
Jelezte: jelentõségükrõl fag-
gatózva sokan dicsérték a sétáló-
utcai dekorációt, a színes eser-
nyõket. Júniustól nem volt hiány
programokból sem, mindig tud-
tunk ajánlani valamilyen idõtöl-
tést, akár koncertet, város nap-
ját, Keszthelyfesztet, Múzeumok
éjszakáját, vagy a Festetics-kas-
tély komolyzenei koncertjeit. A
nyár további részében elkezdõd-
tek a nyári szabadtéri játékok,
sör- és borfesztivál zajlott, aztán
Gasztrofesztivál, a Streetfesztivál.
Összességében sem az idõjárásra,
sem a programokra nem lehetett
panasz. A külföldi vendégek közül
sokan panaszkodtak, hogy alig ta-
lálnak idegen nyelvet beszélõ ha-
zánkfiát a városban, a buszállo-
máson, a vasútállomáson, az üz-
letekben. Jelezték, hogy a diákok
közül, akiket most nagy elõszere-
tettel alkalmaztak a munkahe-
lyek, nagyon kevesen tudják és

merik használni az idegen nyel-
vet, sõt a munkához való érdek-
telen hozzáállásuk is sokszor hagy
kívánnivalót maga után. Néhány
év óta nagyon kedvelt a kerékpá-
rozás mind a magyar, mind a kül-
földi vendégek között. A kerék-
párkölcsönzést szívesen kihasz-
nálják az irodában.  Többen szól-
tak a kerékpárutak – köztük a
Keszthely–Hévíz közötti bringaút
– rossz, tisztítatlan állapotáról, az
aszfaltréteg felújításának szüksé-
gességérõl, az elburjánzó nö-
vényzetrõl. A legtöbben kiváló-
nak tartották a lehetõséget, hogy
a kerékpárokat hajókkal és vona-
ton is lehet szállítani, különösen a
nagy kánikulában vették ezt
igénybe, kiváltva vele egy hazafe-
lé tekerést.

Mészáros  Krisztina,  a  hévízi
Torrinform-iiroda  vezetõje elárul-
ta, hogy az idei nyár folyamán is
rengeteg vendég látogatta meg

Hévíz városát. Több látogató is
megosztotta velünk élményeit,
melyeket itt-tartózkodásuk alatt
szereztek. Vendégeink nagyon
elégedettek voltak a hévízi Tófür-
dõ szolgáltatásaival, sokan beszá-
moltak javuló egészségi állapo-
tukról is, mely nagy örömet jelen-
tett számukra. Több vendégünk
is nagyon örült a HeBi kerékpárok
lehetõségének, melyeket ingye-
nesen használhattak városszerte.
Látogatóink gyakran meséltek a
hévízi piacon vásárolt szerzemé-
nyeikrõl és a csodás hangulatról
és vendégszeretetrõl, ami ott fo-
gadta õket. Vendégeink örömmel
vették, hogy a nyár folyamán,
minden héten volt lehetõségük
valamilyen programon részt ven-
ni a fürdõvárosban. A nagyobb
fesztiválok mellett állandó, hét-
köznaponként megrendezett
programjaink is sok látogatót
vonzottak. Több vendégünknek is
nagyon tetszett a Schulhof Vil-
mos sétány gyönyörû virágos so-
ra, illetve a Hévízen még újdon-
ságnak számító kürtõskalácstöl-
csérben tálalt fagylalt. Az idei év-
ben hévízi általános ismertetõ ki-
adványaink is új köntöst kaptak,
mely sok vendégünk tetszését el-
nyerte.

(Folytatás a 4. oldalon.)

– Államalapító Szent István ki-
rályunkra emlékezünk, életének
erényeit idézzük és hálát adunk
magyarságunkért és keresz-
ténységünkért, az értékekért,
amit eleink megõriztek, mi pe-
dig azért óvjuk õket, hogy to-
vábbadhassuk. Azt a kultúrát is
ünnepeljük, ami az évszázadok
viharában nem veszett oda –
foglalta össze a zsúfolásig meg-
telt Fõ téri templom ökumeni-
kus istentisztelete alkalmával
Tál Zoltán plébános. A protes-
táns lelkipásztorok közül az is-
tentiszteleten jelen volt Hont-
hegyi Zsolt evangélikus és Zichy
Emõke református lelkész is.

A Fõ téren tartott városi ün-
nepségen Manninger Jenõ mi-
niszteri biztos köszöntõjében ki-
emelte: 1990-ben még nem gon-
doltuk, hogy ennyire megváltozik
a világ. Európa vezetõi ma más-
képp gondolkodnak a keresztény-
ségrõl, az államiságról és harcot
kell folytatni, hogy a hagyomá-
nyok tovább éljenek és ehhez
kapcsolódva szervezhessük meg
életünket, jövõnket. A magyar
emberek számára fontos a család,
a keresztény hagyomány, a nem-
zet. Nagyon fontosak azon helyi
közösségek, akik ennek szellemé-
ben tevékenykednek.

Köszöntõjében Ruzsics Ferenc
polgármester Szent István életút-
ját vázolta rövid történelmi visz-
szatekintésében. Idézett az Imre
hercegnek írt intelmek közül
egyet: Uralkodjál szelíden és alá-
zattal, békésen és harag nélkül!
Történelmünk viharai és csapásai
ellenére szerencsések vagyunk
mi, magyarok, mert egy szent ki-
rály mutat utat nekünk, hogy új-
ra és újra megváltsuk nemzetün-
ket. Értékek mentén kell megvál-
tani saját életünket, segítve má-
sokat is, hogy õk is megtehessék
ezt. Mindenkire szükségünk van,
aki magyarnak vallja magát. Össze
kell fognunk mindazokkal, akik
errõl hasonlóan gondolkodnak. 

Legjelentõsebb nemzeti és álla-
mi ünnepünkön mondott beszé-
dében Varga Gábor történelem
szakos pedagógus, a Vajda-gimná-
zium igazgatóhelyettese vissza-
idézte államalapító királyunk em-
lékezetét és államunk több mint
ezeréves fennállását. Aláhúzta:

egyedül mi, magyarok eredeztet-
hetjük államiságunkat egy olyan
férfiú életmûvében, akit szent-
ként tisztel még az ortodox egy-
ház is. Szent István történelmi je-
lentõsége vitathatatlan, még ezer
év távlatából is sokkal lenyûgö-
zõbb, mint erkölcsi nagysága. Sze-
mélyében olyan államalapítót tisz-
telhetünk, aki tudta, hogy orszá-

got alapítani, kormányozni és
megtartani csak szilárd erkölcsi
alapokon lehet. A hatalom helyes
gyakorlásához õ az alázat, az irgal-
masság, a szelídség, a béketerem-
tés, a bölcsesség, a becsületesség
és a mértékletesség erényeit tar-
totta elengedhetetlenül fontos-
nak.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az idõszakos tárlat egy része
portrékkal jelenít meg olyan hí-
rességeket, akik a fürdõvároshoz
valamilyen módon kötõdnek, sza-
badtéren a fürdõélet és a turiz-
mus humoros oldala jelenik meg,
s csatlakozik ezekhez a békéscsa-
bai Munkácsy Mihály Múzeum ka-
rikatúragyûjteményének bemu-
tatója. 

