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Barangolás a városban
A városnézést kezdjük a Fő téren. Keszthelynek a középkorban két központja volt, a mai Fő tér és a kastély környéke, a látnivalók többsége ma is e két helyen és az őket összekötő sétálóutcában láthatók. A városnézést kezdjük a Fő téren. Itt található a Városháza, benne a Polgármesteri Hivatal, amelynek alapjai 18. századiak, mai formájában copf stílusú. A tér meghatározó épülete a ferences rendi kolostor és temploma, amely a törökkorban végvárként szolgált, szentélyében láthatók hazánk legnagyobb felületű gótikus falfestményei. A tornyot az 1880-as
években építették hozzá. A templom előtt a millennium évében állították fel az alapító Lackfi István nádor

A tér keleti végén áll az 1770-ben emelt Szentháromság szobor. A Fő térről nyílik a Kossuth utca északi szakasza,
amely ma sétálóutca, számos vendéglátóhellyel és üzlettelA gyalogos övezet épületeinek többsége még a múlt
század második felében épült. A Kossuth u. 28. homlokzatán a városcímer jelzi, hogy ez volt a régi városháza. Ma
a Goldmark K. Művelődési Központnak és a TOURINFORM Irodának ad otthont. A 22. szám a Pethő vagy
Goldmark ház, középkori alapokra épült a 18. században. Itt született 1830-ban a híres zeneszerző. Az árkádos
barokk épület udvarán látható a többször átépített, eklektikus stílusú zsinagóga.
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A sétálóutca folytatása a Kastély utca, amely a Festetics kastély főbejáratához vezet. Valaha itt éltek az uradalom
alkalmazottai. Az utca képét ezek a paraszt barokk épületek határozzák meg. Ebbe a miliőbe jól illeszkedik az 5.
szám udvarán kialakított Párizsi udvar.

A Festetics kastélyt 1745-ben kezdték építeni, mai formáját 1884 és 1887 között nyerte el. A 101 helyiséges épület
ma múzeum és konferencia központ. Legértékesebb helyisége az 1799-1801 között épült könyvtárterem, amelynek
bútorzata eredeti, könyvállománya 86.000 kötet.

16 terem mutatja be a 18-19. századi főúri életmódot, de itt tekinthetők meg a Magyar nemzeti Múzeum legszebb
díszfegyverei és a híres Windischgraetz trófea-gyűjtemény is. A tükörterem az idegenforgalmi szezonban naponta
ad otthont koncerteknek. A kastély bejárata előtt látható a család leghíresebb tagjának Festetics Györgynek (17551819) a szobra. A 42 hektáros park természetvédelmi terület, francia kertből és angolparkból áll.

A sétálóutcán és környékén kívül is számos látnivaló van a városban. A Georgikon u. 20. szám alatt található a
Festetics György által 1797-ben alapított Georgikon, Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézetének eredeti
épülete, amely ma szálloda. A hozzá tartozó tanintézeti major ad otthont a Georgikon Majormúzeumnak, amelyben
a magyar agrár felsőoktatás történetén kívül gabonatermesztési, szőlészeti-borászati és kocsi kiállítás látható gőzeke.
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A Fő tér északkeleti végéről induló Bem utcáról nyílik a piac felső bejárata, amelyet különösen szerdán és szombaton, a heti piac napjain érdemes meglátogatni. A piac alsó bejáratánál, a Rákóczi utca is bevásárlóközponttá vált
az utóbbi években. Ugyancsak a Bem és Rákóczi utcákat köti össze a város egyik legszebb modern épülete, a
Fórum üzletház
A Kossuth utca déli részén áll a Balatoni Múzeum arányos neobarokk épülete, amelyben az emeleti állandó kiállításban a Balaton kialakulásával, növény- és állatvilágával, környékének történeti emlékeivel ismerkedhetnek meg a
látogatók. A földszinten van a római- és a középkori kőtár valamint a híres festő, Halápy János emlékszobája. A Fő
térről indul a Balaton partra vezető Erzsébet királyné útja, amelynek villái a 20. század elején épültek. Vele határos
a város legnagyobb zöldfelülete a Helikon park. Itt található az 1817-1819 között megrendezett Helikon Ünnepségek emlékére emelt Helikon emlékmű, amely a város egyik jelképévé vált.

A Balaton parton egyedülálló módon megmaradt a 19. század végén épített Hullám és Balaton Szálló.A Városi
strandon a Szigetfürdő máig őrzi a régi építmény körvonalait. A mélyen a vízbe nyúló móló nemcsak a menetrend
szerint közlekedő hajók fogadását biztosítja, de kedvelt horgászóhely is.A Balaton part hagyományos rendezvénye
a július végi borutca, a Balaton környéki borok kulturális műsorokkal fűszerezett bemutatója.Az 1971-ben épült
Helikon szálló a város legnagyobb szállodája. A város déli részén található a Helikon strand, keleti részén pedig a
Libás strand.
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Keszthely története
Az őskor

Keszthely kialakulása

Az átmeneti kőkor egykori településeit ma feltehetően
víz borítja, de Kr.e. 6000 tájától, az újkőkortól kezdődően leletek, telepjelenségek és temetkezések sora
bizonyítja az ember jelenlétét. A város területéről több
mint 80 régészeti lelőhely ismert. Számos régészeti
különlegességgel büszkélkedhetünk: az újkőkor középső szakaszát a Dunántúl nagy részén a vonaldíszes kerámia kultúrájának keszthelyi csoportja alkotja;
a középső rézkorból egy 50 m hosszú, kultikus rendeltetésű épületet ismerünk, amelyben egy egyedülálló
csigakürtöt találtak; a rézkor végi kosztoláci kultúra
egyetlen magyarországi urnasírja Fenékpusztán került
elő. A későbronzkori halomsíros kultúra kőkamrás
sírjait a város keleti szélén tárták fel, az itt talált
bronzkardot Boiu-Keszthely típusnak nevezi a kutatás.
Az őskor utolsó szakaszában jelent meg területünkön
az első név szerint ismert nép: a kelta.

A 9. század elején felbomlott az avar birodalom, és a
Dunántúl a Karoling birodalom része lett. A környék
hatalmi és közigazgatási központja áthelyeződött
Zalavárra, ahol a szláv Pribina kiépítette grófságának
központját (Mosaburg) A fenéki erőd azonban továbbra is lakott volt, 900 táján a honfoglaló magyarok
pusztították el véglegesen. A magyar köznép csak a
10. század végén telepedett le itt, de a folyamatosságot jelzi, hogy Keszthely neve a szláv "kostel" közvetítésével a latin "castellum"-ból származik. A mai
Keszthely területén először több települési góc jött
létre, amelynek házai elszórtan, nagy távolságra helyezkedtek el egymástól. Rövidesen megépültek az
első templomok is. A Várkertben láthatók a Szt. Lőrinc
kápolna alapfalai. Ez egy rotunda (körtemplom) volt,
amit a 11-12. században emeltek, majd a 13. században egy négyszögletes hajóval bővítettek

A római kor

A XIII. század

Kr.e. 15-ben érte el a Dunántúlt a római hódítás. A
helyi kelta népesség gyorsan romanizálódott, vagyis
átvette a római szokásokat. Ebben szerepet játszott,
hogy az Adriát és a Dunakönyököt összekötő fontos
távolsági- és hadiút mentén itt már az 1. században
létesült egy település, amelyen itáliai kereskedők is
éltek. Környékünkön több villagazdaság is működött.
Vidékünket többször elérte a barbárok támadása. A
késői császárkorban sűrűn lakottá vált területünk.
Nemcsak a helyi lakosság, hanem elsősorban ÉszakItália védelmére épült fel a 4. század közepén a fenékpusztai földnyelven Pannonia provincia egyik legnagyobb erődítménye. A csaknem 400x400 m-es
alapterületű, 44 kerek torony által védett erőd falai 2.6
m vastagok voltak. A hatalmas erődöt többször is
támadás érte, de minden pusztulás után újjáépítették.

Keszthely 1247-ben szerepel első ízben írott forrásban, a veszprémi káptalan oklevelében. Ez megemlíti
a Szt. Márton plébániatemplomot, a kastély előtti szökőkút helyén, és a Szt. Lőrinc kápolnát. Nemcsak a
kastély és a Fő tér körzetében alakult ki falumag, de a
mai Szt. Miklós temető területén is, ahol még a XIII.
század folyamán felépült Keszthely harmadik temploma. Keszthely királyi birtok volt, de 1291 előtt a
Marcali család szerezte meg. Ezt követően alakult ki a
település új rendje. A hosszan elnyúló egy utcás faluban az észak-dél irányú fő út mentén mérték ki a jobbágyok belső telkeit. Az élénkülő kereskedelemnek is
köszönhetően folyamatosan gazdagodott a település,
amelynek lakossága is növekedett. 1332-37 között a
keszthelyi plébános 100 dénárt fizetett pápai tizedként, ami a környéken a legmagasabb összeg volt.

