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Szemtanúk
az
eseményekrõl
Deák Ferencre emlékeztek
Városi ünnepség, fáklyás felvonulás, ökumenikus istentisztelet,
nagyzenekari koncert, szabadtéri tárlat valamint elõadás is színesítette az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megszervezett keszthelyi rendezvénysorozatot. A
Goldmark Károly Mûvelõdési Központ, a Fejér György Városi Könyvtár és a Balatoni Múzeum együttmûködésével a fentieken kívül
több program is várta az emlékezni kívánókat.

1956 keszthelyi szimbólumáról, az emblematikus jelképpé
vált, ikonikus szimbólummá elõlépett Fehér Ember-szoborról interaktív beszélgetés kezdõdött a
Balatoni Múzeum zsúfolásig megtelt hatos termében. A Tar Ferenc
és Haász Gabriella történészek által irányított megható, felemelõ,
bensõséges diskurzus résztvevõi
az '56-os októberi események
még élõ szemtanúi, illetve azok
családtagjai voltak.
Idéztek a korábban lejegyzett

visszaemlékezésekbõl, az Igaz Szó
helyõrségi kiadványból, a keszthelyi újságokból, a röplapokból és
lejátszották a szobor alkotójával,
Marinkay István dekoratõrrel készített interjút is.
Részleteket mutattak be „A
keszthelyi Fehér Ember” címû
dokumentumfilmbõl, amelybõl
kiderült: a frissen kivívott szabadság emlékére az országban
elsõként megalkotott gipszfaragvány mindössze másfél nap leforgása alatt készült el a helyi aka-

démia egyik termében, hogy a
régi szovjet emlékmû helyén hirdesse a szabadság kivívásának
értékét.
A recski munkatábort megjárt
„szoborkészítõ”, hévízi gyógykezelését megrövidítve egy vékony
vasvázra gipszbõl formálta meg a
forradalom zászlót lobogtató
alakját, amirõl a külföldi rádióadók is beszámoltak.
Az anyagi ellenszolgáltatás fizetése nélkül megalkotott szobor
1957. január 23-ig állt a Fõ téren,
majd politikai nyomásra, a múzeum széntárolójába kellett szállítani. Megidézték Fejes Lajos alezredes, helyõrségparancsnok, Sági
Károly néhai múzeumigazgató,
Tantó J. Gusztáv kõfaragómester
valamint az akadémisták hõsies
szerepvállalását.
(Folytatás a 4. oldalon.)

KÖZMEGHALLGATÁS KESZTHELYEN

Csak hárman jelezték észrevételeiket
Koszorúzási ünnepséggel emlékezett a napokban Deák Ferencre Keszthelyen a Nõk a Balatonért Egyesület zalai csoportja.

Az idén 15 éves közösség a
fennállásának jubileuma jegyében tiszteleg mindazok elõtt,
akiknek korábban már emléket állítottak. A civil szervezet képviseletében Vetõné Zeke Erzsébet
csoportvezetõ elmondta, hogy a
haza bölcsének reliefjét 2003-ban
állíttatták, a róla elnevezett
keszthelyi utcában.
Idén, halálának 140. évfordulója alkalmából, emlékeztek meg
az alkotásnál a szoros zalai kötõdésû történelmi személyiségrõl.

Az eseményen dr. Cséby Géza irodalomtörténész mondott beszédet Deák életrajzának felidézésével, keszthelyi gimnazista életétõl
kezdve. Szólt arról, amint bölcsészeti és jogi tanulmányai befejezése után Kehidára visszatérve
gazdálkodni kezdett, Zala vármegye színeiben 1833-ban politikai
színre lépve országgyûlési képviselõ lett. Erõs realitásérzékû és
kiváló szónok volt.
A politikusi karrierje mellett
puritán magánéletérõl szóló, hi-

Alig háromtucat érdeklõdõ tette csak tiszteletét a kicsivel több,
mint fél óráig tartott, a törvény által elõírt közmeghallgatáson a
városháza dísztermében. A kíváncsiskodók közül is mindössze hárman vetettek fel közérdeklõdésre számot tartott problémát. A felszólalók leginkább a zámori városrész több évtizedes csapadékvízteles vagy kevésbé hiteles anek- gondja, a György bíró utcával párhuzamos közben lévõ renoválandotákat is felidézett dr. Cséby Gé- dó játszótere és a belvárosi, Balaton-parti parkolók helyzete miatt
za azokból, melyek a valós politi- panaszkodtak.
kai cselekedeteivel együtt példázzák a nép szívéhez való közel
állását. Beszélt arról, hogy e törWeller-Jakus Tamás szerint az céljával létesítették fél évtizeddel
ténések Deákot nem csak a öt éve 136 millió forintért épült ezelõtt. A szélsõségesen nagy
bölcs, joviális emberként, hanem záportározó nem tölti be a funk- mennyiségû csapadék pedig nem
mint humorra megáldott kisne- cióját. Szerinte a beruházás hibá- csak Keszthelyen okoz problémámest is, nagy szeretettel muta- san teljesült, és a felelõsöket is kat. A településrészen a DRV vetatják be.
meg kell találni. A válaszadó pol- zetékcseréket hajt végre, hogy a
Az emlékhelyen a szónok, va- gármester úgy vélekedett: nin- nagyobb kapacitású szennyvízvelamint nõközösségi képviseletben csen szó hibás teljesítésrõl, mert zetékek
beépítése is segítse
Vetõné Zeke Erzsébet és Bajzik a beruházás lebonyolítását és át- majd az alkalmi elöntések megLajosné, városvezetõi részrõl pe- vételét a szakhatóságok is telje- szûnését. A Kisvárosunkért Érdig dr. Horváth Teréz jegyzõ és sen rendben találták. A záportá- dekvédelmi Egyesület képviseleVozár Péterné önkormányzati rozót elsõsorban a csapadékvíz tében felszólaló Wellner-Jakus Taképviselõ helyezett el koszorút.
megszûrése, nem pedig tárolása más kifogásolta a Hullám és a Balaton szállók és közvetlen környepacs Óvoda kollektívája gyõzött, a zetük siralmas állapotát, továbbá
képzeletbeli dobogó második fo- a városi könyvtár körül feltalálhakára a Gyöngyös népdalkör tagjai tó autóparkolók gyatra színvonaállhattak, a polgármesteri hivatal lát is. Az utóbbi bejelentéssel
Mazsolák névre keresztelt cso- kapcsolatban Ruzsics Ferenc tüportja tudása pedig a harmadik relemre intett. A parkolók mohely megszerzéséhez volt ele- dernizálására is sor kerülhet egy
gendõ. A versenyzõknek az éte- sikeres belvárosrehabilitációs pálek szépérzékû dekorálására is fi- lyázat segítségével – mondta el. A
gyelmet kellett fordítani, és még tulajdonosváltással gazdát cserélt
az étkezõasztalok is illõ pompában, savanyúságokkal telepakolva, természetes díszekkel várták
az értékelõ grémiumot, no meg
az éhes szájakat. A legtöbben sült
krumplit is készítettek a disznótoros ebédhez.