A belvárosi Muzeális Gyûjte-
mény emeleti kiállítótermében
nyílt meg a napokban a békési
társintézmény „Akik humorban
nem ismernek tréfát” címû tárla-

ta. A látnivalókat Ando György
múzeumigazgató ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe, szólva arról
az útról is, melyen a karikatúra
sajtómûfajjá vált. Mint mondta: a
rajzok saját korukhoz kötõdnek,
jelentéseik abban az idõben ak-
tuálisak, melyben a mûvek meg-
születtek, ám grafikai kidolgozá-
suk az értéküket maradandóvá
teszik. A mûvek az alkotók korá-
nak tükrei, ironikus, groteszk lá-
tásmóddal, a karikírozás szándé-
kával. Mindezek október 15-ig
várják a látogatókat. 

A kamarateremben 4 al-
kotó: Tóth Antal Tónió,
Dobrovolszky László Doby,
Fejérvári Zsolt és Lázár Zol-
tán portrékarikatúráit te-
kinthetik meg az érdeklõ-
dõk. A rajzok olyan szemé-
lyeket ábrázolnak, aki Héví-
zen valaha megfordultak:
vannak köztük ikonikus mû-
vészek, sportolók, régmúlt-
beli és a jelenlegi politikusok. 

Szabadtéren pedig Kar-
nics Tibor Karnico helyi ille-
tõségû képzõmûvész a für-
dõváros vidám pillanatait jelenítni
meg. A Karika-túra címû kiállítás
képein az úszógumi gyanánt
használt jellegzetes karikák a fõ-

szereplõk, melyek már a város
szimbólumai is. A képeken ezek
mosolyt fakasztó szituációkban
köszönnek vissza.
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TOURINFORMOK TAPASZTALATAI

Forog az idegen a régióban
ÜNNEPSÉGEK AUGUSZTUS 20-ÁN

Szelíden, alázattal

Megrajzolt humor Hévízen

– Nyárias tavasz volt, hihetetlen, hogy már májusban lehetett
fürdeni a Balatonban, igaz, ekkor még inkább a helyiek élvezték
ezt a lehetõséget, meg a városunkba kiránduló diákcsoportok. Az-
tán ennek meg is volt a „böjtje”, június második felétõl július köze-
péig gyakran voltak esõs, viharos napok, de ennek nyilván a mú-
zeumok és kiállítóhelyek örülhettek, nagyobb volt a látogatottság
– összegzett Zámbóné  Hajdu  Andrea,  a  keszthelyi  Tourinform-IIroda
turisztikai  munkatársa.  

Három „dimenziós” karikatúra-kiállítást rendezett a hévízi Fes-
tetics György Mûvelõdési Központ. 

– A nyaralóbiznisz szezonalitása
egyáltalán nem csappant meg
olyan mértékben, mint ahogy ezt
a gazdaságkutatók, a pénzpiaci
szakértõk korábban elõre vetítet-
ték. A szezonban a „magyar ten-
ger” menti járásokban is jelentõs
lakóingatlan-áremelkedést ta-
pasztalunk. A keszthelyi központú
régióban átlagosan 10–13 százalé-
kos drágulásra került sor.  Érde-
kes, hogy a nyaraló besorolású in-
gatlanhoz még mindig olcsóbban
lehet hozzájutni Keszthelyen és a
zalai Balaton-part településein,
mint mondjuk a Velencei-tónál. A
keresleti oldal felfokozott bõvülé-
sét július elejétõl lehet intenzíven

érezni. Hirtelen, egyik napról a
másikra erõs érdeklõdés indult be
a nyaralóépületek iránt.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Nem lankad
az ingatlanpiac

– Jelentõsen nõtt a hazai turizmus az elmúlt években. Míg hét
évvel ezelõtt 23 millió vendégéjszakát töltöttek a turisták a ma-
gyarországi kereskedelmi, illetve az üzleti célú egyéb szálláshelye-
ken, magánszállásokon, addig idén ez a szám már meghaladta a 38
milliót. Hazánk kiemelt üdülõövezetei közül lakóingatlant a legdrá-
gábban Budapest környékén lehetett vásárolni, de a Balaton-parti
települések között továbbra is Balatonfüred és Siófok vezeti a
rangsort. Érdekes, hogy Keszthely az egyik legolcsóbbnak számít –
összegzett megkeresésünkre Lángi Péter, az egyik országos ingat-
lanforgalmazással foglalkozó iroda vezetõ munkatársa.



A nyár a szabadságolások és a
vakáció idõszaka, ilyenkor a csalá-
dok több idõt lehetnek együtt.
Nem az a fontos, hogy milyen
messzire utazunk, hanem, hogy
tudunk-e békében, szeretetben
együtt lenni, örülni, önfeledten
játszani. A családi közös ebédek
és vacsorák jelentõsége óriási.   A
gyermekekkel való beszélgetés,
az õ meghallgatásuk azért is fon-
tos, mert lelki szempontból ilyen-
kor tudnak a leginkább erõsödni.
Az is igaz, hogy pihenni otthon, a
saját kis kuckónkban lehet legin-
kább, ezért kell idõt hagyni arra,
hogy mindenféle szabadság zárá-
saként otthonunkban is kipihen-
jük magunkat. A városi ember
szabad, tiszta levegõre vágyik.
Tó- vagy tengerpartra, hegyekbe
utazunk. A tüdõbetegeknek leg-
jobb választás az erdei levegõ. A
tüdõnk jó levegõ nélkül olyan,
mint az éhes ember, akitõl elvet-
ték az ebédjét. A tiszta, friss leve-
gõ hatására a vér egészségesen

áramlik a szervezetünkben. Fel-
üdíti a testet, erõre és egészség-
re teszi hajlamossá. A gyomor, a
máj, a tüdõ is szenved a friss le-
vegõ hiánya miatt. Nyaranta vé-
tek bezárt ablakok mögött aludni.
A szervezetet átjáró, helyes, mély
légzéstechnika elsajátítása is ildo-
mos. Kora reggel a friss levegõn
végzett torna és a mozgás se ma-
radjon el, hogy segítsük a vér jó
keringését. 

–  Friss,  tiszta  vízre  is  szüksé-
günk  van.  

– Szervezetünk 67 százaléka
víz. Mindennap veszít a szervezet
a folyadékháztartásából, ezért a

visszapótlás elengedhetetlen. A
vesehomok, vesekõ, az epekõ is
hamarabb kialakul, ha nem fo-
gyasztunk elegendõ folyadékot. 

