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A KESZTHELYI VASÚTÁLLOMÁS:

ISMÉT TÖBB ÚJ LAKÁS ÉPÜL

Késett, de esztétikus lett

Ingatlanpiac-változások

Az észak-balatoni MÁV-épületek jellegzetességét megõrizve,
századunk utasigényeinek megfelelve, a tömegessé vált balatoni
turizmus követelményeinek jobb kiszolgálására, 15 hónapos késéssel újult meg az 1903-ban épült keszthelyi vasútállomás. A március
végén tartott átadóünnepségen Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ; Pál László, a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese; Ruzsics
Ferenc, Keszthely polgármestere adott tájékoztatást a felújításról,
a korszerû, intermodális jellegû csomópont megépítésérõl.

Elõre nem látható problémák
jelentkezése, újratervezés, kiegészítõ közbeszerzési eljárás és
több pótmunka is nehezítette a
határidõk tartását, de sokak örömére végre elkészült. Az épületre
jócskán ráfért a modernizálás,
hisz utoljára 1960-ban újították
meg. A Balaton egyik legforgalmasabb állomásán nyaranként
napi ötezer utas is megfordul,
ezért sem volt tovább odázható a
teljes rekonstrukció. A közel félezer négyzetméter alapterületû
fõépület és melléképület ráncait
közel másfél év késéssel, de sikerült felvarrni. A beruházás a MÁV
állomásfejlesztési és integrált
ügyfélszolgálat-fejlesztési prog-

ramja keretében, mintegy 469
milliós európai uniós forrásból valósult meg. Megújult, akadálymentesített épület, kerékpártárolók, összehangolt buszos és
vasúti utastájékoztató rendszer –
ezek az újdonságok fogadják a
vasútállomásra érkezõket. A 114
éve emelt és azóta többször átalakított épületegyüttes mostani
rekonstrukciója során megújult a
homlokzat, korszerûbbé váltak az
utasterek, illetve az utaskiszolgáló és a vasúti infrastruktúra
mûködtetéséhez szükséges helyiségek is.
Az energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve készült el a hõszigetelés, megújuló

energiával mûködõ fûtési és hûtési rendszereket és gazdaságos
üzemeltetést biztosító WC-öblítést, csapokat, LED-es világítást,
jelenlétérzékelõs kapcsolókat alakítottak ki. A felújítás részeként
az állomás közvetlen környezete
is újjászületett. Kerámia helyett
most üvegre festett halak, automata tolóajtó és autóbusz-állomásra nyíló panoráma várja az
utazóközönséget. Az épület elõtti tér – a korábbi lépcsõs kialakítás
helyett – lejtõt kapott a mozgássérültek, a kerékpárosok és az
utasok közlekedésének megkönnyítése érdekében. A zöldfelületet emelt magasságú növénykazetták telepítésével növelték. A
rövid idejû autós megálláshoz az
állomás elõtt K+R parkolót alakítottak ki, a bicikliseket B+R kerékpártároló várja, és létesítettek
egy akadálymentes parkolót is.
A MÁV tájékoztatása szerint a
felújított keszthelyi épületet a Tapolca felõl, illetve közvetlenül Balatonszentgyörgyrõl vasúton érkezõk már most is használhatják.

Örvendetes, hogy Hévízen és a környéken a fokozatosan növekvõ igények miatt egyre többen kezdtek bele új lakások építésébe.
Egyre jobb minõségben, egyre vonzóbb kivitelû, 4–6–8 lakásos társasházak épülnek. Nem feltétlen luxusingatlanokról van szó, de igényesen, esztétikusan megtervezett és kialakított színvonalas lakások teszik boldoggá új tulajdonosaikat. A magas ingatlanárak ellenére a fürdõvárosban újra megjelentek a magyar vásárlók, de rajtuk kívül ismét itt vannak a német vevõk is – mondta érdeklõdésünkre a helyi ingatlanpiac változásait Kovács László, a fürdõvárosi
ingatlanokkal is foglalkozó Exclusive Immo Kft. üzlettulajdonosa.