A népvándorlás

A XIV. század

A népvándorlás korában, 430-tól először a hunoké lett
a Dunántúl, Keszthelyről két gazdag temetkezésüket
is ismerjük. 456-ban a keleti gótok jelentek meg itt,
Thiudimer király Nagy Theoderik apja székhelye a
fenéki erődben volt. Temetőjükből több torzított koponya került elő. 535 után a langobardok megszállták
környékünket is, majd Itáliába vonulásuk után, 568-tól
az avar birodalom része lett vidékünk. A helyi őslakosok mellé germán és bizánci zsoldosokat és kézműveseket telepítettek az avarok, így egy sajátos műveltség jött létre, amit Keszthely kultúrának nevezett el
a kutatás. Részt vettek az avarok hadjárataiban, ezért
nagyon gazdagok a sírjaik. Bár a ok is megtelepedtek
itt.

A XIV. század közepén az ország egyik legtekintélyesebb bárója, Lackfi II. István nádor szerezte meg
Keszthelyt. Birtoklása idején felgyorsult a település
fejlődése. A gazdagság bizonyítéka, hogy 1368 táján
betelepítette a ferenceseket, egy kolduló rend szerzeteseit. Templomuk és kolostoruk a Szt. Lőrinc kápolna
elbontását követően a Fő téren épült fel. Az összeesküvéssel vádolt Lackfi Istvánt 1397-ben Zsigmond
király kivégeztette. Sírköve ma a szentély falában
látható. A település Nagy Lajos királytól országos
vásár tartásának jogát nyerte el, ami a városiasodás
egyértelmű
jele.
1403-tól
következetesen
oppidumnak, vagyis mezővárosnak nevezik az oklevelek Keszthelyt.
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A XV. Század

A XVIII. Század

Zsigmond király többször elzálogosította Keszthelyt,
majd 1427-ben Gersei Pethő János fiai László és
Péter kapták meg a Rezi váruradalommal együtt. A
Pethők és leszármazottaik csaknem három évszázadon át maradtak Keszthely birtokosai. A nagy kiterjedésű család tagjai nem csak a mai kastély helyén
rendelkeztek földesúri kúriával, de több családtag
épített magának házat a városban. A 16. század elejéről már a gazdagabb polgárok, kereskedők és iparosok kőházait is említik. Keszthely továbbra is egy utcából állt, de ennek hossza immár meghaladta a 2
km-t. A gazdag települést többször megtámadták és
kifosztották a környékbeli földesurak. A töretlen fejlődést 1532-t követően a törökök megjelenése szakította meg.

A végvári idők szabadságjogaihoz ragaszkodó lakosok és a Festeticsek között számos konfliktus tört ki,
amelyekből mindig a keszthelyiek kerültek ki vesztesen. A konfliktusok ellenére sokat köszönhet Keszthely a Festeticseknek, hisz Kristóf 1759-ben kórházat,
Pál, aki 1772-ben grófi rangra emelkedett pedig gimnáziumot alapított a városban. A település térbeli kiterjedése csak lassan nőtt, mert az 1710-től itt tartózkodó katonaság elszállásolási terheitől menekülve sok
polgár költözött ki a törökkorban elnéptelenedett falvak Keszthelyhez csatolt területén lévő szőlőhegyekbe. Ezt mutatja az 1769-ben készült várostérkép,
amelyen a jelentősebb épületeket számmal jelölték.
Ezek, akárcsak a tehetős kereskedők és iparosok
házai már kőből épültek, és elvétve már emeletesek
voltak.

A törökkor
A XIX. Század
1552 táján elmenekültek a ferencesek. Kolostorukban
katonaságot állomásoztattak a Pethők. Szigetvár eleste után (1566) a Balaton lett a hódoltsági terület határa. Ekkor alakították át végvárrá a kolostort és templomot. A képen G. Turco hadmérnök 1570 körül készített felmérése látható. A várat többször megostromolták a törökök, de elfoglalni nem tudták. A város külső
képe is teljesen átalakult. A város déli fele elnéptelenedett, a lakosság a Fő tér és a mai sétáló utca környékén zsúfolódott össze. Ekkor alakultak ki a Kossuth és a Deák u. közötti kis mellékutcák. A 17. században a belvárost is sánccal és árokkal vették körbe.
Az élénk határ menti kereskedelemnek köszönhetően
a város népessége nem csökkent. A legészakibb városrész.
Polgárváros
későbbi
nevén
Kiskeszthely önálló lett, és adót fizetett a törököknek.
A környék falvai elnéptelenedtek.

A szabadságharc leverése után a katonai megszállás
rövid ideig tartott. A város gazdasági fejlődése mégis
stagnált. Igazi változások különösen a kultúra területén figyelhetők meg: 1862-ben kőszínház épült, 1865ben Keszthelyen nyílt meg az ország első Gazdasági
Tanintézete, 1872-ben kezdődött meg a tanítás a
Polgári Leányiskola emeletes épületében, 1882-ben
pedig az Irgalmas nővérek zárdájában. 1892-ben a
főgimnáziummá szervezett gimnázium, 1897-ben
pedig a Gazdasági Tanintézet költözött új épületbe.
1898-ban megalakult a megye és a Balaton vidék első
múzeuma, a Balatoni Múzeum Egyesület. Számos
társadalmi szervezet működött a nagyközséggé viszszaminősített Keszthelyen, a legjelentősebb az Ipartestület és a Társaskör (kaszinó) volt. A város fejlődésének meghatározó személyisége volt Reischl Vencel
városbíró (1861-1893)

Keszthely és a Festeticsek
A XX. Század
1690-ben Kanizsa visszafoglalásával vidékünkön is
véget ért a törökkor. A Rákóczi szabadságharcban
(1703-11) a keszthelyi végvár már nem játszott katonai szerepet, mert a védműveket nagy részét lerombolták. A 18. század elején számosan, főleg a Pethők
leányági örökösei osztoztak a városon. Az ő részeiket
felvásárolva lett Festetics Kristóf 1739-ben Keszthely
kizárólagos birtokosa. 1745-ben kezdte meg a barokk
kastély építését, és hatalmas birtokainak igazgatási
központját is ide helyezte. Az építkezések, és a birtokigazgatás számos munkahelyet teremtett. Keszthely a
Nyugat-Dunántúl második legnépesebb települése
lett. 1772-ben 12 céhbe tömörülve 215 önálló iparost
írtak össze a városban.

A 20. század elején, az első világháborúig töretlen
volt az idegenforgalom látványos fejlődése. Ebben
szerepet játszott, hogy a hévízi termáltó környéke
még nem épült ki, és a hévízi vendégek többsége
Keszthelyen szállt meg. Új szállodák és vendéglők
nyitották meg kapuikat, új villaépületek épültek, de a
polgárok többsége foglakozott szobakiadással. A Fő
tér is megváltozott, sétatérré alakították, 1902-ben
felavatták Festetics György szobrát, majd elkészült az
"Uránia" színház, az első mozi. A város megközelítését segítette, hogy 1903-ban elkészült a KeszthelyTapolca vasútvonal. Az állomásépületet ekkor helyezték át a mai helyére. Közelében rövidesen felépült a
város egyik legszebb szecessziós épülete, a "Resti",
amit a 80-as években sajnos lebontottak.
A világháborút és a Trianoni békeszerződést követő,
az országot sújtó gazdasági válság csak rövid ideig
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Helikon (1971). A kulturális kínálatot, a látnivalókat
bővítette, hogy a Festetics kastélyt eredeti pompájában állították helyre.