–  Nyáron  terem  a  legtöbb  friss
zöldség  és  gyümölcs...

– Ilyenkor tanácsos egyhetes
léböjtkúrát kezdenünk. Ez jó
edzés és tisztítás az egész szerve-
zetnek. Ha két és fél óránként a
turmixolt gyümölcsöket bejuttat-
juk a szervezetbe, a vitaminok, ás-
ványi anyagok csodás hatását ha-
mar érezni fogjuk. Italként ne az
édesített, cukrozott folyadékokat
fogyasszuk, hanem a tiszta vizet
vagy az általunk készített zöldség-
és gyümölcsleveket. Reggelire:
zab- és rozspehely, köles, diós ka-
lács vagy kifli fogyasztása javallt a
friss gyümölcsök mellé. Délben
pedig nyers zöldségek is kerülje-
nek az ebédlõasztalra.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy tûnik, hogy mára már

nemcsak a királyok kora járt le,
hanem a folyamatos történelmi
távlatvesztés újabb lépéseként
egyre többen és egyre élesebben
elhatárolódnak a keresztény gyö-
kerektõl, és ezzel közös európai
kultúránkat veszélyeztetik. Lehet,
hogy ezt azért teszik, mert nekik
nem volt Szent Istvánjuk. Nekünk
viszont van! 

* * *
Hévízen a Szentlélek templom-

ban tartották a világi és egyházi
megemlékezést is. Szent István
tûzzománc képével átellenben, a
római katolikus templom elõtti
téren megkoszorúzták Szent Ist-
ván dombormûvét, majd fellé-
pett a Nagyváthy néptáncegyüt-
tes, Kiss László esperes megszen-
telte, Honthegyi Zsolt evangéli-
kus lelkész és Péntekné Vizkelety
Márta református lelkész pedig
megáldotta az új kenyeret, ame-
lyet a templomtéri ünneplõk kö-
zött osztottak szét. 

Ünnepi beszédében Papp Gá-
bor polgármester rámutatott,
hogy a keresztény kultúra védel-
me 2018-ban ugyanolyan fontos
kell legyen, mint István idejében
volt. Kiemelte: – Hévízen is az Õ
nyomdokain járva kívánjuk fej-
leszteni az üdülõhelyet. Fejleszte-
ni, építeni akarjuk a várost, hogy az

megállja a helyét Európa vá-
rosai között – mondta el. A
21. század elvárásainak
megfelelve kell fogadni a
több mint 50 országból ér-
kezett vendégeket. Az épít-
kezés nehéz és kényelmet-
len. Ez nem változott az
elmúlt ezer évben sem. Ma-
gyarország születésnapján a
polgármester köszönetét
tolmácsolta a kor kívánalma-
inak megfelelõ fürdõváros
építésében közremûködõk-
nek, a Szentlélek templom
tetõszerkezetének felújítá-
sáért Kiss László esperes-plé-
bánosnak, az utcafelújítási
nehézségek miatti türele-
mért pedig a városlakóknak.  
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A NYÁR ÁLDÁSAI SZERVEZETÜNKRE

Vigyázzunk az egészségünkre!
(Folytatás az 1. oldalról.)

A korábban tapasztalható épít-
kezési láz nem okozott olyan erõs
túlkínálatot, mint korábban meg-
jósoltunk. Az uniós állampolgárok
közül egyre növekvõ számban
hajlandók egy partközeli helyen
lévõ nyaralóért 30 milliónál is ma-
gasabb összeget is kifizetni. E ka-
tegóriában mindazonáltal jellem-
zõ maradt a 13–16 milliós ingatla-
nok iránti kereslet. A nyaralóvá-
sárlások zöme nyáron zajlik, de az
üdülõk adásvétele jobbára év-
szakfüggetlen e térségben. A
nem újonnan emelt üdülõegysé-
gek pedig továbbra is Hévízen a
legdrágábbak. Ebben a fürdõvá-
rosban az átlagos, négyzetméter-
re vetített üdülõárak elérték és
több esetben meg is haladták a
300 ezer forintot.

Keszthelyen közvetlenül a víz-
parton csak elvétve van eladó
üdülõ. Ha ilyen a képbe kerül, azt
egy hét alatt már új gazda birto-
kolhatja. Hévízen csillagászati, 9
számjegyû összegekért kínálják, a
friss építésû, prémiumüdülésre is
alkalmassá tett ingatlanokat. A
Keszthelyi-hegységben feltalálha-
tó hétvégi házak árai számotte-
võen nem változtak. Itt a legna-
gyobb elõnyt továbbra is az örök-

panoráma jelenti. A felújításra
szoruló ingatlanok áraira a koráb-
bi években könnyebben lehetett
alkudni. Még mindig akadnak
olyan, korábban értékesíthetet-
lennek titulált, 30–40 éve épített,
egykoron üdülõnek szánt, nem
téliesített ingatlanok, amelyek vi-
szonylag gyorsan, elég kedvezõ
összegekért áruba bocsáthatóak.

–  Van  változás  a  lakóingatlanok
vonatkozásában?

– Hévízen az átlagos lakóingat-
lanárak 350 ezer forint/m2 áron
cserélnek gazdát, míg Keszthe-
lyen 185–190 ezer az átlagos ár. A
panelpiac nemigen pörög, a je-
lenlegi lakásállomány háromne-
gyede a nehezen értékesíthetõ
kategóriát erõsíti. Lakásfronton
az egyedi közmûvekkel ellátott,
egy-, másfélszobás otthonok a
legkelendõbbek Keszthelyen és
Hévízen is. Az egy-két szobás pa-
rasztházakra a háttértelepülése-
ken mostanság csökkenõben van
a kereslet. A keszthelyi város-
centrumban található appart-
manházak az építés évétõl füg-
getlenül jól, az országos átlagár
fölött tartják az árukat. A kiskas-
télyok, kúriák több száz milliós in-
gatlanok továbbra is igen nehe-
zen találnak gazdát.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vendégeink különösen örültek

a város több pontján kihelyezett
párakapuknak is, melyek valódi
felfrissülést nyújtottak a tikkasz-
tó hõségben is. Több kérdést is
kaptunk a Széchenyi utcai felújí-
tásokról, amelybõl egyértelmû
volt, hogy a vendégek látták,
hogy a változás szükséges, és iz-
gatottan várják a megújult utca-
képet. A felújítási munkálatok
miatt a város több pontján is in-
gyenes parkolás várta az ideláto-
gatókat, ami valamelyest enyhí-
tette a felújítás okozta kellemet-
lenségeket. Összességében a
vendégeink élvezték az itt-tar-
tózkodásukat, és sajnálták, hogy
nem tudtak tovább maradni. 