III. KOLBÁSZTÖLTÕ VERSENGÉS

Cserszegtomajon csatasorban
November elsõ szombatján
fûszerezték, gyúrták, betöltötték és ki is sütötték a kolbászhúst az immár harmadik alkalommal megrendezett cserszegtomaji kolbásztöltõ versenyen,
amelyre 17 csapat nevezését fogadták el. A helybéliek kezdeményezésére indult és egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ
rendezvényre nem csak helybõl
és Rezibõl, meg Gyenesdiásról
érkeztek csapatok, de még
Kallósdról is úgy gondolták: a
nagyszüleink által megõrzött hagyományokat érdemes követni.

Mindenki egyforma feltételekkel kezdte meg a kolbászkészítés
munkálatát. Az önkormányzat öt
kiló darálthúst biztosított a településen elõzõ nap levágott két-

mázsás sertésbõl. Az alapanyagok
mellé elõkerültek a titkos, régi
receptúrák és a gyakorlott résztvevõk harmonikamuzsika mellett
készítették a kolbászokat, amelyekrõl egy három fõbõl álló zsûri

mondott szakvéleményt. Gumhert András, Papp András és Pálfiné Ciklin Gabriella pontozással
választotta ki a legízletesebb darabokat. Az elsõ három helyezést
a falubeliek szerezték meg. A Pi-

Balaton Szálló és a hotel mögötti
parkoló nem az önkormányzaté,
de a tulajdonosokat felszólították
arra, hogy rendezzék a területüket, így ez ügyben elõrelépés várható.
Tar István második hozzászólóként a Lovassy utca és környékének problémáit ecsetelte. Nehezményezte az Ady Endre utca irányába vivõ járda állapotát, kifogásolta a labdarúgópálya lyukas hálófogóját és sérelmezte a Rákóczi
Téri Óvoda mögötti rendszeres
törvénytelen hulladéklerakást. A
reményt keltõ válaszokból kiderült: a jövõ évi büdzsében forrásokat különítenek el a járdarekonstrukcióra és a szemétpakksérelmek orvoslására is.
Borbélyné Molnár Edit és férje
voltak harmadik és egyben utolsó
felszólalói az eseménynek. A házaspár 240 támogató aláírást
gyûjtött össze a Laky Demeter
közben található játszótér mielõbbi modernizálásáért. A polgármester megköszönte a megkeresést és jelezte, a GESZ minden esztendõben felújít egy-egy
köztéri játszóteret. Lehetõségeik
szerint jövõre sort kerítenek majd
a bepanaszolt játszótér szebbé
tételére.
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Alsópáhoki avatás Szemtanúk az eseményekrõl
„A tradíciók megõrzésében, a
katasztrófavédelmi feladatok
ellátásában és a versenyzésben
is élen járó Alsópáhoki Önkéntes
Tûzoltó Egyesület 121 éves születésnapja alkalmából a helyi önkormányzat egy praktikus öltözõfalat létesített a polgármesteri hivatalnak helyet adó udvarrészben. Mostantól zárt helyen,
komfortos körülmények között
öltözhetünk. Itt már a felszereléseink és az egyenruháink is helyet kapnak, nem kell a szabad
ég alatt öltözni.” – mesélte kérdésünkre válaszolva Farkas József, az egyesület elnöke.

Megtudtuk: a befedett tárolóegység, ami kivonulás esetén öltözõként is megállja a helyét, a
következõ idõszakban várhatóan
tovább bõvül majd. A mintegy
negyvenfõs egyesület tagjai,
Töreky Tibor tûzoltóparancsnok
irányítása alatt, az idei évben eddig több mint harminc bevetésen
vettek részt. Az eszközeiket rendszerezõ fedett tároló kialakításában a tettre kész lánglovagok saját munkájukkal is segítettek. A

közelmúltban pályázaton nyertek
egy olyan bevetésekkor használható kisbuszt, amelynek tárolására is lehetõség nyílt. Az egykori
óvodai szertárban tapasztalt helyzet az önkormányzat jóvoltából
most kedvezõ módon átalakult. A

segítõ kapcsolatok folyamatos
fenntartását szorgalmazó Czigány
Sándor polgármestert nem csupán az elõírások szabályos betar-

tása motiválta. Az egyesület a fiatalok megtartásában is segédkezet nyújt. Nemrégiben a fiúcsapat
új tagokkal bõvülve alakult át.
Idõjárástól függõen a csapatok
hetente többször is gyakorlatoznak a sportcentrum területén.

Ilyenkor a focistákkal és a többi
sportolóval is egyeztetniük kell,
ezért egy külön gyakorlatozópálya kialakítását is tervbe vették.