éreztette hatását Keszthelyen. A Helikoni Ünnepségek megkésett centenáriumi rendezvényén avatták fel
a parkban a Helikon emlékművet, ami a város egyik
jelképévé lett. A nemzetközi hírű fürdőhelyek többsége az utódállamok területére került, így a hazai vendégek számára felértékelődött a Balaton. Keszthelyen
számos új középület, iskola, posta, magán kórház,
templom létesült, és részben a kastély mellett lebontott istálló anyagából, állami segítséggel felépült a
Balatoni Múzeum neobarokk épülete. A város keleti
és déli részén újabb területeket parcelláztak, ahol
rövidesen megindult a modern nyaralók építése. Az
egybeépült Keszthely és Kiskeszthely 1925-ben végre
egyesült.
Keszthely lakossága az 1881 és 1941 közötti hat évtized alatt megduplázódott, 6000-ről 12000 főre növekedett. A II. világháború kitörését követően az idegenforgalom érthetően erősen visszaesett. Sok keszthelyi
fiatal lelte halálát a keleti fronton. 1944. augusztusától
többször érte bombatámadás a várost, emberéletet
követelve és a házakban kárt okozva. 1944-45 fordulóján hónapokig állt a front a Balaton déli partján.
Nagy veszteség érte a várost és a magyar kultúrát,
amikor 1945 március végén a zalaegerszegi állomáson bombatalálat érte a Balatoni Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum anyagát szállító szerelvényt. A várost 1945. március 30-án ürítették ki a magyar és német csapatok. Az ostrom során
találat érte a Fő téri templomot, és megsérült az 1509ben öntött harang.
A front elvonulása után kifosztották a kastélyt, de a
befalazott könyvtár egyedülálló anyaga szerencsére
megmaradt. Az élet viszonylag gyorsan konszolidálódott, de a demokratikus átalakulást 1948-ban a kommunista diktatúra követte. Még Festetics György
szobrát is eltávolították, helyére szovjet hősi emlékmű
került. A Hungária Szálló pártház lett. Az 1950-es
közigazgatási reform következtében Keszthely és
környéke átkerült Veszprém megyéhez. 1954-ben
visszakapta Keszthely az 1871-ben elveszített városi
rangját, de a reakciósnak minősített település fejlesztésére alig jutott pénz. A lakosság lelkesen csatlakozott 1956-ban a forradalomhoz, és az országban
egyedüliként Keszthelyen emléket állítottak az elesett
hősöknek.
A város hátrányos helyzetének köszönhetően a belváros megőrizte eredeti hangulatát, csak egy-két "sebet
ejtettek" rajta. A Kádár-korszak konszolidációját követően Keszthely is fejlődésnek indult. A népességszám
megduplázódott a világháború előttihez képest. Új
családi házas övezetek és lakótelepek létesültek.
Hozzájuk kapcsolódóan pedig közintézmények és
üzletek épültek. Megjelent a városban az ipar, elsősorban a könnyűipar. 1979-ben Keszthely visszakerült
Zala megyéhez. A 60-as évektől külföldről is egyre
több vendég érkezett, a dinamikusan növekedő idegenforgalom kiszolgálására új szállodák, vállalati üdülők épültek. A legjelentősebb a Balaton parton a Hotel

A rendszerváltás után
1990-ben Keszthelyen is megtörtént a rendszerváltás.
Létrejött az önkormányzat. A város életét a 18 tagú
választott képviselő-testület élén a polgármester irányítja. A társadalmi és a kulturális életben egyre komolyabb szerephez jutnak a civil szervezetek. A gazdasági rendszerváltás az állami vállalatok felszámolásával, számos munkahely megszűnésével járt együtt.
A város gazdasága szinte egyoldalúvá vált, a lakosság többsége valamilyen formában az idegenforgalomhoz kapcsolódó területen tevékenykedik. A tömegturizmus visszaszorult, a vállalati üdülők többsége
szállodává alakult. Egyéni kezdeményezésnek, a
magántőke befektetéseinek köszönhetően számos
kisvállalkozás létesült, a kereskedelem fellendült, és a
belvárosi épületek többsége is megújult.
1992 óta kétévenként újra megrendezésre kerül a
"Helikon", amelyen az egész Dunántúlról csaknem
4000 diák mutatja be művészeti tudását. Nemes burkolóanyagokból megépült a sétálóutca, új épületet
kapott a Fejér György Városi Könyvtár, 2002-ben
megnyílt a Balaton Színház és Kongresszusi Központ.
Eredeti formáját nyerte vissza a szigetfürdő, kereskedelmi vitorláskikötő épült a "Libáson". Keszthely jó
úton halad, hogy megfeleljen a "Balaton fővárosa"
címnek.
Napjainkban
2006-tól kezdődően Keszthely példás sikereket ért el
az európai uniós pályázati lehetőségek kihasználásában. 2010-ben vehette birtokba a lakosság az újonnan
épült, Csik Ferenc keszthelyi olimpikonról elnevezett
tanuszodát. Szintén 2010-ben indult a belváros nagyszabású megújításának első üteme, mely a régi fényét adja vissza a patinás Keszthelynek amellett,
hogy modern elemekkel ötvözi. A kellemes sétatér,
nyüzsgő, élettel teli, sokszínű városközpont várhatóan
a minőségi turizmus élénkítéséhez is hozzájárul majd.
Szintén ezt a célt szolgálja a keszthelyi Balaton-part
nemrégiben megkezdett megújítása: tovább folytatódik és díszkivilágítást kap a parti sétány, megújul a
móló bejáratánál található tér, valamint a Hullám és
Balaton szálló műemlék épületének környezete is
megszépül. A tervek fontos eleme egy fesztiválterület
létrehozása, mely alkalmas lesz nagyobb szabadtéri
programok befogadására. Ezekkel párhuzamosan a
városközpont megújításának második üteme is elindul, mely kiegészíti az első ütem fejlesztéseit. Összesen több mint kétmilliárd forintnyi beruházással lesz
gazdagabb a város .

7

Keszthelyi múzeumok
Helikon Kastélymúzeum (Festetics-kastély)
A város kulturális rangját leghíresebb birtokosai, a Festeticsek teremtették meg. XVIII.
századi kastélyuk fő látnivalója a Kastélymúzeum és a Hintómúzeum. Az épületben rangos koncertek, mesterkurzusok nyújtanak élményt a komolyzene kedvelőinek. 7,2 hektáros angol stílusú parkját növényritkaságok díszítik.

Vadászati Múzeum és Történelmi Modellvasút kiállítás
A Helikon Kastélymúzeum kiállításaként, új épületben kapott helyet a két egyedülálló tárlat.

Balatoni Múzeum
A Balatoni Múzeum állandó kiállításain a Balaton kialakulásáról, állat- és növényvilágáról, a halászat
és a hajózás történetéről, a balatoni fürdőéletről és a környék ásatásairól láthatnak tárgyi emlékeket.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely
A Georgikon (1797-1848) volt Európa elsőként alapított önálló agrár-felsőoktatási intézménye. A tanintézet számára a Georgikon major biztosította a gyakorlati oktatás és kísérleti
gazdálkodás feltételeit.

Népviseletes Babamúzeum - Panoptikum - Csigaparlament
Európa legnagyobb babamúzeuma. A Panoptikumban 40 híres ember életnagyságú figurája tekinthető meg, korabeli öltözékben. A Csigaparlament 4.5 millió darab, 28 millió éves
pannon-tengeri csigából készült óriás makett.

Marcipán Múzeum
A családias hangulatú cukrászdában a különleges marcipándesszertekből is széles a választék. A cukrászda mögötti Marcipán Múzeumban mintegy 100, marcipánból készített
díszmunka látható.

Múzeum Zoo lepke- és egzotikus hüllőkiállítás
Öt világrész lepke- és rovarkiállítása, valamint egzotikus hüllőkiállítás varázsolja el az oda
látogatókat. A lepke kiállításon gyönyörködhetünk a világ minden csücskéből összegyűjtött
káprázatos lepkékben és egyéb rovarokban.
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Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeuma
A múzeumban megtekinthetők és meghallgathatók régi mechanikus zenegépek, zenélő
dobozok, gépzongorák, zenélő órák és kintornák.

Magyar Feltalálók Múzeuma
A világon bárhol találkozhatunk magyarokkal, ha nem is személyesen, de találmányaik
életművük révén biztosan. A világ minden részén használnak olyan hétköznapi terméket,
amelyekről a legtöbben nem is tudják, hogy magyarok találták fel, illetve magyarok által
váltak ismertté.

Cadillac Múzeum
A Garda Kft által megálmodott és életre hívott Cadillac múzeum értékálló gyűjteményt
hoz létre a kiállított veterán autókból.

Kályhák háza
Fazekasműhely és a makett kiállítás

Keszthelyi múzeumok…Szösszenetek 2006-ból
 A főtéren szemben megpillantottam egy Balaton Szinház feliratot .Na ezt közelebbről meg kell nézni . Ahogy
ott nézelődünk, az emeletről egy : kszii...ksziii felhívó hangot hallunk. Felnézek , hát három leányzó csüng kifelé az
ablakon derékig . Nem tetszenének feljönni egy ingyenes kiállításra ? Mintha szobára hívnának :)))) Ingyen van
??? ..Jó akkor menjünk ! Odabent persze légkondi isteni hűvös (!). Valami "vizes" alkotások. Kizárólag női alkotóktól , a Nők a Balatonért Egyesület rendezésében . Tényleg jó dolgok voltak. Csináltam fotókat és elbeszélgettem a
három tüneményes leányzóval, akik nyári szüneti munkában csalogtatták a kuncsaftokat a kiállításra. Lelkesedésből !!!!
 A vízen hattyúk és valami igen érdekes bóják . Kb. 5 percig tart amíg rájössz, hogy egy szabadtéri vízen ringó
absztrakt szobor kiállítás áldozata vagy :((((
/Bartók Julianna/
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Híres keszthelyiek
Asbóth Sándor mérnök,
honvédtiszt
1811-1868
Keszthelyen született, apja A.
János,mezőgazdász. Selmecbányán tanult,mérnök lett. 1848ban mérnökkari tiszt,később
Kossuth szárnysegédje. A szabadságharc bukása után Amerikában emigrált, előbb mérnökként dolgozott, 1861-65
között Lincoln hadseregében tábornok. Florida és
Kentucky katonai parancsnoka.1866 után az USA
nagykövete Uruguayban és Argentínában. Buenos
Airesben halt meg. Keszthelyi szülőházán emléktábla.