Kovács  Judit,  a  gyenesdiási
Tourinform-iiroda  vezetõje  úgy
látja, hogy jól vizsgáznak a meg-
újult gyenesdiási strandok. A ven-
dégek nagyon pozitívan nyilat-
koznak a Kék Hullám Zászló minõ-
sítés során az idén ismét 5 csilla-

got és a régió legtöbb pontot ka-
pott strandjáról, a Diási Játék-
strandról, illetve az idei szezonra
megújult Gyenesi Lidóstrandról
is. Utóbbi helyen akadnak, akik
hiányolják a strand korábbi han-
gulatát, viszont kárpótolja õket a
komfortváltozás, szolgáltatásbõ-
vülés. Változékony idõben, vagy
akár a meleg elõl „menekülve” is
egyre többen fedezik fel a gaz-
dag, állandó kínálatot: kézmûves-
kuckó a Pásztorházban, korongo-
zás a Kerámiaházban, Természet
Háza Látogatóközpont, Festetics
Imre Állatpark, lövészet, kovács-
mûhely-látogatás. A környékbeli
látnivalók is egyre népszerûbbek.
Idén igazán nincs hiány rendezvé-
nyekben, számtalan koncert,
gyerek- és gasztrofesztivál vagy
éppen sportrendezvény között
válogathatnak a vendégek akár
helyben, akár a környezõ telepü-
lések bármelyikén. 

Horváth  Tamás,  a  vonyarcvas-
hegyi  Tourinform-iiroda  vezetõje

és a munkatársai úgy tapasztal-
ták, hogy elenyészõ számban fo-
galmaztak meg kritikai észrevéte-
leket a hozzájuk betérõk. A szá-
mos turisztikai elismeréssel és díj-
jal kitüntetett strand nem veszí-
tett vonzásából. A sportolási le-
hetõségek tárházának szélesíté-
sét még azok is örömmel vették,
akik nem feltétlen sportrajongók.
A rendezett köztereket a virágo-
sítást idén is megannyian illették
dicsérettel, de a változatos kultu-
rális és szórakoztató programok-
ról, fesztiválokról is pozitív a visz-
szajelzés. A negatívumok között
leginkább olyan dolgok kerültek
elõ, amelyek megoldásában a
község nemigen tud segíteni.
Szezonban a pénzkiadó ATM sok-
szor kifogyott már a töltés elõtt,
és elõfordult, hogy egész hétvé-
gén nem volt lehetõség a telepü-
lésen a készpénzfelvételre. Töb-
ben sérelmezték, hogy a nyár de-
rekán a helyi Takakérkszövetke-
zet az öt napról kettõre, majd he-

ti egy napra csökkentette a nyit-
vatartását. Egyesek bepanaszol-
ták néhány szelektív hulladék-
gyûjtõ sziget megszûnését. So-
kan nehezményezték, hogy a
gyógyszertár 13 órakor bezár, a
hétvégén pedig egyáltalán nincs
nyitva. Akadtak olyanok, akik azt
is felpanaszolták, hogy az út
menti virágok nem lettek vissza-
ültetve az 71-es fõközlekedési út
felújítása után. A családi napijegy,
illetve a zárás elõtti kedvezmé-
nyes jegy, valamint a strandi wi-fi
hiánya is bosszantott egyeseket.

Gárdosné  Reitner  Anikó,  a  ba-
latongyöröki  Tourinform-iiroda
vezetõje elárulta: az idén a szoká-
sosnál korábban elkezdõdött a
turisztikai szezon. A májusi nap-
sütésnek, a Nyitott Balaton prog-
ramjainak köszönhetõen a koráb-
bi éveket meghaladta az elõsze-
zoni vendégforgalmunk, melyet
az egyre népszerûbb Nyitott Pin-
cék rendezvényünk csak tovább
erõsített. Annak ellenére, hogy az
elsõ számú vonzerõt strandunk
jelenti, a június-júliusi változé-
kony idõjárás sem rettentette el
nyaralókat, hiszen a község  és a
térség ma már olyan sokszínû
programot kínál, hogy a strando-
láson kívül bõven akad más érde-
kes elfoglaltság is. Az idõjárás
okozta gondokat azzal kompen-
záltuk, hogy a hûvösebb napokra

programajánlót állítottunk össze
rendezvényeinkbõl, a szolgálta-
tóink kínálatából. A nyaralók kö-
rében a legnagyobb népszerû-
ségnek örvendõ, évrõl évre vis-
szatérõ gasztronómiai program-
jaink, borfesztiváljaink mellett
egyre kedveltebbek a csütörtök
esti Jazzfiesták. Tapasztalataink
azt mutatják, hogy a vendégek a
fürdõzés szempontjából nem túl
kedvezõ idõjárás ellenére is a te-
lepülésen maradtak, melynek
eredménye az idén nem kizárólag
a strandon üzemelõ vendéglátó-
helyeken csapódott le, hanem a
parttól távolabb esõ vendéglá-
tóink, szolgáltatóink is profitáltak
belõle. 

A Takarékszövetkezet bezárása
után az irodai valutaváltás már
második esztendeje okoz nehéz-
séget a külföldieknek. A patika és
az orvosi rendelõ nyitvatartási
rendjére is rendre érkeznek pana-
szok. A parkolóhely-fejlesztések
ellenére a fõszezonban még min-
dig kevésnek bizonyulnak a parkí-
rozásra kijelölt helyek. Összessé-
gében elmondható, hogy az idei
nyár jó alkalmat biztosított arra,
hogy bebizonyítsuk, hogy a Bala-
ton már nem csak vízparti desz-
tináció, hiszen a hûvösebb napok-
ra kínált sokszínû szabadidõs le-
hetõségekkel sikerül a tónál tar-
tani a vendégeket.

TOURINFORMOK TAPASZTALATAI

Forog az idegen a régióban

Strandavató
Gál Lajos polgármester és Ko-

vács Miklós, a helyi fürdõegyesü-
let elnöke a nyár közepén hivata-
losan is megnyitották a Magyar
Turisztikai Ügynökség által kiírt
Balatoni strandok fejlesztésének
30,3 milliós támogatásával vala-
mint a 20 milliós önerõvel felújí-
tott Gyenesi Lidóstrandot.

A fenntartható és családbarát
szolgáltatások erõsítésének érde-
kében a nagyközség nyugati vé-
gében található homokos plázs
menti strandja a jövõben is elsõ-
sorban a kisgyermekes családok,
a nyugodtabb pihenésre vágyók
kedvence marad. A példaértékû
vállalkozói partnerségben újjáépí-
tett strand – mint elhangzott –
már száz évvel ezelõtt is innova-
tív találkozási pontja volt íróknak,
festõknek, mûvészeknek.