Õk jobbára a magyar migránsválság bölcs kezelése miatt választják a nyugalom, a béke, a szilárd közbiztonság szigeteként
nyilvántartott gyógyhelyet és
mikrorégiót. A gyógyüdülõhely
varázsa és az itt rejtezõ nyugoda-

lom miatt jelent meg egyre több
belga, holland, francia ingatlanvásárló. A legtöbb nyugat-európai vevõ mostanság egy „menekülési végállomásként” tekint a
gyógyüdülõvárosunkra. Úgy gondolkodnak: ha terror vagy egyéb

HÉVÍZI ÜNNEPSÉG

Megújult a mozi
Ünnepségsorozattal avatták fel Hévízen a Fontana Filmszínház
felújított vetítõtermét.

A fürdõvárosbeli mozizás nem
csak évszázados, hanem újkori
történelmet is ír: 2011-ben a bezárás kérdése is felmerült, ám a
megtett mentõ intézkedések
olyan pozíciót hoztak, hogy a
Fontana a vidéki egytermes mozik között a leglátogatottabbá
vált. Errõl a folyamatról is beszélt

SZÁLINGER BALÁZS KÖLTÕ

Méhes-nagydíjat kap

GYÛLÉSEK GYENESDIÁSON

Cél: a turizmusfejlesztés

Alsópáhok híres kortárs költõje, Szálinger Balázs kapta a
rangos irodalmi kitüntetést, a
Méhes György-nagydíjat, sok
A közelmúltban tartotta közgyûlését a Gyenesdiási Turisztikai
más mellett: 360° címû, a Mag- Egyesület. Czankáné Szalóky Szilvia elnök a tavaly elvégzett munkávetõ gondozásában ez évben ról szóló prezentációjából is kiderült, hogy a visszavont TDM-pályáközreadott verseskötetéért.
zat sajnos jelentõsen átírta az elmúlt évi és az idei feladattervet is.
Mindezek ellenére a jelenlévõk elégedettségüknek adtak hangot, és
gratuláltak az egyesület és az iroda munkájához. A felügyelõbizottA díjazottak nevét a Kolozsvári ság beszámolóját követõen elfogadták a 2016. évi zárszámadást, a
Kikötõ 2.0 – Kárpát-medencei fia- 2017. évi költségvetést és a hozzárendelt feladattervet is.
tal magyar írók találkozója nevû
esemény záróakkordjaként megszervezett E-MIL-gálán még taSok érdekességet tartogatott senek a település alakításában, és
valy decemberben jelentette be a 10. jubileumi gyermekképvise- hogy a nagyközség vezetése a
Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke. lõ-testületi ülés. A helyi Turiszti- legautentikusabb forrásból – maA díjazottak május közepén, Mé- kai Egyesület kezdeményezésére guktól a gyerekektõl – ismerje
hes György Kossuth-díjas erdélyi a Gyermekképviselet 2013-ban meg a gyermekek elképzeléseit.
magyar író, szerkesztõ, mûfordí- kezdte meg munkáját Gyenes- A gyerekbarát település szezonra
tó születésének évfordulóján ve- diáson azzal a céllal, hogy a gyer- való felkészülésébe a helyi gyerhetik át jutalmaikat.
mekek tevékenyen részt vehes- mekeket minden tavasszal be-

vonják. A gyermektestület ötlete
alapján indult el például helyi
szolgáltatók támogatásával a Turisztikai Egyesület koordinálásával a Születésnap Gyenesdiáson
gyerekbarát akció, létesült gyerekzuhany a diási játékstrandon,
született meg Gyenesdiás fagylaltja, és indultak izgalmas holdfénytúrák is. A mostani tanácskozáson – mely közel 20 gyermek
részvételével zajlott – egyebek
mellett a játszóterek állapotáról is
szó esett, így várhatóan az idei
évben játszótér-rekonstrukcióra
és -fejlesztésre is sor kerül a település több pontján, illetve ivókutak létesülnek.