Berta Bulcsu író
1935-1997
1953-ban érettségizett Keszthelyen. 1960-tól az Esti Napló,
majd a Dunántúli Napló kulturális rovatát vezette, közben szerkesztette a Jelenkor prózarovatát is. 1971-74-ben az Új Írás
felelős szerkesztője volt és az
Élet és Irodalom fomunkatársa.
József Attila ( 1966, 1971,
1975), Gábor Andor (1986), Füst
Milán (1991), Táncsics Mihály-díjas (1993). Legfőbb
élményanyagát a dunántúli falvak, a Balaton és különösen a városok világa az iparfejlesztés éveiben, a
megváltozó táj és a vele változó életmód jelentik.

Básti Lajos Színművész
1911-1977
Keszthelyen született. Családi
neve Berger volt, első szerepeit
még e néven játszotta. Az elemi
iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte, 1930-ban
érettségizett. 1935-ben a Színművészeti Főiskolán szerzett
diplomát. Budapesten bekövetkezett haláláig egyik legnépszerűbb színészünk volt.
Sziréna címmel 1942-ben novelláit, tárcáit gyűjtötte
kötetbe, 1943-ban Szerelmes antológia címmel verses összeállítást szerkesztett, 1962-ben Az ember
tragédiája Ádám szereplésével kapcsolatos gondolatait adta ki, Mire gondolsz Ádám? című tanulmánykötetében.

Csány László (Csány, 1790Pest, 1849.10.10)
Politikus, közlekedésügyi miniszter, Zala megyei földbirtokos. Az 1840-es években Zala
vármegyében Deák mellett az
ellenzéki mozgalom vezére, a
védegyleti mozgalom harcosa. A
szabadságharc idején Kossuth
odaadó híveként a legkritikusabb helyekre küldték.
Június 2-től Zala, Somogy, Baranya, Tolna és a
Jelasics
ellen
küzdő
dunántúli
sereg
főkormánybiztosa. Megszervezte a nemzetőrség és
népfelkelés fegyverbe állítását, kiképzését, utánpótlását. 1849. május 2-től közlekedési miniszter a
Szemere-kormányban. A világosi fegyverletétel után a
haditörvényszéki tárgyalás során szilárdan kitartott
meggyőződései mellett. Haynau Pesten felakasztotta.

Bulla Béla földrajztudós,
egyetemi tanár
1906-1962
Keszthelyen született, ugyanitt
végezte elemi és középiskolai
tanulmányait. A budapesti egyetem az Eötvös-kollégium tagjaként földrajz-történelem szakot
végzett, 1929-től egyetemi oktató, 1944- től egyetemi tanár,
1946-49 közt, majd 1954-tól a
MTA tagja. A magyar negyedkor- kutatás, a klimatikus
morfológiai irányzat megteremtője, nagyhatású oktató,
tankönyvíró. Jelentős műve: Magyarország természeti
földrajza. Bp. 1962.Budapesten halt meg. 1981-ben,
születésének 75. évfordulóján Keszthelyen emlékünnepségen méltatták munkásságát, szülőházára emléktáblát helyeztek, a Balatoni Múzeumban életének
emlékeiből kiállítást rendeztek.

Goldmark Károly Zeneszerző
1830-1915
Keszthelyen született, Sopronban kezdett tanulni, pályáját
színházi hegedűsként kezdte
(Sopron, Buda, Bécs) Közben
kamaramuzsikát
komponált.
Végleg Bécsben telepedett le,
de szülőhazájával kapcsolta
soha nem szakadt meg. 186571 között komponálta legnagyobb sikerű operáját, a
Sába királynőjét. Operáin kívül szimfóniákat,
szimfónikus költeményeket, hegedűversenyeket szerzett. Bécsben halt meg, ott is temették el. Szülőházán
emléktábla van, a keszthelyi kastély parkjában mellszobra áll, az ő nevét viseli Keszthely művelődési
központja
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Csik Ferenc olimpiai bajnok
1913-1945
Kaposváron született, de a
keszthelyi gimnázium növendékeként érettségizett. Orvos lett,
az 1936-os berlini olimpián a
100 m-es gyorsúszás bajnoka.
1933 és 1938 között számos
magyar és nemzetközi bajnokságot nyert 100, 200 és 300
méteres távon. Orvosi hivatásának teljesítése közben
Sopronban bombatalálat érte, sírja a keszthelyi temetőben van.

Festetics György nagybirtokos, iskola-alapító
1755-1819
Vas megyében, Ságon született,
Bécsben tanult, 1791-ig katonatiszt volt, ettől kezdve keszthelyi
központi birtokain gazdálkodott.
Bőkezűen támogatta a magyar
művelődést. Több mű megjelenését tette lehetővé, könyvtárat
alapított, Csurgón létrehozta a református kollégiumot,
Keszthelyen támogatta a katolikus gimnázium fejlesztését. Megszervezte és fenntartotta a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás intézményét, a Georgikont, a
mai Agrártudományi Egyetem jogelődjét. 1817-től
Helikon néven évente két alkalommal irodalmi ünnepségeket szervezett. Keszthelyen halt meg, sírja
ugyanott található. Könyvtára eredeti, kastélya utódai
által átépített formában ma múzeum parkjában szobra
áll, nevét utca viseli.

Darnay-Dornyai Béla tanár,
muzeológus
1887-1965
Keszthelyen született, a budapesti egyetemen tanári diplomát
szerzett. Rózsahegyen, Veszprémben, Magyaróváron volt
tanár, Budapesten kutató, Salgótarjánban tanár, 1940-1948
között Keszthelyen múzeumigazgató. Több múzeum létrehozását kezdeményezte, foglalkozott geológiával,
hidrológiával, botanikával, néprajzzal. Jelentősek útkalauzai. Emlékét működési helyein több tábla őrzi.

Klempa Sándor tanár, irodalomtörténész, püspök
1898-1985
Grazban született, történelem,
földrajz, német, francia szakos
tanári diplomát szerzett. Keszthelyen a premontrei gimnáziumban tanított, jelentős szerepe
volt az iskola zenei életének,
cserkészcsapatának megszervezésében, irányításában. Sokat
foglalkozott irodalomtörténettel,
tanulmányainak tárgya főleg a magyar, a német és a
spanyol irodalom. A szerzetesrendnek működési engedélyének megvonása után a veszprémi egyházmegye kötelékébe lépett, hosszú időn át volt
Zalaszentgrót plébánosa. 1957-től veszprémi általános helynök, 1972-ben bázai c. püspökké szentelték.
Lemondott az egyházmegye kormányzásáról, de továbbra is megtartotta a zalaszentgróti plébániát. Grazban
Schwarz Dávid Feltaláló
1850-1897
Keszthelyen született, Oroszországban, Németországban dolgozott az alumíniumból készült,
rácsszerkezetű léghajó megvalósításán. Az 1897-ben megtartott próbaülés annak ellenére
igazolta tanulmányának megvalósíthatóságát, hogy az földet
éréskor összezúzódott. Özvegye
a terveket eladta Zeppelinnek,
aki ezeket felhasználva alkotta meg a róla elnevezett
léghajót. Keszthelyen emléktáblája van.

Fáber Sándor tanár, mezőgazdász1874-1933
Steinben (Szilézia) született,
gazdasági tanulmányait Keszthelyen végezte. 1898-1931 között Keszthelyen a Mezőgazdasági Akadémia tanára. A növénytermesztés, a rét- és legelőjavítás szakembere volt, a szójabab magyarországi meghonosítója, több szakkönyv, tankönyv
szerzője. Budapesten halt meg, sírja Keszthelyen.Lakóházán emléktábla van.
FejérGyörgy történész, egyetemi tanár, kanonok
1766-1854 Keszthelyen született, ott volt gimnazista is. Főúri
családoknál volt nevelő, majd
Székesfehérváron szemináriumi,
Pesten egyetemi teológiai tanár.
1818-tól a győri tankerület főigazgatója. 1824 - a pesti egyetemi könyvtár igazgatója. 1843 -nyugdíjas. Rendkívül
sok műfajú író volt Ő alapította a reformkor fontos
folyóiratát, a Tudományos Gyűjteményt 1817-ben.
Legjelentősebb műve 40 kötetes középkori oklevélkiadása (Codex diplomaticus Hungariae 1829-1844 )
Szülővárosában emléktáblája van, 1993-ban róla nevezték a város könyvtárát is.
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Keszthelyi Zoltán Költő
1909-1974
Keszthelyen született. Budapesten halt meg. Szövőipari iskolába járt, a gimnáziumot magántanulóként végezte. Előbb hivatalnok, majd újságíró, műveit a
Válasz, a Nyugat, a Szép Szó is
közölte. 1945 után diplomát
szerzett, könyvtáros lett, 1949
után írásaiból élt. Angolból, németből is fordított, 1954-ben és 1958-ban József Attila-díjat kapott. Első verseskötete 1936-ban jelent
meg: Árkon, bokron át. Ezt közel 30 verses, ismeretterjesztő, elbeszélő kötet, mesejáték és regény követte. Válogatott versei: Hitet fogadtam a leírt betűknek.
Bp. halt meg, ott is temették el.