A strandon – melyre ráfért a
modernizálás – új pénztárépü-
letet és beléptetõrendszert épí-
tettek továbbá webkamerát tele-
pítettek, de a strandi közmûháló-
zat (víz, szennyvíz) is teljes re-
konstrukción esett át. Létesült
egy vízi tanösvény „Kneipp-pont-
tal”, a strandi úthálózat pedig két
modernizált híddal bõvült. Az ön-
kormányzat elvégezte a terep-
rendezést, a partszakasz szélesí-
tését, a gyepszõnyeg, a térvilágí-
tás, a korszerû szennyvízcsator-
na-hálózat és az áramellátó rend-
szer kialakítását. Új röplabdapá-
lyát, vizesblokkot építettek, és új
játszótéri elemmel bõvítették a
játékparkot. Végeztek a nagymé-
retû, többfunkciós virágágyak lé-
tesítésével és a napóra kialakítá-
sával is, hogy a mai kor követel-
ményeinek és elvárásainak meg-
felelõ infrastruktúrával, a csen-
des és családias hangulat megõr-
zésével várják a fürdõzõ vendé-
geket. A nyitó rendezvényen fel-
avatták és megkoszorúzták a Turi
Török Tibor szépmíves által készí-
tett, az ötven évvel ezelõtt el-
hunyt tanár-festõmûvész: dr.
Oppel Imre emléke elõtt tisztelgõ
mellszobrot. A neves arc- és táj-
képfestõ több képzõmûvészeti
szövetség alapító tagjaként is el-
híresült.

A mûvész az 1960-as években
az alsógyenesi szabadstrand kabi-
nosaként dolgozott, s a fürdõ
emblematikus alakja, gondnoka
volt. Szeretett mesterérõl, egy-
kori tanítójáról, a sokoldalú mû-
vészrõl megemlékezett Balla Fe-
renc festõmûvész is.

Nem lankad
az ingatlanpiac

ÜNNEPSÉGEK AUGUSZTUS 20-ÁN

Szelíden, alázattal

A nyárnak különlegesen áldásos hatása van az ember szervezet-
re – állítja Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász, fitoterapeu-
ta, aki szerint feltétlenül érdemes a meleg évszak kínálta összes le-
hetõséget bátran kihasználni.

A Zalai Da Bibere Borlovagrend
és a Balatoni Borbarát Hölgyek
Egyesületének képviselete köré-
ben tartott vidám hangulatú nyi-
tóünnepségen Péter Károly pol-
gármester arra hívta föl a figyel-
met, hogy a kiváló nyári idõjárás
nemcsak a turistáknak, de a szõlõ-
termelõknek is kedvezett. Utalt
rá: a helyi fesztiváldömping még
nem ér véget, mert még hátra
van a VII. Ponty így jó! elnevezésû
gasztrofesztivál is. A koccintás
elõtt a polgámester bejelentette,
hogy ezúttal a Papp Családi Pincé-
szet cserszegi fûszeres száraz bo-

rát választották a település nedû-
jének.

Dr. Bakonyi László szõlõnemesítõ
megnyitójában arra utalt: sokszor
elõfordul, hogy a szemnek tetsze-
tõs, hibátlan, szép óriásfürtök ke-
vésbé ízletesek, mint az apróbb sze-
mû társaik. A kóstolókon is a kevés-
bé látványosabb fürtök aratnak na-
gyobb sikert. Jelezte: a természet
egy hónappal elõbbre jár. Olyan
fesztivál pedig eddig még nem volt
a településen, ahol augusztus köze-
pén már meg lehetett kóstolni az
amúgy szeptember közepén érõ
fajtákat is, köztük a saszlát.

Szõlõfesztivál

Zamatos szõlõvel, jóízû borokkal, édes musttal, ízletes falatok-
kal és színes kézmûvesvásárral várták a vendégeket augusztus kö-
zepén a vonyarcvashegyi rendezvénytéren.



– Az elmúlt év-
ben, illetve az idei
esztendõ elején
roncsolásmentes ku-
tatásokat végeztünk
a kolostor területén
és szûkebb környe-
zetében. A pálos
szerzetesek tájátala-
kító tevékenységé-
nek nyomait vizsgál-
tuk, és rögzítettük a
Pázmány Péter Kato-
likus Tudomány-
egyetem, a Magyar
Nemzeti Múzeum és
a Civil Régészeti Alap
közremûködésével.
Januárban egy régé-
szeti elõkészítést és
ö s s z e h a n g o l á s á t
végzõ cég munka-
társai talajradaros
felmérést készítet-
tek, Sándor Lajos pedig fémkere-
sõvel szisztematikusan átvizsgál-
ta a terület nagy részét. Ezen a
felmérésen a keleti kolostor-
szárny helyiségei rajzolódtak ki, a
fémkeresõ segítségével pedig
több 13–15. századi pénzérme,
veretek, csatok, kolomp is elõke-
rült. Az idei feltárás célját a ko-
rábbi eredmények jelölték ki. Fõ
célunk a szentélybelsõ feltárása,
valamint a keleti kolostorszárny
egyik helyiségének vizsgálata
volt. A szentély középsõ részét
beásással megbolygatták, ennek
ellenére az oltár északi felét és az
egykori, mészhabarcsos padló-
szint maradványait sikerült azo-
nosítani. Az északi falon talált kü-
szöbkõ kaput, átjárót jelez, az eh-

hez tartozó díszesen faragott
ajtószárkõ a templom belsejébe
omlott be. Kiemelkedõ leletnek
számítanak a keleti kolostor-
szárny helyiségének betöltésébõl
jó állapotban elõkerült posztó-
plombák, valamint egy 14. század
elejére keltezhetõ bécsi fillér. A
feltárást és dokumentálást köve-
tõen a falakat visszatemetjük, de
reményeink szerint a jövõ évi ása-
tást követõen már megkezdõd-
het a falak konzerválása.

Havasi Bálint régész, a Balatoni
Múzeum igazgatója elmondta,
hogy az augusztus elején indult
kéthetes ásatás a Göcseji Mú-
zeum és Balatoni Múzeum mun-
katársai mellett önkéntesek se-
gítségével zajlott. A „közösségi
régészet” értékes helyszíne lett a
terep, ahova még a fõvárosból is
érkeztek önkéntes munkát válla-
lók. Az ásatáson feltárt leletanyag
a Balatoni Múzeumba kerül. Elõ-
ször restaurátor vizsgálja meg a

leleteket, majd a tisztítás és ki-
egészítés után kezdõdik meg az
anyagok múzeumi nyilvántartás-
ba vétele, feldolgozása. Az elõke-
rült és értékelt leletanyagot ké-
sõbb publikáljuk, majd egy tárla-
ton be kívánjuk mutatni, hogy mi
minden került elõ. A tervek sze-
rint a legértékesebbnek tekinthe-
tõ darabokat már egy kisebb
kamarakiállításon közszemlére
tesszük a jövõ év második felé-
ben.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

A záróünnepségen Ruzsics Fe-
renc polgármester úgy látta: a
szezon sikerébõl az iroda munka-
társai is jócskán kivették a részü-
ket, majd minden résztvevõnek
köszönetét fejezte ki a precíz fel-
adatellátásért. Utalt rá, hogy a
fiatalok sok és eredményes mun-
kájának köszönhetõen, csak na-
gyon kis számban fordult elõ a
turizmushoz szorosan köthetõ
bûncselekmény. Keszthely ezért
példaként állhat a Balaton-parti
városok között. Az irodának mos-
tanra olyan sikere lett, hogy már
vannak érdeklõdõk a jövõ idényre
való bekerüléshez.