Köztéri alkotások Keszthelyrõl
Határainkon túli magyarlakta területeken avatták fel a napok- ráért felelõs államtitkára, diploban a keszthelyi Túri Török Tibor szépmíves 3 szobrát.
máciai részrõl Csige Sándor vezetõ konzul, keszthelyi képviseletben Csótár András önkormányzaA szlovákiai Nagykaposon az
Erdélyi János kórustalálkozó keretében leplezték le a keszthelyi alkotó által készített, Petõfi Sándor
mellszobrot.
– Petõfirõl érdemei szerint
legalább annyi szobrot kellene elkészíteni és utcát nevezni, mint
Kossuthról – mondta az ünnepségen az alkotó. – Erõs karakterét,
poétikus alkatát igyekeztem jól
érzékelhetõen megjeleníteni, ami
része volt az alkotás örömének.
A felvidéki Zselízen Fischer
Colbrie Ágoston, kassai püspök
szobra került elhelyezésre. Az
eseményen köszöntõt mondott
Molnár Imre történész, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója és
Csonka Ákos, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet felvidéki referense. dombormûvét adták át. Század- ti kulturális bizottsági elnök, toAz erdélyi Szentegyházán az nyi huszár ünnepelte, koszorúzta vábbá testvérvárosi meghívott„Õszi huszárhadjárat” ünnepség az emlékmûvet. Jelen volt Hoppál ként
dr.
Markó
Péter,
nyitányaként Túri Török Tibor egy Péter, a magyar kormány kultú- Balatonboglár jegyzõje.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Markos Lászlóné Hámori Éva,
Szabó Imréné Borbély Jutka, Fejes Lajosné, Fejes Lajos lánya, dr.
Mészáros Jánosné Balázs Ildikó és
Gelencsér József az '56-os események kapcsán a véráldozat elkerülésének jelentõségét, az önzetlen
lelkületû összefogást, a forró fejjel hozott döntések hibás voltát,
a hazafiúi lelkület lényegi elemeit, a magukat eddig nem sztároló
tanúk felkutatását hozták szóba.
Az emigrációba kényszerültek és
az itthon maradtak egyenlõ szintû megbecsülését szorgalmazók
bosszú- és indulatmentesen tettek hitet amellett, hogy Keszthelyen jó kezekben volt a forradalom.
„Történelem, emlékezés és
identitás a yonkersi (USA) magyarok körében” ezzel az alcímmel
nyílt meg a Balatoni Múzeum
földszinti aulájában az idõszaki
tárlat, amelynek ötletgazdája, a
gyûjtemény gondozója, Iván Márta volt, aki egy éven keresztül a
külhoni padlásokat lesöpörve, a
fiókokat kiürítve, a garázsok polcait felkutatva gyûjtötte a tárgyakat, dokumentumokat, anyagokat. Mint mesélte: meg lett fizetve, mert sok jóakaratú emberrel, sok segítséggel, lelkiismeretes helytállással találkozhatott a
szabadidõ elvesztésének ellentételezéseként. A „De mi magyarok
maradunk” címet kapott kiállításnyitó ünnepségen a nemzethez
tartozás erõsítésérõl, a honszeretet lényegérõl Karsai Gabriella és
id. Kalapos István szavalt egy-egy
költeményt.
Köszöntõjében Havasi Bálint
igazgató elismerte: sokat tanult
az elõzõ múzeumigazgatóktól,

A különféle tudományterületeket képviselõ szakemberek elsõsorban Vas és Zala megyék ma
is álló, illetve korábban már elpusztult, középkori eredetû Szent
Márton-templomait mutatták be,
illetve elõadásaikban érintettek
több, az 1700 éve született szent
kultuszával kapcsolatos érdekességet is.
Zágorhidi Czigány Balázs történész a szombathelyi Szent Márton-kultusz Vas vármegyére gyakorolt kisugárzásáról szólt. A kutatások eredményeit a hallgatóság-

gal megosztva kiderült: Vas vármegyében 15, Zala vármegyében
21 Szent Mártonnak szentelt
templom állhatott a középkorban.
Minden kistájnak megvolt a maga
Szent Márton-temploma a megyében, ezt a mai településnevek
is õrzik: Kemenesszentmárton,
Õriszentmárton, Hegyhátszentmárton, Rábaszentmárton.
Feiszt György szombathelyi levéltáros Vas és Zala megyei települések egykori Szent Mártontemplomait mutatta be. Jelezte:
Nagytilajon egy kõkereszt áll a

zott. Ezúttal nem a keszthelyi
történések kerültek célkeresztbe,
hanem egy olyan közösség kapott figyelmet, amelyik mindvégig megõrizte magyarságát az
Amerikai Egyesült Államokban.
Ruzsics Ferenc polgármester kiemelte: augusztusban erdélyi utazása alkalmával találkozott egy
clevelandi illetõségû csoporttal,
akiknek szinte minden tagja '56-os
kivándorolt volt. Szívet facsaró, elgondolkodtató történeteket meséltek, igazolva, õk mertek magyarok maradni, odakint úgy, hogy
tudtak beilleszkedni is. Elfogadták
az ott élõk identitását. A hazához
mindig hû magyarok gondolataikkal, tárgyaikkal, képeikkel adnak
erõt az ünnepléshez.
Prof. dr. Szakály Sándor törté-

igazolni látta, hogy akik kényszerbõl vállalták az emigrációt, azokra
börtönévek vagy bitófák vártak
volna. Máig jelzõket aggatnak rájuk, pedig õk nem csak a befogadó országhoz akarnak tartozni,
amelynek állampolgárai. A magyar nemzeti ünnepek alkalmával
ezért szól ajkukról a Himnusz, és
ezért taníttatják a szombati iskolában magyar nyelvre és nemzetismeretre a gyermekeiket. A közösség megmaradása áldozathozatalt kíván. A tárlat üzeni, a
sokezer kilométeres távolság eltüntethetõ. Mindszenty József
esztergomi érsek életpéldáján
felbuzdulva bizalommal tartoznak
egy közösséghez, hûséggel tartoznak egy közösségnek, hittel
dolgoznak egy közösségért.

Mesteravató gálavacsora
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) idén Hévízen az egyik gyógyszállodában tartotta a legnagyobb rendezvényét: a Mesterek vacsoráját, mely több más mellett egy hatfogásos exkluzív menüt is magában foglalt. Kacsamáj, lazac, házinyúl,
zalai vadhús is szerepelt a fogások között.