Szendrey Júlia író, Petőfi
Sándor felesége
1828-1868
1828. december 29-én született Keszthelyen, Újmajorban.
Apja, Szendrey Ignác ez időben a Festetics uradalom
tiszttartója volt. Hamarosan
elkerültek Keszthelyről Erdélybe. Sz. J. 1840-44 között
Pesten tanult, 1846-ban ismerkedett meg Petőfivel,
1847-ben feleségül megy
hozzá. Férje halála után Horváth Árpád egyetemi
tanár felesége lett, 1868. szeptember 6-án Pesten halt
meg. Lapokban, folyóiratokban néhány költeménye,
prózai írása és naplójának részletei jelentek meg.
Ezeket halála után összegyűjtve adták ki. Keszthelyi
szülőházára 1909-ben emléktáblát helyezet el. A városban utca, iskola is viseli nevét. A Goldmark Károly
Művelődési Ház előcsarnokában 1983-ban elhelyezték emléktábláját.

Lendl Adolf Zoológus
1862-1943
Orczyfalván született, tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen és Műegyetemen
végezte. Tanított mindkét egyetemen, dolgozott a Magyar
Nemzeti Múzeum állattárában,
alapított tanszerkészítő üzemet,
tagja volt különböző expedícióknak. Részt vett a budapesti Állat- és Növénykert
újjászervezésében, melynek 1911-1929 között igazgatója volt. 1917-ben lett az Akadémia levelező tagja.
Tíz éven át szerkesztette, kiadta a Természet című
folyóiratot, volt országgyűlési képviselő is. Tudományos közleményi főleg a pókokkal kapcsolatos. 1932ben a tudományos élettől is visszavonul, Keszthelyre
költözött, ahol a város társadalmának népszerű szereplője volt. Keszthelyenhalt meg, lakóházára 1992ben emléktáblát helyeztek.

Takács József író, kiadó
1767-1821
Keszthelyen született, elemi iskoláit ugyanitt, a gimnáziumot Győrben végezte. Papnak készült, de felszentelés előtt kilépett. Festetics György könyvtárosa,
majd fiának nevelője lett. Festetics támogatásával
indította el Magyar Minerva címmel könyvkiadó vállalkozását. 1800-tól ügyvéd, jószágkormányzó, 1808-tól
téti birtokán gazdálkodott, később Győr vármegye
főjegyzője lett. 1796-ban kiadott versesköteténél, pedagógiai művénél jelentősebb kiadói, irodalomszervezői tevékenysége. Téten halt meg, birtokán, a Mezőőrs melletti Mindszentpusztán temették el. Keszthelyen a kastély falán 1967 óta tábla őrzi emlékét.
Vaszary Kolos
történész, esztergomi érsek
1832-1915
Keszthelyen született, ugyanitt
járt iskolába. 1847 - bencés
szerzetes, a Ferenc keresztnevet ekkor cseréli Kolosra. 1855
tanár Komáromban, Pápán,
Esztergomban,1869 - a győri
gimnázium igazgatója, a rendház főnöke, 1885 – től pannonhalmi főapát, 1891 - esztergomi érsek, bíboros. 1894ben az Akadémia igazgatótagja. 1912 - visszavonultan Balatonfüreden élt. Történelmi tankönyvei, értekezései számos kiadásban jelentek meg. Balatonfüreden halt meg, Keszthelyen temették el, nyughelye
1981 óta Esztergomban van.

Nagy Ignác író, újságíró
1810-1854
Keszthelyen született, apja Festetics György tiszttartója volt.
Gimnáziumi tanulmányait különböző városokban végezte, a
pesti egyetemen jogot tanult,
tisztviselő lett. Hivatali munkája
mellett lett népszerű újságíró, az
életkép műfajának magyar megteremtője, Budapest első ábrázolói közé tartozott. Sikerét néhány vígjátékával aratta.
Pesten halt meg. Szülőházát 1954-ben emléktáblával
jelölték meg.
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Természeti környezet
A területet többször borította tenger, így a földtörténetiókor és középkor elején. Ez utóbbi üledéke a Keszthelyihegység túlnyomótöbbségét alkotó dolomit, ami sokkal később, - a pleisztocén korban - mintegy 2 millió évvel ezelőtt emelkedett ki környezetéből. Közben azonban a középsőkréta és a miocén korban sivatagos volt ez a táj,
illetve a felső kréta időszakban a nedvesebbé vált éghajlat hatására mocsárrá alakult a sivatag. A pliocén korban 5,5-1,8 millió évvel ezelőtt - a Pannon-tenger borította területünket, amelynek üledéke a Keszthelyi hegység nyugati peremén találhatócsillámos, lemezes homokkő, majd az időszak végén vulkáni tevékenység következtében létrejöttek a Balaton felvidék látványát meghatározó bazalt hegyek. A Keszthelyi-hegység felszínén észak-dél irányú
mozgások nyomán törések keletkeztek. Ezek mentén alakultak ki azok a völgyek, amelyek oly változatossá teszik
a hegységet. Egykor majdnem teljes egészében erdőborította. Az emberi tevékenység azonban jelentős változásokat eredményezett. A domboldalakon ma többnyire szőlőket találunk. A megmaradt erdők zömét cser és kocsánytalan tölgy alkotja. A kiirtott fák helyére, a száraz dolomittalajra utólag telepítették az eredeti növénytakaróra
kedvezőtlenül ható feketefenyőt. A jövőben területét már nem növelik.
A Balaton tava környezetéhez viszonyítva nagyon fiatal képződmény, az utolsó jégkor végén, alig 20.000 éve keletkezett. A ma 595 km2 területű, 1,8 km3 térfogatú tó középvízállása 104,5 m Adria feletti magasságban van.
1863 előtt a vízszint magassága az éghajlat függvénye volt. A kezdeti magas vízállás idején területe elérhette a
900-950 km2-t, az átmeneti kőkor (Kr. e. 12.000-6.000) végére viszont a meleg, csapadékszegény időjárás hatására még a nyílt víztükör is eltűnhetett, a tó medencéje nádas mocsárrá változott. A későbbi korokban nem mutatható
ki ilyen nagyarányú vízszintingadozás. Régészeti adatok bizonyítják, hogy a római kor első felében és a késő népvándorláskorban alacsony vízállással számolhatunk, míg a XIII.században elkezdődött klímaváltozás következtében az éghajlat hűvösebb és csapadékosabb lett, így a vízszint fokozatosan emelkedett. A törökkorban, - azún.
európai kis jégkor idején - a mainál már lényegesen magasabb volt a víz szintje. Az 1783-ban kiadott I. katonai
felmérés is 108 m Adria feletti magasságra utal. A XIX. század elején megkezdett vízrendezési munkálatok, majd
az 1830-as évek tartós szárazsága következtében a század közepére a mainál alacsonyabb vízszint alakult ki. Ez
tette lehetővé, hogy 1839-ben a fenékpusztai földnyelv végén megépítsék a hidat, amely Zala és Somogy megyét
kötötte össze. A Balaton idegenforgalma szempontjából oly fontos Déli vasút(1861) biztonsága érdekében 1863ban készült el a Sió-zsilip, azóta állandósult a vízszint.
Keszthely és környéke emberi megtelepedésre kiválóan alkalmas, hisz éghajlata a Földközi-tenger közelsége miatt
kiegyensúlyozottabb, az erdők vadakban bővelkedtek, a Balaton halban gazdag és a föld termékeny. De ki kell
emelnünk azt is, hogy a Balaton három természetes átkelőhelye - Tihany Fenékpuszta, Balatonhídvég - közül a
fenékpusztai itt található, így az itt lakók életében mindig fontos szerepet játszott a kereskedelem is. Ezzel magyarázható, hogy területünk a kezdetektől fogva,folyamatosan lakott volt
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A Kis Balaton
Kis-Balaton a Balatontól délnyugatra fekvő, természeti és
kulturális értékekben gazdag tájegység, amelynek jelentős része védettséget élvez. A terület a Zala folyó torkolatvidéke, amely mindig mocsaras, jelentősen ingadozó vízszintjéről nevezetes vidék volt. Valaha a Balaton nyílt vizű öble volt,
amely az idők során hordalékkal feltöltődött, és lápos sás- és
nádtengerré vált. Szigorúan őrzött természetvédelmi terület,
különösen gazdag a madárvilága. A Kányavári-szigeten kialakított Búbos vöcsök tanösvény kísérő nélkül, szabadon látogatható A Kis-Balaton az 1920-as évek óta szigorúan őrzött
természetvédelmi terület, és a Keszthelyi-hegységgel együtt a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A Kis-Balaton fokozottan védett területeire csak előzetes engedéllyel és kísérővel
szabad bemenni.A táj szépségeit, miliőjét Fekete István ismertette és szerettette meg Tüskevár című regényével. Az
írónak állított emléket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága azzal, hogy egykori kedvenc tartózkodási helyén, a
Diás-szigeten a nemzeti parkok napján felavatták a Fekete
István-emlékhelyet (megközelíthető Fenékpuszta felől, a gátrendszeren keresztül). A kutatóház mellett felépítették a halászok egykori nádkunyhóját, és stílszerűen Matulakunyhónak nevezték el. Érdekessége, hogy a Tüskevár leírásai és egy 1950-ből származó fénykép alapján építették meg, pontosan úgy, ahogyan azt Fekete István, a híres ifjúsági regényében lefestette. Kialakulása: Geomorfológiailag, de főleg geológiai szempontból kevésbé látványos ez a lápos, mocsaras vidék. Kialakulása azonban
szorosan kötődik a Balaton történetéhez; annak legnyugatibb részmedencéjeként a pleisztocénben süllyedt be,
majd napjainkra szinte teljesen feltöltődött a Zala hordalékával. Az 1922-es vízrendezést követően kb. fél négyzetkilométeres víztükre maradt a Kis-Balatonnak. Helyreállítása, újbóli elárasztása 1980 óta folyik. Az 1980-as vek
közepén megépült az 1870 hektár felületű, 28 millió köbméteres új tó, amely szűrőként működik. A Zala folyó 22
kilométeres utat tesz meg a mesterséges tóban, majd csak ezután tér vissza régi medrébe. Nádrengetegei nyílt
víztükrökkel, mocsárrétekkel, magassásosokkal, zsombéksásosokkal, fűz- és égerligetekkel, bokorfüzesekkel váltakoznak. Botanikai ritkaságai közé tartozik a világ legkisebb virágos növénye, a vízidara (Wolffia arrhiza); a csak
nagykiterjedésű lápvidékeken előforduló, igen ritka, védett lápi csalán ( Urtica kioviensis) és számos orchideafaj.
Kiemelt érték továbbá a kis holdruta (Botrychium lunaria), a gázló (Hydrocotyle vulgaris) és a kálmos (Acorus
calamus). A Föld természetes élőhelyei közül a vizes-nedves területek fogyatkozása természetvédelmi szempontból fenyegető jelenség. A Kis-Balaton vízi világa szerencsére megőrizte ezt a típusú élőhelyet, a rá jellemző Európa-szerte ismert állatvilágával együtt.
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A Kis-Balaton látnivalói
Kányavári sziget
A Kányavári-sziget a fokozottan
védett Kis-Balaton olyan része,
amely kísérő nélkül szabadon
látogatható (fizetős parkolóval).
Megközelíthető a Sármellék és
Balatonmagyaród közötti útszakaszról. A szigetet egy különleges
látványú fahídon érheti el a látogató.