Horváth István helyi rendõr-
kapitány kijelentette, hogy a lá-
nyok és fiúk lelkiismeretes szol-
gálatának is köszönhetõen
Keszthely, a Balaton térségének
egyik legbiztonságosabb idegen-
forgalmi centrumává vált. Igaz,
hogy az irodaavató délutánján

történt egy alkalmi lopás a stran-
don, ám az elkövetõ személyét a
rendõrök 48 órán belül felderí-
tették. Ezen túlmenõen nem is
igen történt az iroda felelõsségi
körébe tartozó esemény. Ha a

zalai Balaton-part települései is
beszerveznek tetterõs fiatalo-
kat, akkor a rendõrség segít az
ifjak szakmai felkészítésében, ki-
képzésében.

Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum fõigazgató-
ja megköszönte az Asbóth-iskola
diákjainak helytállását és rávilágí-
tott arra, hogy a rendészképzés-

hez szorosan kapcsolódnak az itt
ellátandó feladatok is. A fiatalok
az iroda jóvoltából, a partneri
együttmûködésnek köszönhe-
tõen, élesben is tudták kamatoz-
tatni kitartásukat, tudásukat.

A BÛNMEGELÕZÉSI IRODA

Idén is jól teljesített
A keszthelyi önkormányzat a helyi rendõrkapitányság szakmai

vezetésével a turisztikai fõidényben ismét eredményesen mûköd-
tette hét héten keresztül a Balaton-parti bûnmegelõzési irodát,
ami hatékonyan segítette a közterületi vagyon elleni bûncselekmé-
nyek számának ismételt, jelentõs mértékû apadását. Az ideérkezõ
turisták és az itt élõk biztonságérzetét növelõ kezdeményezés so-
kak számára hozott tényleges elõnyöket – számoltak be az Energia
téri iroda augusztus derekán tartott zárórendezvényén.

Térségi
fejlesztések

Körüljártuk, hogy milyen fej-
lesztések folynak, illetve várha-
tók a jövõben a mikrorégióban.

Ezek közül a legmagasabb
összeget, 6,6 milliárd forintot, a
sármelléki reptér korszerûsíté-
sére fordítanak; technikai, tech-
nológiai, infrastrukturális fejlesz-
tésekre.  Bõvítik a terminálépüle-
tet, illetve az akörüli területet,
meghosszabbítják a kifutópályát
és rendbe kívánják tenni a hajda-
ni szovjet laktanyaépületeket is.
Jut majd forrás a Festetics-kas-
tély modernizálására és a hozzá
vezetõ Festetics sétány elkészíté-
sére. Hévíz több mint százmillió
forinthoz jut a Festetics sétány
turisztikai attrakcióvá fejlesztésé-
re, a keszthelyi Helikon Kastély-
múzeum Közhasznú Nonprofit
Kft. pedig 73,2 milliós támogatás-
ban részesül, amit a kastély tu-
risztikai szolgáltatásfejlesztésére
fordíthat. Gõzerõvel építik az
R76-os kétszer kétsávos gyors-
forgalmi útját, amelyik az M7-es
autópálya holládi csomópontját
köti össze a 71-es és 76-os út
Keszthelyhez közeli csomópontjá-
val. A 110 kilométer/óra sebes-
séggel járható út mindkét végén
körforgalmat alakítanak ki. Felújí-
tás alatt van a balatoni bringakör
több zalai szakasza.

Az államalapító, egyházszer-
vezõ nagy király élettörténetét
feldolgozó, nagyon jó állapot-
ban lévõ, aranyozott gerincû,
bõrkötésû míves kötet kiállítá-
sával emlékezik az intézmény
Szent Istvánra, augusztus 20-a
alkalmával. A mû igen értékes,
az elsõ mai értelemben vett tu-
dományos életrajz. A bemutató
emléket állít annak is, hogy
Szent István napját egyházi ün-
nepbõl Mária Terézia királynõ
tette nemzeti ünneppé. Ezt a
naptárba is beiktatta, amikor
1771. június 21-én a Szent Job-
bot diplomáciai úton hazaho-
zatta a raguzai (ma Dubrovnik)
domonkosok kolostorából,
ahová a török hódoltság idején
került. Szent István napjának
megünneplését pedig augusztus
20-ra rendelte el.

A szent király élettörténetének
latin nyelvû leírása a 17. század
elején kiadott, a szentek életérõl
szóló információkat tartalmazó
Acta Sanctorum sorozat része,
melyben 1794-ig 53 könyv jelent
meg.  A munka a történészi kuta-
tások szerint az egyetemes jezsui-
ta historiográfia legnagyobb vál-
lalkozásának egyik darabja. Benne
a forrásokat Jan Stiltinck holland
jezsuita szerzetes dolgozta fel,
rendkívül magas színvonalú elem-
zéssel. Nem egyszerû életrajzról
van szó, hanem az elõzmények

alapos bemutatásával megerõsí-
tett monográfiáról, a keresztény
magyar államszervezés fõszerep-
lõjérõl és koráról. 

Stiltinck magyarországi rend-
társai olyan kitörõ lelkesedéssel
fogadták a mûvet, hogy a kor két
fontos magyar jezsuita oktatási
központjában, Gyõrött és Kassán
1747-ben egyszerre adták ki. 

A kötetben sok helyen nagyon
szép korabeli díszes illusztrációval
lehet találkozni, s nyomtatott
ajánlás is olvasható zicsi és váz-
sonykeõi gróf Zichy Ferenc
(1701–1783) gyõri püspöknek cí-
mezve. A kiállított darabot a kas-
télymúzeum könyvtárában te-
kinthetik meg a látogatók.

SZENT ISTVÁN EMLÉKÉRE

A Hónap könyve
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára Szent

István ünnepe jegyében választotta ki a Hónap Könyve kiállítás so-
rozat augusztusi darabját. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által biztosított 42 milliós
forrásból 150 darab német és
magyar nyelvû jelzéssel kitáb-
lázták a Fertõd–Celldömölk–
Hévíz–Keszthely civil kezdemé-
nyezésbõl indult, alacsony for-
galmú, burkolt utakon, néhol
burkolatlan földutakon vezetõ,
130 kilométer hosszúságú ke-
rékpáros túraútvonalat, amelyet
július derekán avatott fel az Es-
terházy-kastély parkjában Ré-
vész Máriusz, a kerékpározásért
és aktív kikapcsolódásért felelõs
kormánybiztos valamint Barcza
Attila, a térség országgyûlési
képviselõje. 

