BALATON

MÁRIAFÜRDŐI
K E R E SZ T Ú R I

HELYISMERETI VETÉLKEDŐ

A feladat: Gyűjtse össze a helyes megfejtések betűjeleit. A kapott betűket egy, az egyik feladatban is szereplő, a településekkel kapcsolatban álló kifejezéssé tudja összerendezni! Sok sikert, a feladatok nem egyszerűek!
Balatonmáriafürdő létrejötte 1891‐re vezethető vissza, amikor a
filoxéravész által tönkretett északi parti gazdálkodók számára csaknem
hatszáz vízparti telket parcelláztak ki és telepítettek szőlővel. A telepesek
1899‐ben emléket állítottak az első sikeres szüretnek. Ez az emlék a mai
napig áll a mária‐alsói régi temető közepén. Mi a felirata?

Múló buborék e világi élet, ha mérő serpenyővel eljő az ítélet. = F
Nélküled hiába fáradunk vala = C
Andrássy Mária emlékére emelve az 1899. évi szüretkor = K
Isten anyja, Magyarország királynéja, könyörögj érettünk! = A

Az 1960‐as 70‐es években a családok többségének még csak egy tévéje
volt, és azt se vitte le nyáron a nyaralóba. Ez volt a balatoni mozik
virágkora. Hol volt a balatonmáriai kertmozi, és ma mi működik a helyén?

A kertmozi a strand melletti telken működött, a terület ma a
Wagners otthonhoz tartozik. = E
Márián sohasem működött kertmozi, de Keresztúron volt
úgynevezett ’autósmozi’ a mai Lukoil benzinkút környékén. = U
A kertmozi a hajókikötő mellett működött a feltöltött területen. A
környéken lakók tiltakozása miatt bezárták, területe sokáig
elhanyagoltan állt, ma műfüves focipálya található ott. = S
Balatonmárián nem kertmozi, hanem hagyományos mozi
működött. Épülete – a vasútállomás melletti második épület – ma
az önkormányzat raktáraként működik = I
A hajókikötő és környéke Mária egyik turisztikai központja. Itt található a
híres Florida fagyizó, több étterem. (Sajnos a környék egyben kedvenc
vadászterülete az igazi őstermelőknek komoly kárt okozó nem saját
terméket kocsi csomagtartóból, útszélről árusító ál‐őstermelőknek is.). A
kikötőé az egyik leghosszabb balatoni móló. Mikor épült a hajókikötő?


Pihenőpad kereszttel = Z
Buddhista sztúpa = A
Katolikus kápolna = F
Képoszlop = I


A volt tiszttartóház (úgynevezett Kiskastély) = A
A régi plébánia épülete (ún. Prépostlak) = Z
A volt uradalmi magtár = S
Az egykori uradalmi lóistálló = B

Ki volt Bárdos Lajos, akinek emlékoszlopa a balatonmáriai kápolna
kertjében található?


1910 és 1970 (a 7‐es főút mai nyomvonalának kiépítése) között a települések
belterületén haladt át az egyik legfontosabb országos főút, és a kapcsolódó
infrastruktúra (telefon‐trafó szekrény, csárda, stb.) Az egyik – Budapesttől
mért távolságot mutató – kilométerkő is megmaradt az Erdősor utcában.
Hányas kilométerkőtől van szó?




Az 1900‐as évek elején komoly problémát okozott a nyaralók ivóvízzel való ellátása, amelyet –
lajtoskocsik és egyéb megoldások mellett ‐ úgynevezett artézi kutakkal oldottak meg. Az artézi kutak
egyike túlélte a vezetékes ivóvíz bevezetését és a mai napig működik, nem messze a kikötőtől a
Rákóczi Ferenc utcában. A kúton található emléktábláról leolvasható, hogy mióta védett a községi
artézi kút.

1999 óta = A
2011 óta = E
2016 óta = S
Sajnos a mai napig nem nyilvánították védetté, de felújították = P

A megfejtések betűjei: 1: __ 2: __ 3: __ 4: __ 5: __ 6: __ 7: __ 8: __ 9: __

A községben született festőművész = D
Zeneszerző, akinek nyaralója volt a faluban= T
Költő, aki sokat írt a somogyi tájról = L
A falu híres körorvosa, aki egyben műkedvelő festő is volt = Ű

A Festetics kastélyon található egy híres tudós
emléktáblája, aki egykor itt dolgozott. Ki volt ez a személy
és mivel foglalkozott?

102 (mert nem kilométert, hanem még mérföldet mutat) = H
165 = V
167 = A
169 = T


1960 = E
1906= É
1938 = C
1922 = S

A turisztikailag alulhasznosított keresztúri szőlőhegy (Bokrosi hegy) a déli part talán
legszebb fekvésű szőlőültetvénye, ahol több tucat műemléki védettséget élvező pince
és a gyönyörű panoráma mellett sok vallási célt szolgáló kisemlék is található. A
lentiek közül melyiket nem találhatjuk meg a szőlőhegyen?

Balatonkeresztúr török idők utáni megújulása a Festetics családnak
köszönhető, akik 1698‐tól egyik uradalmi központjukként használták a
települést. Az uradalmi építkezések máig megmaradt emléke három
műemléképület. Ezek közül a különlegesen szép plébániatemplom és a
vadászkastélynak is nevezett udvarház közismert. Ugyanakkor a
harmadik épület – pedig az első kettő közelében a Millenium közben
található– jóval kevésbe ismert, talán amiatt, mert nem sikerült neki
modern funkciót találni. Melyik ez a harmadik műemléképület?

Bernáth Aurél, aki itt írta ’A magyar festészet
története’ című alapművét = H
Bél Mátyás, aki itt készítette Somogy megye
leírását tartalmazó latin nyelvű kéziratát = S
Tüskés Tibor irodalomtörténesz, aki itt írta
„Szülőföldem” című könyvét = M
Vaszlovics Huba, aki Magyarország nappali lepkéi
címmel megjelent tudományos alapmunkáját
készítette a kastély magányában = R

A betűkből összerakott megfejtés: __ __ __ __ __ __ __ __ __

A megfejtés örömén túl valami kézzel foghatóbbat is nyerni szeretne? A kapott megfejtést küldje el a piac@kincsessomogy.hu e‐mail címre, vagy írja fel egy papírra és dobja be a piac postaládájába (utóbbi esetben írja fel a papírra
az elérhetőségét is). A helyes megfejtést beküldők között augusztus végén piaci ajándékkosarat sorsolunk ki, amelyet a nyertes vagy a piacon vagy Budapesten a Kincses Somogy átvevőpontban vehet át!