Bivalyrezervátum
Kápolnapusztán a Kis-Balaton
élővilágát bemutató kiállítást,
bivalytörténeti bemutatót és sétautat alakítottak ki játékos elemekkel, pihenőhelyekkel, kilátópontokkal, ahonnan távcsővel kémlelheti a tájat a látogató. A Bivalyrezervátumban mintegy 250 bivaly él.

Kis-Balaton Ház
A Kis-Balaton Ház a ZalavárZalaszabar összekötő út mellett
található. A zárt természetvédelmi
területen lévő Kis-Balaton bemutatása kapott itt helyet (innen indul a
Kis-Balaton kerékpárút). A KisBalaton Ház – hasonlóan magához a Kis-Balatonhoz – “többfunk-

Kerékpárút
A Kis-Balaton természetvédelmi
területén tekerni különleges élmény. Egy teljesen új kerékpárút
vezet a tó mellett a kilátóhoz és a
madárlesig. Számos jól járható
murvás úton túrázhatunk, kerékpáron megfigyelve az itt élő védett madarak és növények ezreit.

ciós” létesítmény
Diás sziget
A fokozottan
védett
KisBalaton területén alakította ki A Park
Igazgatóság
a
Fekete
István Emlékhelyet .A bemutató
hely mellett található az egykori
Kis-Balatoni halászok mindennapjait bemutató Matula kunyhó is.

Vörsi kilátók Jól és
jó helyre megépített
kilátó,
ahonnét
remekül megfigyelhető a Kis-Balaton
mellékének állatvilága. A NyugatBalaton egy ornitológiai aranybánya, ami nem csak a sok
madár fajnak, hanem a Kis-Balatonnál
található természetvédelmi övezetnek is
köszönhető. A madármegfigyelés tanulságos kikapcsolódás.

Kutatóház Fenékpuszt
a közelében
van a
Vönöczk
y-Schenk
Jakab-kutatóház, ahol ismeretterjesztő anyagok, a terület
élővilágát bemutató kiállítás
várják a természetbarátokat.

A Zala-folyó
Nevezhetnénk a Dél-Dunántúl
legmagyarabb
folyójának,
hiszen magyar területen Szalagfő mellett ered, és a későbbiekben sem lépi át az
országhatárt:
Fenékpuszta
közelében torkollik a Balaton
délnyugati medencéjébe. Útja
során a kis patakból kis folyót
dagasztanak a mellékvizek a
majd 140 km alatt. Zalaegerszegen és a Kis-Balatonon is
átfolyik még színesebbé téve
ezzel arculatát. A csendesen
szaladó folyóból kiadós esők
után azonban félelmetesen
áradó víz válik..
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Egyszervolt hol nem volt …..
LIII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó Keszthelyen
2006. június 21-25.
A Találkozót Szövetségünk a Balaton egyik fővárosában Keszthelyen rendezte meg végig ragyogó időjárási körülmények között.
A 225 fő résztvevő 24 szakosztályból, egyesületből gazdag programkínálatból választhatott ki-ki kedvére.
Szálláshelyeink a Vendéglátóipari Szakközépiskola- és az Asbóth Sándor Térségi Középiskola Kollégiumaiban
voltak, csakúgy, mint a közösen elfogyasztott vacsorák helyszínei is.
Az első napon az ország minden részéről érkező tagtársaink saját szervezésű, városnézéssel, hévízi kirándulással
használták ki az időt vacsoráig, és az azt követő hivatalos megnyitóig. A megnyitón Szentgyörgyi Tamás elnök
köszöntötte a résztvevőket, majd Rósa László alelnök tájékoztatott az elkövetkező napok programjairól részletesen. A megnyitó a Himnusz eléneklésével zárult.
A három túranap mindegyikén szervezett hosszú-, közép-, és kis gyalogos túrák keretében bejártuk a Keszthelyi
hegység legszebb völgyeit, hegyeit, kilátóit, valamint teljesítettünk két Országos Kék Túra szakaszt
Lesenceistvánd-Keszthely és Tapolca-Badacsonytördemic között.
Köszönet túravezetőinknek Szentgyörgyi, Rósa, Nagy O., Vatai, Rábai és Dobozy sporttársainknak a túrák zökkenőmentes lebonyolításáért.
A túrák zárását követően alkalom nyílt a tájjellegű helyi borok megkóstolására, avagy az út porát leöblítendő strandolásra a szépen kialakított györöki vagy keszthelyi strandokon.
A programok keretében 120 fő sporttársunk autóbuszos-gyalogos egész napos kirándulást tehetett szakvezetéssel
az egyedülálló természeti látványt nyújtó és értékeket képviselő Kis-Balaton régióba.
Itt képet kaptunk arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a Nemzeti Park Igazgatósága és a Ny. Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Balaton öko egyensúlyának helyreállítására, valamint az egyedülálló madárvilág és növényzet megóvására. Irodalomtörténeti emlékhelyeként felkerestük Fekete István emlékszobáját és
Matula bácsi kunyhóját a Diás szigeten. Sétát tettünk a Kányavári szigeten, jó néhányan felkeresték a
Kápolnáspusztai bivalyrezervátumot is.
Több sporttársunk fakultatív túrát bonyolított le hajóval Szigligetre, busszal Hévízre, Badacsonyba, Zalakarosra,
Zalaszántóra, Rezibe, vagy meglátogatta a Festetics kastélyt egyedülálló gyűjteményével, látványos parkjával.
A Találkozó értékét emelte a Szentgyörgyi Tamás elnökünk által rendezett vetélkedő, melyen a versenyző 12 csapat helytörténeti, vasúttörténeti, természetjáró ismereteiről és ügyességéről adhatott tanúbizonyságot.
A versenyt az MVSC csapata nyerte. A felkészülést most is hathatósan segítette a Bartók Juli által összeállított
„Keszthelyi Saláta” kiadvány.
A zárónap egybeesett a város Szent Iván éji rendezvényeivel, mely során válogatni lehetett a múzeumok (Balaton,
Georgikon Majormúzeum, Babamúzeum, stb.) esti gazdag műsorkínálataiból és a szabadtéri programokból.
A résztvevők kedvét a nagy hőség, az éjszakai szúnyoginvázió sem tudta elvenni, és aktívan kapcsolódtak be a
túrázásba és a látnivalók megtekintésébe.
A Találkozó a vetélkedő eredményeinek kihirdetésével, a jutalmak átadásával és értékelésével, majd a Szózat
eléneklését követően énekléssel egybekötött tábortűzzel zárult.
Összegezve megállapítható, hogy Keszthely és környéke rendkívüli természeti és történelmi értékeivel, kultúrájával
a helybeliek vendégszeretetével, rendezőségünk aktív szerepvállalásával emlékezetes élményül szolgált valamennyi résztvevő sporttársunk számára.
Vadászi Pál
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Emlékezünk…
NINCS ROSSZABB ÉRZÉS, MINT MIKOR BÚCSÚZNI KELL. MEGKÖSZÖNNI, LEZÁRNI,
ELVÁLNI MAJD ELBÚCSÚZNI. NEM LEHET MIT MONDANI. NÉZEL OKOSAN, ÉS CSAK
AZT VÁROD, HOGY MONDJON VALAKI VALAMIT. VALAMI SZÉPET. VALAMI JÓT. DE
ERRE NINCSENEK SZAVAK.