Budapestrõl, Gyõrbõl, Szom-
bathelyrõl, Sopronból, Zalaeger-
szegrõl és az ország más vidéké-
rõl is összejött mintegy negyven
kerékpáros, hogy részt vegyen a
Fertõ tó és a Balaton körüli kerék-
párutat összekötõ túraútvonal
fertõdi avatásán, majd a hátszél
segítette Keszthelyig tekerésen.
A „Kastélytól kastélyig” elnevezé-
sû, a külföldi vendégkör becsatla-
koztatását a Balaton körüli kerék-
párúthoz lehetõvé tévõ, Keszthe-

lyig kitáblázott útvonal kiépítését
a minisztérium, a Magyar Közút
és civil szféra is támogatta. Az
úton a kerekezõk olyan érdekes-
ségekkel találkozhatnak, mint
Celldömölkön a Vulkán-fürdõ; a
Ság hegyi Látogatóközpont, vagy
a világon egyedülálló természe-
tes tõzegmedrû hévízi gyógytó. A
következõ minisztériumi feladat a
védett, tetõvel ellátott pihenõhe-
lyek kialakítása és egy áttekintõ
térkép elkészítése lesz. A Fertõ
tó, valamint a Balaton körüli ke-
rékpárutak összekötésének ötlet-
gazdája Kubinszky András soproni

építész, a Fáber-egyesület elnöke
volt. A projekt mellé állt Simon
Zoltán, a Vas Megyei Kerékpárszö-
vetség elnöke, valamint Tar
László, a Nyugat-Balaton Tourin-
form-iroda ügyvezetõje, aki sze-
rint a Balaton számára új, komoly
lehetõség nyílt meg, az EuroVelós
vonalakra történõ rácsatlakozás-
sal. A sportolásra kiváló túraútvo-
nal további elõnye, hogy a fer-
tõszentmiklósi, a celldömölki és a
keszthelyi vasútállomáson szá-
mos olyan személyvonat közleke-
dik, amelyek alkalmasak a kerék-
párok szállítására.

A FERTÕ TÓTÓL KÉT KERÉKEN A BALATONRA

Fertõd–Keszthely túraútvonal-avatás
RÉGÉSZETI KUTATÁS VÁLLUSON

A pálos kolostor emlékei
– A vállusi pálos kolostor kutatása tavalyelõtt indult, amikor he-

lyi kezdeményezésnek és összefogásnak köszönhetõen a Göcseji
Múzeum és a Balatoni Múzeum megkezdhette a feltárását. A kolos-
tor területét egy észak–déli irányú kutatóárokkal vizsgáltuk meg.
Az árokban megtaláltuk a templom sokszögû szentélyzáródású,
támpillérekkel megerõsített szentély külsõ falsíkját, a templomtól
délre a sekrestye kézmosójának vízelvezetõ kõvályúját, valamint a
kerengõ keleti falát. Még 2016-ban a kolostorudvaron feltártuk
még két szerzetes sírját is – nyilatkozta Simmer Lívia régész-mu-
zeológus, a Göcseji Múzeum Régészeti Osztályának vezetõje, akinél
a tavalyi és idei ásatások eredményeirõl faggatóztunk:



– A Keszthelyrõl, Hévízrõl, Ba-
latonszentgyörgyrõl és Cserszeg-
tomajról érkezett kiváló étter-
mek, sör- és bor-, pezsgõ- és hab-

zóbor-kereskedések, „koktélké-
szítésben jeleskedõk egymással
kooperálva, a minõséget, az
egyediséget és a kreativitást kép-
viselték. Mindehhez illõ módon
sorakoztak fel a míves sajt és tej-
termékek, a zalai zöldség- és gyü-
mölcszamatok, az angol finomsá-
gok, a chili-termékek, a vegán fi-
nomságok, az adalékmentes hús-
készítmények, a házi szörpök a
Cekker közösség reprezentációjá-

ban – jelentette be a szervezõk
képviseletében Árkosi Attila, a
keszthelyi Pura Vida Wine & Dine
Restaurant üzletvezetõje.

A Fõ téren és közvetlen kör-
nyezetében szervezett kétnapos

rendezvényen a helyi termékek
széles repertoárjával várták az ér-
deklõdõket: környékbeli terme-
lõk kínálta ízek és nedûk, gasztro-
nómiai különlegességek, igényes
street food, kiváló balatoni bo-
rok, látványkonyha és egyéb ér-
dekes bemutatók csalogatták a
kóstolni, vásárolni szándékozó-
kat. Bemutatkoztak a környék
legjobb – híres és kevésbé ismert
– éttermei és õstermelõi ételeik-
kel és italaikkal. Emellett kézmû-
vestermékek és egyéb vásári por-
tékák kínálata is színesítette a
rendezvényt, amelynek elsõ nap-
ján egyszerre „13 séf”, a helyi és
környékbeli konyhafõnökök mu-
tatták be tudásásuk legjavát. A
legkisebbek számára a szervezõk

gyerekligettel készültek, melynek
tematikája szintén a gasztronó-
miához kapcsolódott. A zenei kí-
nálatban szerepelt dixieland,
swing, pop és lágyabb gitármu-
zsika 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

Sakkverseny
Augusztus végéig 40 táblán

folytattak sakkpartikat a 37.
nemzetközi sakkverseny részt-
vevõi. A nyitóünnepségen meg-
jelenteket Ruzsics Ferenc, a vá-
ros polgármestere is köszöntöt-
te, a házigazda intézmény igaz-
gatójának társaságában.

A város jóvoltából a nevezõk
ingyenes strandbelépõt is kaptak.
A Hévízi László-emlékverseny
nyolc napon keresztül hozta lázba
a meghívott három nemzetközi
mestert, nyolc FIDE-mestert illet-
ve a többi sportért rajongót.
Szalai László fõszervezõ és segítõi
jóvoltából a hazai versenynaptár
kiemelt helyére küzdötte föl ma-
gát a Keszthelyi Spartacus Sport-
kör sakkszakosztálya által szerve-
zett viadal, amelyre ezúttal öt or-
szágból érkeztek, mintegy szá-
zan. A rangos sporteseménynek
ezúttal is a VSZK adott otthont,
ahol biztosítani tudták a szállást
és az étkezést is az erre igényt
tartó versenyzõknek.

A rendszeresen visszatérõk
mindig erre a versenyre jönnek,
noha a környéken is rendeznek
hasonló megmérettetést. A ver-
seny kilenc fordulóját, a hagyo-
mányokra tekintettel, ezúttal is
svájci rendszerben bonyolították.
Azon szisztémát követték, hogy
minden fordulóban az elõzõleg
azonos vagy hasonló teljesít-
ményt elért versenyzõk kerülnek
szembe egymással. Az alacso-
nyabb Élõ-ponttal rendelkezõ fia-
talok akár mesterekkel is mérkõz-
hettek, ami kitûnõ felkészülési és
edzési lehetõséget kínált.