A nagyszabású program az itt tából került Hévízen megrendeélõ, a szövetségben alelnöki pozí- zésre. A több évtizedes múltra
ciót betöltõ Miklós Beatrix jóvol- visszatekintõ melegkonyhás gála-

A Szent Márton-templomokról
templom helyén, mely tanúsítja,
hogy 1880-ban bontották le a település Szent Márton-templomát.
A hegyhátszentmártoni templomnak mindössze a kapuzat egy
darabja maradt fenn, amit a község mai templomában õriznek. A
szigligeti vár Szent Márton-kápolnája is sok titkot õriz. A kápolnát
hat éve Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát szentelte föl.
Keszthely egykori, a mai kastélypark területén állt, egy 1247-es oklevélben már említett Szent Márton-templomáról is szólt egy referátum. Ennek históriáját Vándor
László régész mesélte el. A templomot éppen kétszáz éve, tornyát
136 esztendeje bontották el a
Festeticsek. A templomból mára
csupán a Balatoni Múzeumban õrzött keresztelõmedence maradt
meg, de a KVE jóvoltából egy emlékkõ jelzi az egykori Szent Márton-templom helyét a kastély-

nész úgy látta, azok az emberek,
akik kényszerbõl hagyták el az országot, többnyire jól érezték magukat az új otthonban, de a hazájuk, a szülõföldjük mégis Magyarország maradt. A tablóképek is
errõl árulkodnak. A VERITAS Történetkutató Intézet igazgatója

HÉVÍZEN AZ MNGSZ

ÉPÍTÉSZEK, RÉGÉSZEK, TÖRTÉNÉSZEK

Magyarország középkori, Szent Mártonnak szentelt templomaival kapcsolatos eredményeiket ismertették hazánk neves építészei, régészei, történészei, levéltárosai október végén, Keszthelyen, a Szent Márton-év egyik utolsó tanácskozásán. A Balaton
Kongresszusi Központ és Színházban tartott szakkonferenciát a
keszthelyi Balatoni Múzeum, a Keszthelyi Városvédõ Egyesület
(KVE) és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi
Tanácsa szervezte.

akiknek példája a szeme elõtt lebeg már csak 1956 emlékének
gondozása okán, a „Fehér Ember”
bújtatása valamint a történeti kutatások eredményessége miatt is.
Jelezte: a múzeum Gyanó Szilvia
közremûködésével egy merész
kiállítás bemutatására vállalko-

parkban. Ez az emlékkõ egyúttal
bekapcsolja a Balaton-parti várost
a nemzetközi Szent Márton-zarándokút hálózatába is.
Kiss Gábor, a Savaria Múzeum
régésze a szombathelyi Szent
Márton-templom történetét mutatta be, felvázolva az átalakítások történetét a tavaly történt
teljes megújulásig.
Németh Zsolt fizikus a Somló
hegy keleti lejtõjén található
Szentmártonfölde templomát, annak eredeti funkcióit mutatta be.
Kerner Gábor építész, néprajzkutató a keszthelyi, több szem-

pontból is különlegesnek tekinthetõ Szent Miklós-temetõkápolnáról tartott elõadást. A Vaszary
Kolos hercegprímás nyughelyeként is szolgáló kápolna falait 14.
századi freskók díszítik kívülrõl és
belülrõl is. Két évvel ezelõtt a külsõ falazaton feltárták Krisztus,
Szent Miklós, Szent Bertalan,
Szent Márton képét is, de minden
bizonnyal rejtenek még középkori freskókat a falak.
Szendrei Zsolt építész, urbanista európai minták nyomán
azokat az utakat vázolta, amelyek
segítségével új funkciót lehet adni épületeknek, emlékhelyeknek,
meghagyva azok eredeti jellegét.
Orbán Róbert, a konferencia
egyik szervezõje, a Szent Márton
Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának elnöke
zárszavában kiemelte: a Kárpátmedencében mintegy száz Szent
Márton-templom áll, és további
száz Mártonnak szentelt egykori
templomnak tudjuk hozzávetõlegesen a helyét. A Szent Mártonegyesület vezetõje kiemelte: ösztönözni igyekeznek a közösségeket, plébániákat azért, hogy a
keszthelyihez hasonlóan emlékhellyé tegyék az elpusztult templomok helyét.

vacsorán ebben az évben
Volenter István séf vette át a stafétát az est díszvendégétõl, Varga Károlytól. Õ precízen irányította, néha kicsit formabontóan,
csapatával és az új mesterekkel a
konyhában zajló eseményeket.
Papp Gábor polgármester asztalánál a mestervacsora meghívott díszvendégeiként ültek az
Európai Fürdõvárosok Szövetsége (ESPA) elnökségének tagjai:
az ESPA francia elnöke, Thierry
Dubois, francia alelnöke és az orvosi kutatások felelõse, ClaudeEugene Bouvier, a portugál elnökségi tag, Joao Pinto Barbosa,
valamint egy spanyol termáltótulajdonos, Luis Miguel López
Carral, akik Mezõsi Csilla, a magyar elnökségi tag kíséretében
látogattak el a városba.
A mesterek hivatalos avatása
elõtt több közgyûlési díjat is átadtak. A „Magyar Gasztronómia Követe” címet Ambrus Györgynek
adományozták, aki szakács alelnöki kinevezése elõtt a békési régió
vezetõje volt, és olimpiai bajnokként is sok nemzetközi sikert
könyvelt el. Ugyanezt a díjat kapta
Prikryl József, a Kanizsa és környéke régió vezetõje és Zsiga István, a
Pécs és környéke régió elnöke.
Az MNGSZ elnöki elismerésében részesült Hévíz városa, posztumusz pedig a tavasszal elhunyt
Mayer Tibor mesterszakács. Életmûdíjat heten vehettek át. A hatfogásos gálavacsora után adták át
a mesteri okleveleket. Öten mesterszakács, ketten mestercukrászi
címet nyertek el. Venesz díjban
egy fõ, Schnitta Sámuel-díjban
pedig két fõ részesült.
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Felkészülten várják a telet
„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Keszthelyi Mérnökségén november derekán megtörtént a téli szezon elõtti gépszemle” – adta hírül Bui Hung Manh mérnökségvezetõ. A bevetésre alkalmasnak
ítélt munkagépek átestek a szokásos felújításon. A megújított gépekkel fogják végezni a téli úttakarítást a Társaság munkatársai. A
gépszemlén mindegyik jármû átesett egy alapos vizsgálaton. Tüzetesen átvizsgálták a gépkocsikat, hiszen egy ilyen hóeltakarító autón minden fontos berendezésnek mûködnie kell.

