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FEDEZZÜK FEL
EGYÜTT A BALATON TITKAIT!

IV.

Balatoni fürdőkultúra,
turizmus és hajózás
Kedves Fiatal Barátom!
Én a balatoni halak királyaként sok, a
Balatonhoz kapcsolódó érdekességet
gyűjtöttem egybe ebbe a foglalkoztató lapba. Az érdekességek feladatok
formájában jelennek meg. A feladatok
előtt elhelyezett halacskák száma a
feladatok nehézségére utal.
Kellemes időtöltést,
jó szórakozást kívánok!

Nagyon mozgalmassá vált az élet a Balatonnál a reformkortól (1825)
kezdve. Ekkor azonban főleg az északi part volt ismert. Miután megépült a
Déli Vasút (1861), az emberek a teljes Balatont birtokukba vehették.
Balatonfüreden kívül van egy másik, gyógyvizéről híres
település a Balatonhoz közel. Melyikre gondolok? A
város címerét oldalt láthatod.

Az emberek olyan furcsák. Az alábbi tárgyakat se tudom megmondani,
hogy micsodák. Te talán tudod, hiszen ember vagy!
Van itt cserkész övcsat (a), falikép (b) és kalapdoboz (c), de melyik-melyik ,
azt nem tudom… Írd a kép alá a megfelelő betűjelet!

Gondold el, hogy az ember régóta él a
Balaton partján, de fürödni nem nagyon
szokott a tóban. Sőt a halászokról azt
tartották, hogy 10-ből 9 úszni se tudott. No, de kb. 160 éve változott az
emberek szokása, és egyre többen fedezték fel, milyen kellemes a Balaton
habjaiban lubickolni. Én már csak tudom!
Balatonfüredre már a 19. század közepétől nagyon sok híres ember
érkezett pihenni, gyógyulni, mivel a településen gyógyvíz (savanyúvíz)
tör a felszínre. Meg tudnád-e nekem mondani, hogy az alábbi szemé
lyeket hogy hívták, és mivel foglalkoztak? A kiállítás 8. termében találsz
segítséget!

Az első Anna-bált 1825-ben Szentgyörgyi Horváth József rendezte lánya tiszteletére. Horváth
Krisztina itt ismerkedett meg későbbi férjével,
Kiss Ernővel, aki az 1848-49-es szabadságharcban
tábornokként harcolt, és ezért Aradon 1849.
október 6-án kivégezték. A bál a nevét onnan
kapta, hogy Anna-nap (július 25-e) környékén
szokták tartani. Nemcsak Füreden volt ez szokás,
hanem máshol is az országban, de a füredi vált
híressé. A bál szépét már több mint fél évszázada
megválasztják. Lányok, ki szeretne az Anna-bál
szépe lenni?

Tudod, nem csak a rejtvényeket szeretem, hanem imádok olvasni is. Van
egy híres magyar regényíró, aki rengeteget írt. Balatonfüreden nyaralója is volt. Kire gondolok?

Fiatalok! Ki szeret strandra járni? Én nem szeretem, mikor a sok ember behatol a birodalmamba, és zavarják nyugalmam, ráadásul még
a vizet is szennyezik napolajjal és a hulladék vízbe dobásával. Ne fe
lejtsd el, mielőtt a Balatonba mész, zuhanyozz le, hogy lemosd a napolajat a bőrödről, és inkább naptejet használj, az környezetkímélőbb!
Tudod, hogy miért?

Mit vinnél magaddal a strandra? Segít a kiállítás 9. terme és a
mellékelt kép.

A Balaton nem csak a strandolásról, hajókázásról szól. A Balaton-felvidék lankás lejtőin hatalmas szőlőbirtokok terülnek el, ahol kiváló
minőségű borokat állítanak elő. Ilyen a Badacsony-hegy is, ahova a
Balatoni Bringakörúton is eljuthatsz (Keszthelytől kb. 30km). A bort
még nem ihatod, de a szüleid kóstolják meg! Te pedig a szőlőt, nagyon
egészséges! A gyümölcsön kívül sok érdekes látnivaló is vár!
Van itt néhány, régen a szőlészetben, borászatban használt eszköz.
Kitalálod, hogy mi micsoda?

Már megint egy olyan tárgy, amit nem tudom, hogy mire használhattak
az emberek. Segítenél nekem, hogy mi lehet ez?

Már mondtam, hogy szeretem a rejtvényeket, most mutatok is egy általam készítettet. Az alábbi rejtvényben sok – a balatoni hajózással kap
csolatos – érdekességet rejtettem el.
Vízszintes
1. Híres vitorlásverseny a Balatonon
3. Hajóflottát is építő keszthelyi család
6. Híres balatoni vitorlás
7. A rómaiaknál a vizek és a hajósok istene

Ifjú barátom, nagy lehetőség áll előtted! Te rendezheted a kiállítást! Az
alábbi képek az épülő állandó kiállításban készültek. Most Te helyez
hetsz bele olyan tárgyakat, amelyeket fontosnak tartanál kiállítani.
Rajzold a képre, milyen kiállítást szeretnél! Adj címet is a kiállításodnak!

Függőleges
2. Kinek a nevéhez fűződik a balatoni gőzhajózás?
4. Milyen eszközökkel tájékozódtak a hajósok?
5. Az első balatoni gőzhajó neve
6. Szerencsétlenül járt gőzös a Balatonon
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Ha már fürödtél a Balatonban, érdemes kipróbálnod a csónakázást vagy
a hajózást. Az ember már elég régóta hajózik a tavon. A római korból is
sok emlék maradt fenn, amik arra utalnak, hogy hajóztak a Balatonon. A
híres keszthelyi földbirtokos család, a Festetics pedig egész hajóflottát
építtetett. A leghíresebb a Phoenix gálya volt.
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Kedves Ifjú Barátom!
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Köszönöm, hogy segítettél ismereteim felfrissítésében, remélem, te is sok érdekes dolgot tanultál! Amennyiben észrevételed van
a felfedezőlappal kapcsolatban,
kérlek, írj nekem! További kellemes
időtöltést, találkozunk egy másik
felfedezőlapban!
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harcsakiraly@balatonimuzeum.hu

Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenye a Kékszalag, amelyet 1934-ben
rendeztek meg először. Az útvonal hossza 160250 km, ami függ a széljárástól. A versenyben
részt vevő hajók száma 500-600 körüli.
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