I. KESZTHELYI GASZTROSOKK FESZTIVÁL

A nagy durranás
– Az öt esztendeje útjára indított, és évrõl évre nagyobb sikerû

KeszthelyFest, valamint a turisztikai szezonban és azon kívül is fel-
sorakoztatott számos igényes program mellé Keszthely újabb nagy
durranással, egy provokatív címû, hagyományteremtõ gasztro-
fesztiválra készül idén – jelentette be az esemény sajtótájékozta-
tóján Ruzsics Ferenc polgármester.

Az idén immáron nyolcadik al-
kalommal tartott, hagyományos
kulturális piknik jellegû találkozók
a képzõmûvészet több ága és az
irodalom között is rendre kapcso-
latot teremtenek. Mottója –
amint azt a közösség elnevezése
is magában hordozza –, az alkotói
szabadsággal kiteljesedõ mûvé-
szetteremtés.  

Takács Ferdinánd és Takács-
Szencz Lívia festõmûvész házas-
pár alapítója és házigazdája ezen
nyári találkozóknak, saját ottho-
nukban fogadva a résztvevõket.
Ezúttal is az ország számos tájáról
és a határokon túlról érkeztek az
alkotók, a festészetnél szélesebb
mûvészeti kört felölelõ pályatár-
sak, több mint 30-fõs létszám-
mal. A kulturális piknik terítékére
kerültek idén is szobrok, fotók,
grafikák, irodalmi alkotások. Ha-
gyomány szerint mindezek miliõ-
jében készült el ezúttal is egy
csoportosan festett kép, mint a
tábori munka választott témájá-
nak tükre. A korábbiak során sze-
repelt ilyen módon a cserszeg-
tomaji Kútbarlang, megidézték az
évszakokat, továbbá a jeles elõ-
dök közt Mikus Gyula, Egry Jó-
zsef, Derkovits Gyula, Halápy Já-
nos, Károly Gyula munkásságát.
Most pedig a zalai Balaton-part
városának nagy múltú közgyûjte-
ménytára, a 120 éves Balatoni
Múzeum szerepére koncentrált a
MÛSZAK képviselete. 

– Szoros kapcsolatban vagyunk

a Balatoni Múzeummal, az intéz-
mény rendre helyet ad a tábori
munkák kiállításainak – mondta
Takács Ferdinánd. – A festészet
napjának ünneplése közös ren-

dezvényünk, idén is ezen alka-
lomhoz fog társulni a kiállításunk
õsszel. 

Az idei találkozó témájára a
múzeumot bemutató kiállítás
hangolta a résztvevõket, az alkal-
mi tárlatot Havasi Bálint, az intéz-
mény igazgatója nyitotta meg. Az
egyhetes program félidejében
zajlott le az akciófestészet, mely-
ben Horváth Melinda, Illés Major
Julianna és Takács-Szencz Lívia
vett részt. Felkészülésük során az
intézménytõl számos archív fotót
is kaptak, ezek közös áttekintésé-
vel elõször hatszemközt önma-

gukban alakítottak ki egy képet a
120 évrõl és a jelenrõl, majd
együtt vitték azt a vászonra kö-
zönség elõtt. A jubileumi jegyben
ecsetelt impressziók szelíd színes
szimbólumokkal tették láthatóvá
a régészeti-természetrajzi mu-
zeális értékek keltette gondolato-
kat. 

Ezt követte szavakkal az iro-

dalmi félóra, melyben Cséby Gé-
za, Lángi Péter, Németh István
Péter, Nagy Antal Róbert és  tö-
rök vendégként Serdar Ünver
vett részt. A beszélgetésen szó
esett munkásságukról, köteteik-
rõl, a verseik közül és mûveik
részleteibõl felolvasásokra is sor
került. 

A táborzáró kiállítás alkalmával
Takács Ferdinánd elmondta még,
hogy épületfelújítással újabb te-
ret is nyertek, mely mostantól ál-
landó galériaként mûködik, idõ-
szakonként változó képzõmûvé-
szeti munkák kiállításaival. 

PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
BODÓ GÁBOR 06-30/227-7082

WWW.PALATETOK.HU

JUBILEUM IHLETTE KÉPZÕMÛVÉSZET ÉS IRODALOM 

Cserszegtomajon a MÛSZAK
Az idén 120 éves keszthelyi Balatoni Múzeum jubileumi évének

jegyében rendezte meg nyári táborát a Mûvészek Szabad Alkotó
Közössége (MÛSZAK) Cserszegtomajon. 

A verseny szereplõi, nézõi ez-
úttal sem csalódtak. Jó szervezés,
kiváló pálya, izgalmas futamok
jellemezték a napot, számos lovas
szakmai programmal. A verseny-
napot megelõzõen a Helikon Kas-
télymúzeum kínált sokszínû szó-
rakoztatást, a múzeumparkba lá-
togatók a magyar lovas kultúra
értékeivel ismerkedhettek elõ-
adások, bemutatók keretében. Az
események nívóját az eddigi ha-
gyomány, s az a gyakorlat is jegy-

zi, hiszen az elõvágta szervezésé-
nek lehetõsége csak a legjobbak-
nak adatik meg. 

Sok támogatónak is köszönhe-
tõ, hogy a rendezvény rangot, el-
ismertséget vívott ki magának
országos szinten is. Ez a nevezé-
sek széles körével is megmutat-
kozott, hiszen távoli helyrõl, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyébõl is
voltak résztvevõk – mégpedig él-
vonalbeliek. Izgalmas megméret-
tetéseknek lehetettek tanúi a lá-

togatók a kocsitoló versennyel és
a kishuszár futamokkal együtt. 

A gyorsasági lóverseny rendkí-
vül szoros mezõnye hozta lázba a
nézõket a három válogató, s
csakúgy a legjobbak közti döntõ
körök során egyaránt, melyben
aztán a végeredmény megszüle-
tett. A gyõztes Németh Martin, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Szuhakállóról érkezett lovas lett,
második helyen végzett Vállus
versenyzõjeként Szám Lajos, a
harmadik helyet az ugyancsak
borsodi Bõcs település színeiben
Bak Edina szerezte meg. A Nem-
zeti Vágtán mellettük az elõfu-
tam házigazda településének de-
legáltjaként a keszthelyi Varga
Zoltán vehet részt. 

A FESTETICS-VÁGTA 

A lovas sport rangja 

A gyenesdiási önkormányzat és partnereként a keszthelyi Heli-
kon Kastélymúzeum a Balaton térségében idén egyedüliként kapta
meg a Nemzeti Vágta elõfutamának rendezési jogát. Tradíciót foly-
tatnak: töretlenül, immáron kilencedik alkalommal rendezték meg
a minap a helyi lovas hagyományokon nyugvó Festetics-vágtát. 