Hogyan érvényesíthetõk a
természet törvényei a sikeres
gazdálkodásban? – erre a kérdésre kereste és adta meg a választ vetítettképes elõadásában
Fehér Csaba Endre családi biogazdálkodó, aki az Alsópáhoki
Kertbarát Kör Ismeretterjesztõ
Sorozatának meghívott vendégeként adott tanácsokat arról,
hogy hogyan lehet a természetet tisztelve és vele szövetségre
lépve eredményes mezõgazdasági tevékenységet folytatni.

egerszegre vezetõ, Hévízt is érintõ elkerülõ útról téli üzemmódban
még nincsenek tapasztalatok. Az
itteni mikroklíma még nem mutatta meg magát kõkemény fagyhelyzetben és erõs hófúvás esetében sem.
Felkészülten várják a hideg idõ
érkezését a keszthelyi Gazdasági
Ellátó Szervezet munkatársai. Hozzájuk több mint negyedezer kilométer úthálózat tartozik. Számos
kiemelt járdaszakaszt, kerékpárutat és közlekedési csomópontot
is nekik kell megtisztítani. A síkosságmentesítésre ezúttal is kalcium-klorid oldatot, illetve mészkõ
vagy bazaltkõ zúzalékot használnak. A GESZ-udvarban bevetésre
készen állnak a hótolók. Három
darab kicsi, egy közepes méretû
és egy nagy traktort állítanak hadrendbe. Rendelkezésükre áll három kis és egy nagy teherautó is,
amivel képesek ellátni a téli síkosságmentesítést.
Az jármûvekre felkerültek a
tolólapátok, illetve a szóróanyag
kijuttatásához szükséges berendezések is. Folyamatosan kiteszik a
hófogó rácsokat is. A síkosságmentesítésre idén majdnem 9 millió forint áll rendelkezésre, aminek
harmada a tavalyi évi maradványpénz. A GESZ a város területét a
prioritást illetõen négy körzetre
osztotta, a toló és szóró gépkocsik
ennek figyelembevételével teszik
a dolgukat. Az utak takarítását az
elsõbbrendû vagy a másodrendû
besorolást országos rendelet szabályozza. Hogy hova érkeznek
elõbb vagy késõbb, errõl nem
helyben döntenek. A lakóingatlanok elõtti járdák megtisztítása továbbra is az ingatlantulajdonosok
feladata.

Elmagyarázta a permakultúra
lényegét. Ez a gazdálkodási mód
áll legközelebb a természethez,
ez képezi le leghûbben a természetes biológiai folyamatokat, következésképp ez okozza a legkevesebb kárt, a legkisebb stresszt
a környezetben, a talajban, az
életközösségekben. A több nemzedék óta gazdálkodást folytató,
állattartásban is élenjáró család
sarjaként felcseperedõ szakember már gyermekkorában is igyekezett harmóniában élni a természettel. A hétgyermekes agrármérnök a családi értékrendet követve indult el a biogazdálkodás
rögös útján. A legfontosabb számára, hogy növényvédõ szerek
és mûtrágyák nélkül képes egészséget adó, minõségi termékeket,
élelmiszereket tenni családja és
vásárlói asztalára.
Az elõadó szerint a jelenleg elterjedt nagyüzemi, iparszerû mezõgazdaság mind ökológiai, mind
ökonómiai szempontból tarthatatlan, mert nagymértékben feléli a tartalékokat. Pazarló, mivel
teljes egészében fosszilis energiára alapozott, ezért nagyon kiszolgáltatott is. Pocsékoló, mert a
megtermelt élelmiszer harminc
százaléka hulladék lesz. Könnyelmû, mert nem becsüli legfõbb
termelõeszközét a talajt. Tékozló,
mert az ismert fajták egy ezrelékét tartja csak köztermesztésben.
Vegyszer és mûtrágya használatával a legnagyobb környezetszennyezõ. Hatalmas területfoglalása révén a természeti rendszerek mûködését veszélyezteti,
élõhelyeket pusztít el, ám ennek
ellenére sem képes a növekvõ
népesség táplálékigényét kielégíteni. A környezeti fenntartható-

Már hetekkel ezelõtt elkezdték
a jármûvek és a felszerelések télre
való felkészítését. A hóekék új
gumiéleket és festést is kaptak. A
mérnökség vezetõje megmutatta
azt a sok száz tonna sót és kõzúzalékot, amit télen az útra szórnak a
síkosságmentesítés céljából. A tárolóban jelenleg 600 tonna só és
300 tonna zúzalék várja, hogy télen kiszórják az utakra. Kiderült, a
hótolók a lehullott hó eltakarítását
csak öt centiméteres hóvastagság
elérése után kezdik meg a hóekék
hatásossága miatt. A keszthelyi
mérnökségnél tíznél több gépjármû végezhet majd hóeltakarítást.
Van köztük régebbi, de vannak
egészen fiatal gépek is. Rendelkeznek hét darab sószóróval és
hóekével felszerelt teherautóval.
Emellett két darab bérelt kombinált eszközt is hadra fognak. A két
nagyteljesítményû traktorukra, ha
kell, hóekét és hómarót szerelnek.
A közel ötvenéves ZIL hómarónak
is hasznát szeretnék venni. Van
két olyan univerzális eszközhordozó, amire hómaró is kerülhet, hadrendbe állítottak két olyan rakodógépet, ami ugyancsak segítségükre lehet épp úgy, mint a tereprendezõ gréder. A nehézkes téli
közlekedésben nagy szerepük van
ezeknek a gépeknek, de fontos,
hogy a közlekedõk is fel legyenek
készülve a téli idõjárási körülményekre. Erõs hófúvásban a 75-ös út
Alsópáhok utáni szakasza, a 76-os
út Sármellék környéki szakasza, a
rezi és vindornyalaki bekötõutak
szoktak kritikus állapotba kerülni.
A szakember elmondta: a szántóföldi munkák befejeztével mintegy 10 kilométer hosszúságban
helyeznek ki hóvédõ rácsokat a
hófúvásveszélyes helyekre. A Zala-

Boeing-búcsú Sármelléken

A napokban a Sármellék-zalavári Hévíz Balaton Airporton búcsúztatta el a Boeing 737-es gépeit a Lufthansa. A légitársaság kivezeti flottájából a típust, amit az 1960-as
évek végén a támogatásukkal fejlesztett ki a gyártó.