(GEORGE MATTHEW ADAMS)

Nem ez volt a cél,
Mégis ez a végső,
Legvégső állomás,
Senkit sem kímélő,

Ráleltél, egymagad,
Az utolsó pontra,
Innen már nincs tovább,
Nincs e földön hova,...

Túl hamar elérted,
Sok pontot kihagytál,
Már nem lehetsz nyertes,
Már hiába óvnál...

Vesztesek vagyunk mind,
Ki búcsúztat Téged,
Visszasírva múltat,
S lelkes emberséged...

Sok-sok versenypontot
Együtt megtaláltunk,
Mikor még, de régen,
Együtt járt a lábunk,

Hát Isten óvjon az égi tájon,
Többé már soha, semmi se
fájjon,
Békében járd az utad!

Szentgyörgyi Tamás

Takács László

A NAGY COME BACK
A Bükk Kupa Miskolc közelében volt - Répáshután - Bár az MVSC-ben gyakori, hogy verseny előtt kissé cseppfolyós a csapatok felállása, de azt hiszem ennyire még soha nem volt az. Bár voltak némi bizonytalan elképzelések,
de semmi konkrétum.
A verseny előtti hét közepén némi meglepetést okozott az a tény, hogy Vilma is beszállt a kombinációkba, s elkezdett Ő is keverni, kivel menjen. Tulajdonképpen semmi meglepő nem lenne
abban, hogy Vilma versenyez, megtette ezt már párszor, nem is kevés sikerrel, de a tavalyi szívműtétje, s a meglehetősen elhúzódó kórházi lábadozása
után sokan azon is megdöbbentek, hogy túrázik.
Megérkezve még mindig volt némi bizonytalanság nem csak a csapatok felállásában, de végül kiállítottunk két A60-as és három A50-es csapatot.
A pályán többször is találkoztunk Vilma csapatával. Vilma egyáltalán nem
látszott fáradtnak, sőt ilyen felszabadultan s jókedvűen versenyezni nemigen
láttam még. Ez már jelezte, meglehetősen jól sikerült a come back, azaz a
visszatérés egy olyan betegség után, mely másnak nem csak a versenyzéstől, de a túrázástól is elvette volna kedvét. De arra, hogy ilyen minimális hibaponttal megnyerik a versenyt, azt hiszem senki sem számított. Ennek a
versenynek ez volt az igazi szenzációja. "
(Lányi László 2003)
Másodszor sajnos már nem sikerült a Come back ....

Pásztor Istvánné
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AKIK VOLTAK AZ ELŐZŐ KESZTHELYI TALÁLKOZÓN AZOK TUDJÁK HOGY KERÜLNEK IDE
A SZÚNYOGOK ….. AKIK NEM AZOKNAK FELKÉSZÜLÉSÜL EZ A PÁR SOR….

A szúnyogok

soha nem látott tömegei lepnek el bennünket, itt az ideje,
hogy megismerkedjünk ellenségeinkkel és fegyvereikkel.!
Csak a nőstény szúnyogok csípnek, és ők sem “megesznek” bennünket. Növényekkel táplálkoznak, a vérünk a szaporodáshoz kell nekik, a benne található fehérje segít a petéik lerakásában. Máris jobb, nem igaz?
Minden egyes elszívott vércseppünkkel több száz pete lerakásában segédkezünk.
”Engem nagyon szeretnek a szúnyogok!” A szúnyogokat a kilélegzett levegőnkben található szén-dioxid vonzza a legjobban, ezért a gyorsabb anyagcseréjű emberek, a nagydarabok és a kismamák ideális célpontok számukra. Ugyanígy vonzza őket a testmozgás közben képződő tejsav, az ösztrogén egyik bomlásterméke, és a leheletben megtalálható aceton is. Szeretik a magasabb testhőmérsékletűeket is.
Nemcsak illatokra mennek, hanem a látásukra is támaszkodnak: a feketét, sötétkéket és pirosat viselőket állítólag gyorsabban kiszúrják. Ha tehát nagydarab, gyors anyagcseréjű, lázasan kocogó apáca vagy, így az árvíz
után VÉGED.
Minden szúnyog egy kis genetikus is, ugyanis egy kutatás feltárta, hogy egy-egy ikerpár tagjait ugyanolyan
mértékben kedvelik megcsípni – vagy nem csípni.
Ami számunkra a legidegesítőbb zümmögés, az a szúnyogok számára szerelmes szonáta: a szárnyrezegtetés
hangja násztáncra hívja a rovarokat. A veszélyes sárgalázat terjesztő afrikai szúnyogfaj egyedei odáig mennek,
hogy párosodás előtt egymáshoz hangolják a frekvenciáikat – a kutatók épp ezt használják ki, amikor szexi hangú,
ám steril szúnyogcsapatokkal próbálják összeboronálni őket, hogy így szabályozzák a szúnyogpopulációt.
A szúnyogok ínyencek: bizonyos szúnyogfajok csak a lábfejre és bokára mennek -mindig épp oda, ahol másnap egész nap bizgeti majd a csípést a szandál pántja-, míg másik fajokat a nyak melegebb bőre vonzza inkább.
Általában 1-6 hétig élnek (háhá!), de a nőstények várható élettartama -a veszélyesebb életforma miatt- alacsonyabb.
A szúnyogirtást -ami mégis hogy hangzik már- szaknyelven légi imágógyérítésnek nevezik.
Ha már megcsíptek, és nincs a közelben Fenistil gél, számtalan házi módszer közül választhatsz: segít az almaecetes ecsetelés, állítólag a banánhéj is csodaszer, de klasszikus a teafaolaj vagy mentaolaj és víz keverékéből előállított spray is. A csípésre, rosszabb esetben csípésszigetre helyezett
hideg citromszelet is enyhíti a viszketést.

Ne vakard!
Agyon akartam ütni, de persze
elkéstem. Mire a bokámra
csaptam, már elrepült s csak
egy piros pontot hagyott
maga
után,
amely
másodpercek
alatt
megdagadt.
Nagyon viszketett, ezért bölcselkedni kezdtem és arra gondoltam:
mindennek van jó oldala. A szúnyogcsípés kellemetlen, de viszont vakarni lehet, s eközben az ember
nagyon kellemesen érzi magát. Halaszthatatlan írnivalómat félretéve, önfeledten vakaróztam, amikor arra
jött ő s látván, hogy mit mívelek, okosan csóválta a
fejét.
Ne vakard… — mondta és jóságosan nézett a szemembe.
Nem tanács volt ez. Keményebben hangzott annál.
De utasítás sem volt. Talán azt mondhatnám, hogy

kinyilatkoztatás volt leginkább, a józan ész és a bölcs
megfontolás intő szava, amely tiszteletet és alázatot
keltett bennem. De azért persze csak vakaróztam
tovább, tátott szájjal, ahogy szoktam.
Ha vakarod — folytatta ő meleg szeretettel —, csak
még jobban bedörzsölöd a citrinsavat, amely az égető
érzést okozza. Tán legjobb lesz, ha egy kissé megnedvesíted a szúrás helyét s nem figyelsz oda, ily
módon könnyen megszabadulhatsz a viszketés érzésétől. A tudomány mai állása szerint ez a legtöbb,
amit tehetsz.
De viszket — vetettem ellene, egyre csak vakarva a
bokámat. Makacs léhaságom egészen kihozta a sodrából. Megragadta a karomat, amellyel vakaróztam, s
amikor erre a másikkal folytattam, azt is lefogta. Egészen magánkívül volt, nyakán kidagadtak az erek és
rám ordított:
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Ne vakard! Így néztünk farkasszemet néhány másodpercig, miközben úgy viszketett a csípés helye,
mint újkorában. Egy erélyes rántással kiszabadítottam
karjaimat s most már két kézzel vakartam, hogy a
lemaradást behozzam. Ő pedig látván, hogy erőszakkal nem érhet célt, újra a lelkemre kezdett beszélni.
Ily apróságokban mutatkozik meg a nagy jellem —
mondta a szamár abban a hitben, hogy erre azonnal
nagyobb lesz a jellemem, mint a csípés előtt volt —,
ne légy hát gyenge!
És egyre csak prédikált, mint aki azt tűzte ki életének
céljául, hogy nekem viszkessen a bokám. Amikor már

azt vázolta, hogy akaraterőm betegesen csökkent s
vakarózásomban van valami hiszteroid jelleg, minek
folytán jól tenném, ha egy időre zárt intézetbe vonulnék, elhatároztam, hogy agyonütöm. De persze
megint elkéstem. Mert miközben a törvényes következményeket mérlegelve vakaróztam, őt is megcsípte
egy szúnyog. A csuklóján. Leült mellém és vakarni
kezdte. S így ültünk egymást mellett békességben,
meghitt egyetértésben vakarózva az emberi kor végső
határáig.
(Tabi László Kaján Tibor karikatúrájával)

