzettársítással sejlik ki

egy életút, a családtörténeti epi-
zódokkal hiteles korrajzzal együtt.
Napi aktualitású „kiáltás” a Rímek
rohamban címû vers, mely az em-
ber földi létérõl a bolygónk ven-
dégszeretetével való visszaélés kí-
nos jeleként fogalmaz. Sorai be-
szélnek eleink megélt háborús re-
zonanciájának átörökítésérõl, amit
egy generáció visel. Szól nehéz
idõk általi edzõdésekrõl, a béke re-
ményének torzan jött formáiról, s
arról is, hogy miként lehet örülni a
veszteségek árán született ered-
ményeknek. Említést tesz a szerzõ
a jövõjét meghatározó személyek-
rõl. A felnõtt élet startjáról szól az
„Elindultam szép hazámból” feje-
zet, azon az úton tett lépéseket
beszéli el, ahol a hordozott teher
alatt kitárult elõtte a világ. Majd
mérföldkövek következnek az éle-
tének új tavaszán: munkában, ott-
honteremtésben, házassággal,
családalapítással. 

Motiválója a kihívásoknak való
megfelelés, az adni akarás. Ennek
szülötte az Erõvonalak kötet is,
mély filozófiai összefüggésekkel. 

HORVÁTH J. FERENC: ERÕVONALAK

Kötetbemutató

A napokban mutatták be a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár-
ban Horváth J. Ferenc: Erõvonalak címmel újonnan megjelent kötetét. 

A képzõmûvészet ólomüveges
ágát mûvelõ Balogh Eszter mun-
kái örvendeztetik meg a látogató-
kat. Szakmaszeretetbõl születõ
egyedi darabok megragadó mûél-
vezetet nyújtanak. A munkák kü-
lönlegességét a saját tervezésû
motívumok adják. Természet-
közeli ábrázolások és szakrális
megjelenítések ölelik föl a témáit.
Mint az alkotó a helyszínen olvas-
ható hitvallásában fogalmaz: az

üveg végtelenül változatos fel-
használási területe inspirálja a fo-
lyamatos szakmai megújulásra.
Célja, hogy megtalálja az összhan-
got az üveg és önmaga között. Ez
a tradicionális üvegfestésben tel-
jesedett ki nála. Törekvése, hogy
munkáinak a dekoráció mellett le-
gyen funkcionális szerepe is. 

Balogh Eszter a kiállítási meg-
nyitással együtt mûhelymunka-
bemutatót is tartott.

Kiállítás

Újabb szezonális kiállítással kedveskedik vendégeinek Keszthely
a belvárosi Játékmúzeumban nyílt bemutatóval, mely a szezon vé-
géig látogatható. 

Az elõadó szerint a gondola-
taink, cselekedeteink, érzéseink
zöme nem az életbe, hanem a ha-
lálba visz minket. A haláltól pedig
mindenki fél, holott az nem más,
mint átmenet a valódi életbe. A
földi látható világ mellett létezik
egy láthatatlan égi világ, amelyhez
már földi életünkben érdemes

hozzáidomulni. A földre azért szü-
letünk fizikai testbe, hogy megta-
nuljuk, hogyan kell odaát élni. Az
odaát tagolt világa a szomorúság
sávjától az örök öröm szférájáig
terjed. A mindenségben két erõ, a
jó és a rossz oldal uralkodik és
küzd egymással.

Az ember hajszolja a sikert, a
gazdagságot, az anyagi jólétet, de
a lelkével nem foglalkozik, holott
mindaz, ami az anyagban van, az
mulandó, ám amit lelkünkbe tu-
dunk építeni, az örökre megma-
rad.  A léleknektár klub vezetõje, a
szellemi tanítások gyakorlatba va-
ló beépítését megvalósító közös-
séget irányítva, szeptember köze-
pétõl március végéig, heti kétszer
háromórás, térítésmentes képzést
szervez azoknak, akik az igazság
útján szeretnék elérni, hogy friss
levegõhöz jusson a lelkük.

A foglalkozásokra kortól, nem-
tõl, vallási és egyéb hovatartozás-
tól függetlenül várnak jelentkezõ-
ket. A klub már végzett tagjai, ve-
zetõjükkel együtt péntek estén-
ként 18.00 órától a Goldmark Mû-
velõdési Ház emeleti termében in-
gyenesen fogadják a gyógyulást
keresõket.

ELÕADÁS A GOLDMARKBAN

Elhullajtott életek
A címben szereplõ témáról P. László, Gandas lélekgyógyító tar-

tott másfél órás elõadást a közelmúltban a Goldmark Mûvelõdési
Központ nagytermében, ahol hetvennél több érdeklõdõ hallgatta
végig, hogy milyen lelkülettel kellene élnünk ahhoz, hogy a szere-
tetben megmaradva, embertársaink javára cselekedve, soha ne le-
gyünk betegek. 

VÉRADÓK ÜNNEPSÉGE

Hála és köszönet a segítõknek