Az eseményre a minap két géppel érkezett Frankfurtból a
Lufthansa személyzetének 280-fõs képviselte. Ezzel az úttal, s
Hévízen tartott partival búcsúztatták az 50 éve használt típust.
A cég frissíti gépparkját, a B 737-eseket eladják.
A hévízi látogatásra a fürdõvárossal és a repülõérrel való
hoszszú, tartós kapcsolat révén került sor. A vendégeket a repülõtéren fogadta Papp Gábor hévízi polgármester, az eseményt Hévíz iránti gesztusként értékelve köszöntötte. Személyes hangvétellel szólva mondta: több utazási emléke is fûzi a
Boeingekhez. A reptér és a Lufthansa kapcsolata nagy múltra
tekint vissza, ez idõ alatt sok Boeing fordult meg a már több
éve önkormányzati vállalkozásban mûködõ repülõtéren. A vendégeknek azzal kívánt kellemes idõtöltést a városvezetõ, hogy
szerezzenek olyan élményeket, amelyek hatására a késõbbiekben is visszatérnek majd Hévízre.
Az utasok a hévízi partit követõen több szállodában töltöttek el egy éjszakát, majd utaztak vissza Frankfurtba.
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Permakultúráról profin
ság kiemelten fontos a gazdálkodás során, hiszen a természeti
erõforrásokkal felelõtlenül bánó
gazdálkodásból származó „nyereségnél” a helyreállítás költségei
mindig jóval nagyobbak. Feltéve,
ha egyáltalán lehetõség és szándék van a helyreállításra. Errõl ki
gondoskodik? A társadalom egésze? A jövõ generációi? A természet öngyógyító folyamatai?
A tej és tejtermék elõállításával is foglalkozó szakember szerint a bölcsen gondolkodó ember
képes választ adni arra: Melyik
úton haladjunk tovább? A génmódosított növények termesztése, a fokozott mûtrágya- és kemikáliahasználat, a sok fosszilis
energiahordozó helyett az „alternatív gazdálkodási módok” az
ökológiai, a bio-, a biodinamikus
és organikus gazdálkodás biztonságos menekülési utat kínálnak,
igaz, nagy élõmunkaigényt feltételeznek. A kisebb üzemméret, a
termesztett fajok és fajták sokszínûsége, az „emberléptékû” gazdálkodás, a „többlábon állás”, a
szerves- és zöldtrágyahasználat,
a korlátozott növényvédõszerhasználat mindenki elõnyét szolgálja. A permakultúra olyan mezõgazdasági termelõrendszerek
tervezése és mûködtetése, amelyek rendelkeznek a természetes
ökoszisztémák változatosságával,
stabilitásával és rugalmasságával.
A keszthelyi Balatoni Múzeum
programjai közt immáron hagyományos Múzeumok Õszi
Fesztiválja egyik kiemelkedõ
rendezvénysorozat azok közül,
amelyekkel az intézmény igyekszik megszólítani minden korosztályt.

Nemrég a Mesterségek napját
tartották számos közremûködõvel, akik segítették, hogy a múlt
értékeit élõben ismerhesse meg
az ifjabb nemzedék. Hagyományos foglalkozásokat ûzõk mutatták be termékeiket, s avatták be
az elkészítés munkafolyamataiba
is az érdeklõdõket. Képviselve
volt a fafaragó, csipkeverõ, szövõ, tojáskarcoló, mézeskalács-készítõ, kosárfonó, agyagozó, molnár, házi tésztakészítõ, bõrös,
méhész szakma és mások. A köreikben szerzett élmények alkotói kedvet teremtettek.
A záró programra pedig kifejezetten felnõtteket invitáltunk,
történelmi borkóstolóval búcsúztatva az õszt. A balatoni borok ízlelgetését könnyed néprajzi
elõadás kíséri november 16-án. A
szõlõtermesztés múltjáról és a
jelen kor borászati újításairól is
gazdagodhatnak a résztvevõk ismeretei, betekintést nyerve a
fõbb táji-történeti jellegzetességekbe.

Az emberi közösségek és a természetes táj olyan integrációja,
mely lakóinak biztosítani tudja az
élelmet, energiát, lakást és egyéb
anyagi, és nem anyagi szükségleteit. Minél nagyobb mértékben
hagyjuk érvényesülni a természetet, engedjük mûködni a természeti folyamatokat, annál kisebb
erõfeszítéssel és károkozással
érünk el egyre nagyobb eredményeket. Fontos, hogy ökológiai és
ökonómiai értelemben is a fenntarthatóság mellett döntsünk akkor is, ha a termelésnek nagyobb
kockázata van. A növényeket
egyre nehezebb a mind újabb és

erõsebb kórokozók, kártevõk ellen megvédeni, de a gomba-, vírus-, baktérium- és rovarfertõzések, kártételek ellen is léteznek
hatékony természetes eredetû
orvosságok. Az ökogazdaságokban még a gyomirtás is csak mechanikai úton engedélyezett. Az
ökológiai gazdálkodóknak nehéz
talpon maradni. A régióban egy
kezünkön összeszámolható, hogy
hányan tették le voksukat a biogazdálkodás mellett. Sok adminisztrációval, kemény bürokráciával kell szembe nézniük, és sok
buktatóval is számolniuk kell, de a
jövõ útja mégis ez.

Múzeumi mûhelyek

Egy család sorsáról

Emlékeztek
Éppen 110 esztendeje hozták haza Törökországból II. Rákóczi
Ferenc, Zrínyi Ilona és Thököly Imre hamvait. Ez alkalomból tartott
megemlékezést a közelmúltban a keszthelyi KÉSZ, a Nemzeti Kör
A keszthelyi Balaton Színházban tartott különleges programmal
és a Rákóczi Szövetség. Az ünnepségen szóltak a kuruc szabadság- ajándékozta meg az érdeklõdõket a minap dr. Bürgésné Simon
harcosok életérõl és tetteirõl is.
Márta nyugalmazott pedagógus, társasági körével együtt.

II. Rákóczi Ferenc magyar fõnemes, a róla elnevezett szabadságharc vezetõje, erdélyi fejedelem, történelmünk egyik kiemelkedõ személye volt. A teljes állami függetlenséget kívánta viszszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. A magyarság szemében
ma is tiszta lelkû és becsületes
vezetõként él tovább. Édesanyja,
Zrínyi Ilona történelmünk egyik

hõsnõje, 1682-ben feleségül
ment a nála 14 évvel fiatalabb
Thököly Imréhez. Cselekvõ részese volt második férje oldalán a
Habsburgok elleni kuruc felkelésnek. A Turi Török Tibor által készített Rákóczi-szobornál felolvasták Thököly Imre és Zrínyi Ilona
rövid élettörténetét, majd felolvasták Garay János: Zrínyi Ilona
címû versét is.