A SZÚNYOG MEG A LÓ
FINNUGOR NÉPMESE
Legelészett a ló; a szúnyog, a közeli mocsár lakója
rétekről és mocsarakból, a tavakról és ingoványokból.
pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló, legelés közben,
Elsötétítették az eget a legelő felett.
odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog;
- Mind egy szálig itt vagytok? - kérdezte a ló.
és rágyújtott a maga kis szúnyogdalára. A ló azonban
- Mind egy szálig - felelte az izgága szúnyog.
a fülét se billegette rá. Megsértődött a szúnyog.
- No, akkor ne vesztegessük az időt! Add ki a vezény- Hé, koma, észre sem veszel?
szót! - mondta a ló.
- De most már látlak -mondta a ló.
A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát
A szúnyog körülszemlélte a lovat, elnézte sörényét,
zümmentett, amekkora csak kifért kis szúnyogtorkán.
széles hátát, erős patáit, és bámulva zümmögte:
- Héj, derék vitézek! Rajta, az ellenségre! - A szúnyo- Ó, milyen nagy vagy te, testvérkém! Talán még nágok nagy döngéssel-zöngéssel ellepték a lovat, és
lam is nagyobb vagy!
belemélyesztették hegyes kis szívókájukat. A ló leve- Bizony, valamivel nagyobb vagyok -felelte a ló.
tette magát a földre, és hemperegni kezdett a fűben.
- Biztosan erős is vagy -folytatta a szúnyog.
Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog- Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét, márpedig
hadsereget agyon nem nyomta.
az nem könnyű.
Egyetlen egy szúnyog maradt csak életben. Ez nagy
- Talán még a legyektől sem félsz!
üggyel-bajjal kisimítgatta gyűrött szárnyát, aztán elre- Minek félnék! Csapok egyet a farkammal, és elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette:-Így meg
pülnek.
így volt ...Az ellenséget leterítettük. Ha maradt volna
- Talán még a bögölyök sem tudnak elbánni veled!
négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát, örökre
- A bögölyökkel már több bajom van: igen erőszakovégeztem volna vele. Lenyúztam volna a bőrét.
sak.
- Derék dolog, vitéz dolog! -dicsérte meg a szúnyogA szúnyog ekkor kidüllesztette a mellét, szétvetette a
katonát a kötekedő szúnyog, azzal repült az erdőbe,
lábát, és rákezdte a kérkedést:
és eldicsekedett minden bogárnak: ilyenek vagyunk
- Ugyan, komám, mit tudnak a bögölyök! Úgy látszik,
mi, szúnyogok, még a lovat is ledöntöttük a lábáról!
te még nem ismered a mi szúnyognemzetségünket!
Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál!
Ha nagy is vagy, meg erős is, mi, szúnyogok egy
szempillantás alatt elbánunk veled!
A ló rásandított a szúnyogra, csapott egyet a farkával,
aztán így szólt:
- Ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám!
- Legyőzünk! - erősködött a szúnyog.
- Nem győztök le - mondja a ló.
Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta:
- Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet.
- Jól van, mérkőzzünk meg - állt rá a szúnyog, felszállt
a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a
szúnyogok mindenfelől; a nyíresből, a fenyvesből, a
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Turista versek
Áprily Lajos:
Veletek vándorolgatok

Klein Zoltán:
Természetbarát

Fecske Csaba:
Nyári képek

Mentek. Üzen az óriás,
az izmos hegyvidék.
Közöttem és közöttetek:
riasztó messziség.

A természetbarát
Nem csak néz, - de lát is.
Meglátja a természetben
Az apró csodát is.
A szivárvány színeit
A harmatcseppeken,
Amint megcsillannak
A fenyőleveleken.
A pákosztos méhecskét
A virág kelyhében.
Egy apró gyík napozik
A sziklarepedésben,
A pókháló a bokron
Mily mesterien van szőve ...
És máris látja a facsemetét
Óriássá nőve.
A selymes ökörnyál
Utazik a szélben
És meg - megcsillan
Az őszi napsütésben.
Egy madár a fiát
Repülni tanítja.
Tarka lepke a szárnyát,
Mint zászlót lobogtatja.
Meglát minden szépet

A dombon néhány hallgatag,
csenevész borókabokor.
Közöttük kecskék legelnek:
szakállukon megül a por.

A katicabogártól
A legelésző őzig,
Virágos tavasztól
Lombhullató őszig.

Éjszakák márvány nyugalmában
fénylenek karsztos homlokok.
Minden lényegtelen lemállad:
a megtörtént bogozgat okot...

Igmándi Szűcs István:
A tátrai tóhoz ballagok

Jótékony víznyelő a párna,
s a hallgatás képmeséiből
tarka sztalagmit-álom kinő:

S mégis, ha kék vasárnapot
derít az égburok,
hangos turista-csapatok
veletek indulok.
Suhogó lábamról a föld
megismer: Erre jársz?
Veletek kóborolgatok,
mint titkos útitárs.
Veletek vándorolgatok
kökörcsin-réteken.
Éneketekbe belezúg
szabadság-énekem.
Veletek esztenák körül
fenyőágyat vetek,
tüzet vigyázok s csillagot
veletek, veletek.
Pihenve is botot szorít
két nyugtalan kezem:
már menni, menni kellene
utakra éhezem.
Hajnali széllel riadó
erdei csapatok,
van-e még új cél, új tető?
én meg nem lankadok.
Titeket csorgó csillapít,
mindig szomjazom.
Csak inni, inni - nem tudom
lesz-e még tavaszom.
Maholnap zuzmarás az út,
virág sincs, vén vagyok.
S veletek, mindig veletek,
csak vándorolgatok.
Gyenes István:
Ébredő erdő
Nyújtóznak a fák
ébred az erdő
hegyekről röppen a
viszhang
Tavaszi fényben az
ágak köz surran
ott fészket rak a meleg
az élet duzzad
Sima leheletük mint
gyógyír terjed
az ágakon át
surranó szárnyakon

Alél a völgy. Tikkasztó
melegben pihegnek
az eres levelek
- és a természet bolyongója,
ki kaptatok
a hegyen fölfelé.
Lemarad a nyár, meg
az erdő is lassan
lépteim nyomán.
- Elérem a havas bérceket.
Bezárt tó terül tehetetlen
a zord hegyek horpadt
kráterében, mint viharfelhők
szorító ölelésében
egy maroknyi tiszta ég.
Két valóság, két tükörkép;
tó az égben - ég a tóban,
s végigszánt
a hegyi szél
a néma tó vizén.
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Aranyba fordul már a búza,
telt kalászú bennük a remény.
Tarkállik pipacs, imola:
napfény-írta sok szép költemény.
Kár egy könnycsepp, gördül
hegyek mögé a Nap.
A vízen fecskeszárnnyal ejt
sebet az alkonyat.
Mintha csak álmában kondulna
úgy szólal meg este a harang,
s mint pitypang pihéje száll, lebeg
az alélt falu fölött a hang.
Pödör György
Sztalagmit
A csendfalon kristály-áhítat,
lassan feloldja magát a ma:
percek emléke még átitat,
mielőtt végleg elmúlana.

mintha saját magára várna,
a felcsillanó nyugalomban
rajta körbe tekint az idő.
William Henry Davies:
Nincs idő !
Az életnek mi haszna mondd,
Ha egyre hajszol, űz a gond.
Nem állhatsz meg a lombok árnyán
Tűnődni, mint tehén s a bárány.
S nem, nem tudod figyelni, ó jaj,
Hogy mókáz mókus a dióval!
Néznéd, amint a Nap zizegve
Csillagokat hint a vizekre.
Rád villan a szépség szeme,
Táncot lejt, várnod kellene.
Látod kigyúlni mosolyát,
S nem várhatsz, menned kell tovább.
Hogy élhetsz így, szegény bolond,
Hogy egyre hajszol, űz a gond?