A közönséget sajátos irodalmi
délután és egy kiállítás megnyitója várta. A rendezvényhez családi
sors adta az indíttatást. A kulturális összeállítás létrejöttérõl dr.
Bürgésné Simon Mária elmondta,
hogy nagybátyja háborús naplója,
versei, olajfestményei, édesapja
emlékezései a háborúra, testvére
hozzájuk írt versei késztették,
majd érlelték meg rá, hogy ezen

értékeket közkinccsé tegye. Az
utóbbi 5–6 évben két könyvet is
írt CD-lemezre, ezekbõl szerkesztett mûsort „Utunkon a család
megtartó szeretete kísért” címmel.
A családi antológia keszthelyi
elõadását követõen nyitották
meg Simon József (1920–1983),
dr. Bürgésné Simon Márta nagybátyjának festménykiállítását.
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Legutóbb Márton-napon ropták Együnk-igyunk okosan!
TÁPLÁLKOZÁSI TÉVHITEK

Gyenesdiáson országos hírû
zenészekkel, táncosokkal 10
részbõl álló táncházsorozat indult el, melyhez minden alkalommal egy koncert, valamely
kiemelt tájegység bemutatása
kapcsolódik, illetve jeles napokhoz csatlakoznak vele.

A program a házigazda Gyenes
Néptáncegyüttes, a helyi KözKultúra Alapítvány és a település
közös szervezésében zajlik. A kezdeményezés több fontos célt is
szolgál: mind szélesebb körben
megismertetni és népszerûsíteni
a táncházak világát, mint közösségi szórakozási formát, továbbá
lehetõséget adni a környékbeli
tánccsoportoknak a kapcsolatépítésre. Nem titkolt szándék az
sem, hogy növekedjen az igény a
minõségi, színvonalas élõ népzene iránt.

„A helyesen megtervezett vegetáriánus étrend egészséges, táplálkozástanilag megfelelõ, számos betegség megelõzésével és kezelésével pedig az egészség javát szolgálja. A zöldségeket, gyümölcsöket, olajos magvakat magában foglaló táplálkozás nagy mennyiségben tartalmaz a növekedéshez, fejlõdéshez, terhességhez, szoptatáshoz, fokozott szellemi és fizikai tevékenységhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat, esszenciális fehérjéket, szénhidrátokat és telítetlen zsírsavakat. Az ilyen étrenden élõk nyugodtabbak,
kiegyensúlyozottabbak, türelmesebbek és hosszabb az élettartamuk” – állítja az Amerikai és a Kanadai Dietetikus Társaság nemrégiben napvilágot látott közös, hivatalos állásfoglalása.

Az országosan is ismert meghívott mûvészek szakmai képzettsége, elhivatottsága ad garanciát
a hitelességre, s arra, hogy minden alkalommal önfeledt szórakozást és feltöltõdést nyújtsanak a
találkozók. Az októberi nyitó ren-

Találkozás
Kardos Gy. Józseffel

dezvényen a talpalávalót a budapesti Zeneakadémia diplomás, illetve mesterképzésben részt vevõ növendékeibõl álló Pálházi
Bence Bandája adta, Jónás Géza
cimbalommûvésszel kiegészülve.
Majd vendégük volt az idén 30
éves Tükrös Zenekar, és a „Fölszállott a páva...” tehetségkutató
gyõztese, Berecz István.
Legutóbb pedig a hagyományos„ Márton-napi zöldest” programja egészült ki táncos eseménnyel, ezúttal a térségbeli jó
hírû Harangláb Népzenei Együttes muzsikált. A táncokat Fodor
Mátyás aranysarkantyús szólótáncos és a gyenesdiási iskola néptánc tanszakának vezetõje, Fodor
Zsófia tanítja a tovább folytatódó
találkozókon is.

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban a minap Kardos
Gy. Józseffel találkozhatott az olvasóközönség, a Véletlen címmel
megjelent könyvének bemutatója kapcsán.

A helyi szerzõ novellák és
humoreszkek gyûjteményét adta
kézbe, üdítõ céllal. A kis kötetben
szülõföldi történetek olvashatók.
Mondhatni, a tartalom „háztáji”
eseteket tár fel, a hitelességet a
történetek helyi közelsége adja.
Értéke nem csak a leírtak igazi átélhetõsége, hanem a humor is,

ja és fóruma van.” E mondat bizonyítéka a könyv megjelenése, köszönhetõen a kiadást támogatóknak. A kötet a Keszthelyi Könyvtárpártoló Alapítvány gondozásában jelent meg.

ÚJ SZABADTÉRI JÁTÉKOK

A hévízi óvodákban
Új elemekkel bõvült Hévízen a Sugár utcai és az egregyi óvoda
kültéri játékparkja. Az oviudvarok összesen négy új szabadtéri játékkal gazdagodtak, amit hamar megkedveltek az apróságok.

aminek a jelenléténél azonban
nyugodtan nélkülözhetõ a valóságalap.
Összesen 14 kis karcolatot olvashatunk, vidámító szórakozásul. Az elõszóban Kardos Gy. József néhai tanárát, Sõtér István
írót, irodalomtörténész professzort idézi. „Az irodalomban elegendõ, ha tudjuk, hogy az igazi
értékek rendjének valahol gazdá-

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

Az óvodavezetés választása
egy egyensúlyozó játékra, két
madárfészek-hintára és egy kisebbeknek szánt, többfunkciós
kombinált eszközre esett. A fajátékok mellett most már modern,
idõtálló, az idõjárásnak ellenálló,
fém fejlesztõjátékok segítségével
is ügyesedhetnek a kicsinyek. A
gazdag színvilágban pompázó játékok a tanúsítványok alapján
nemcsak izomfejlesztésre, de az
idegrendszer fejlesztésére is
megfelelõek. A bújást, a kúszást,
az egyensúly megtartását is szol-

gálják a különféle mozgást segítõ
eszközök. Az óvoda alapítványa
jövõre ünnepli fennállásának
húszesztendõs évfordulóját. A
mintegy kétmillió forintba kerülõ
játékokat is az alapítvány segítségével valamint magánszemélyek
jóvoltából sikerült beszerezni.
Sok olyan eszközbeszerzéssel
kapcsolatos terv van napirenden,
amelyhez a szülõk további anyagi
támogatását is várják. Gõzerõvel
készülnek a november 26-ai hagyományos óvodabálra, melyre
jegyek már vásárolhatók.

Bokor Katalin természetgyógyászszal a vegetariánus táplálkozás egyik legszakavatottabb
honi ismerõjével a vegánok által
is gyakran elkövetett táplálkozási
hibákról beszélgettünk.
– Nagy öröm számomra, hogy
ma már trendi lett a vegan táplálkozás. Gyakran találkozom anyukákkal, akik elmondják nekem,
„kétféleképpen kell, hogy fõzzek,
mivel a kisebbik fiamat valaki rávette, hogy vegan legyen.” S záporoznak a kérdések, hogy miért
így, miért úgy... Mások elmesélik:
a szomszédom vegetáriánus,
mégis ilyen-olyan betegség gyötri, hogyan lehetséges ez? Ezek az
emberek, igaz, hogy tudják, a vérünk abból képzõdik, amit elfogyasztunk, de szervezetünk: értelem, lélek, test – tehát mindhárom egészséges, vagy egészségtelen táplálása, befolyásolja a fizikai egészségünket. E három egységnek van egy rendszere, amit
tiszteletben kellene tartani. A
számítógépbe nem fogok benzint
önteni, mert az árammal vagy akkumulátorral mûködik. Vannak
benne dolgok, amiket idõközönként frissíteni, vagy újra programozni kell. Ezt az emberek saját
testükkel nemigen alkalmazzák.
Gyakran kérdezik? Naponta hányszor étkezzünk? A legtöbben úgy
válaszolnak, többször, keveset,
vagy azt felelik ötször, hatszor.
Nagy tévedés, nem így van! A fizikai testünk azt kívánja, hogy
napjában mindössze maximum
háromszor együnk!! Közben pedig semmit! Felejtsük el a nassolást. Ne bontsuk meg az étkezésemésztés, és a gyomor pihenésének rendjét, idejét.
– A folyadékfogyasztással is
hadilábon állunk...
– Igen. Másik nagy probléma,
hogy az emberek – sokszor még a
vegánok is – igen kevés folyadékot fogyasztanak. Egy felnõttek,
aki nem nehéz fizikai munkát végez, minimum 2,5 liter folyadékot kellene naponta elfogyasztani. Tapasztalataim szerint egy átlagpolgár alig fogyaszt 1,5 litert,
azzal a kifogással, hogy „nem kívánom, nem vagyok szomjas, a
szervezetem tudja, hogy mire
van szüksége stb.” Ekkor meg
szoktam kérdezni: autóval tetszett jönni? Meglepõdve válaszol:
igen... S a benzintank telítettségét mutató kijelzõje szólt, hogy
lassan üres? Nem – hangzik – a
csodálkozó válasz, de ekkor már
kezdik érteni, hogy miért mondom. Hideg a kezük-lábuk, s nem
gondolják át, hogy mivel kevés
folyadékot fogyasztanak, a fõ-

erek a hajszálerekbõl visszavonják
a vizet, így ott nincs, és nem is lehet jó a vérkeringés... Az ízületi,
mozgásszervi betegségek hátterében is gyakran a folyadékhiány
áll. A kevés folyadék miatt természetesen könnyen bekövetkezik a
székrekedés is, s ennek folytán
még több méreganyag marad a
szervezetben. Egy vegan – ha
egészségesen táplálkozik – naponta háromszor, akkor naponta
háromszor van széklete –, de csak
akkor, ha elegendõ a folyadék és
a rostanyag a táplálékában. Az
igazi vegán nem a multiktól származó felfújt, gyorskenyeret, péksüteményeket fogyaszt, és soha
nem terít meg asztalt nyers gyümölcs vagy zöldség nélkül. Itt is
sokat véthetünk.
Fontos lenne odafigyelni arra
is, ha édes ételeket fogyasztunk,
akkor gyümölcsöt terítünk fel
hozzá ötven százalékban, s
ugyanígy, ha sós ételt terítünk,
akkor zöldséget tálalunk fel hozzá
ötven százalékban. Tehát a vasárnapi ebéd után sem fogyasztunk
édes süteményt, gyümölcsöt! Tálaljunk fel sós, töltött süteményeket, sós pogácsát – természetesen akkor, ha elõtte mondjuk a

sós gomba mellé ötven százalékban legalább nyers zöldséget elfogyasztottunk.
– Mi a helyzet a só- és étolajfogyasztással?
– A saját étrendemben – a magam által sütött kenyér kivételével – csak a déli étel tartalmaz
sót. A reggeli és a vacsora csak
sómentes étel lehet, sok gyümölccsel. Reggel felváltva, különbözõ kásák, pelyhek, növényi tejek, gyümölcsök következnek. A
vacsoránk többnyire mindig valami egyszerû sütemény, üres kalács, diós kifli, linzer és sok gyümölcs. Ezt azért teszem így, mert
Brazíliában egy természetgyógyászati klinikán megtanultam,
hogy egy tányér ételben már
benne van az egész napi sóadagunk! Hat hónapig tápláltak így a
kórházban, de mára a rokonaim is
betartják ezt a rendet, ami a
hasznukra van. Mindössze 0,8–1,4
gramm só szükséges egy embernek egy nap leforgása alatt. Magyarországon az ajánlott sóbevitel napi mennyisége öt gramm
körül van. Egy átlag magyar az
ajánlott sómennyiség tízszeresét
viszi a szervezetébe egyetlen
nap. A túlzott sóbevitel nagyon
káros, mert lerakodik az erekre, a
csontokra, az ízületekre, megemeli a vérnyomást, artériasclerozist okoz, beteggé teszi a vesét, a húgyhólyagot. Mégis sok
embernek hiába tanácsolja az
ember, hogy csökkentse azt.
Fõzéskor, sütéskor minden
ételembe az utolsó egy percben
teszem bele az olajat. Egy orvostól tudom, hogy amikor odatesszük az olajra párolni a sárgarépát, zöldséget, borsót, majd
felöntjük vízzel, s fõzzük 20–30
percig, az olajtartalom mind belefõ a zöldségbe, ezzel pedig az
sokkal nehezebben emészthetõ.
Minden kirántani kívánt zöldséget
a sütõben sütök, s mikor kiveszem, akkor locsolom meg a hidegen sajtolt napraforgóolajjal.
Még a szegényparasztság is jobban volt ellátva tápanyagokkal a
középkorban, mint a jóléti társadalmak számos gyermeke. Nálam
nincs a házban vitamin- és táplálékkiegészítõ sem. Hiszem, hogyha házilag készített ételeket fogyasztunk, s elegendõ nyers gyümölcsöt és zöldséget, akkor nincs
semmi szükségünk rá.