az avatáson Papp Gábor polgármester. Az eredmény annak a minõségi fejlesztésnek köszönhetõ,
ami érintette a mûsorstruktúrát,
a vetítéstechnikai korszerûsítést,
a nézõtér komfortosítását. Mindezek tették lehetõvé a digitális,
3D-s vetítést, a filmek országos
premierjével való egyidejû bemutatását, a nézõi kényelmi körülményeket.
(Folytatás a 4. oldalon.)

veszély fenyegetné õket, akkor is
adassék meg számukra a mindennapi biztonság. A nehézkes közlekedés és a rubelárfolyam gyengülése miatt már nem az oroszok
tartják életben a helyi és környékbeli ingatlanpiacot.
A két évtizednél is régebb óta
tevékenykedõ szakembertõl elöljáróban arról érdeklõdtünk, hogy
mi szolgálná a javát a városnak és
az ingatlanforgalmazásnak?
– Mi vonzza az idelátogatókat?
– A repülõvel érkezõ turistákat
elsõsorban a termálvízre épülõ
spa- és wellness-szolgáltatások,
valamint a térségben található aktív programok, attrakciók vonzzák.
(Folytatás a 4. oldalon.)

A cukorbetegségrõl
(4. OLDAL)

HÉVÍZ-KESZTHELY

4

HORIZONT

Jubileumokra készül a Re-Folk Gondoskodó gondolatok a Georgikonon
PARADIGMAVÁLTÁSOK A TERMÉSZETVÉDELEMBEN

Két jubileumi koncertre is készül a keszthelyi Re-Folk zenekar.
Idén 5 éve, hogy a Boroszlán és a Tátorján népzenei együttes tagjai az új néven új formációt hoztak létre, s a közös hagyományokat
is folytatva, az egykori Boroszlán által elindított moldvai csángó
táncház 10 éves mûködését ünneplik.

A Re-Folk zenekar május 5-én,
19 órakor a keszthelyi Amazon
Ház Látogatóközpont rendezvénytermében tartja a születésnapi koncertjét. A közönség ajándékul kapja a muzsikájukat, az
elõadás ingyenesen lesz látogatható. Majd egy hónappal késõbb,
pünkösdhétfõn, a Balaton-parti
zenepavilon elõtti téren 17.30kor a táncházi jubileumot ünneplik, a rendezvényre több korábban szereplõ zenészt és táncost is
hívnak-várnak.
Ami az évfordulók mögött
van, arról a muzsikusok képviseletében Rezes Gábor beszélt:
– Az ötéves múltunkra tekintve elmondható, hogy közvetlenül
a megalakulás után szorgos mûhelymunka kezdõdött el – pillantott vissza. – A két korábbi csapat

mint hegedû, kontra, bõgõ, s ez
kiegészült tekerõvel, tölcséres
hegedûvel, tamburákkal, hosszú
furulyával, ütõgardonnal és egyebekkel. Létszám tekintetében
megerõsödött az énekhang is,
nõi elõadóval, de valamennyi férfi hangszeres zenész is énekel.
Ahogy a Re-Folk elnevezés magában hordozza a folklórhoz való
visszatérés jelzését, a legfõbb elõadói motiváció a magyar népzene
mind hitelesebb játszása.
– Kialakítottuk a tematikus
programunkat, elsõsorban jeles
napjainkhoz igazodva: így farsang, tavaszköszöntõ, pünkösd,
advent-karácsony, történelmi évfordulók mûsoraival – folytatta
Rezes Gábor. – Természetesen figyelemmel vagyunk egyéb igényekre, hiszen zenénkkel széles

is. Meghívóik többségében önkormányzatok, mûvelõdési házak, egyesületek, alapítványok,
iskolák, óvodák, gasztronómiai
rendezvények szervezõi vagy éppen baráti társaságok. Kaptak
már felkéréseket esküvõkre, lakodalmakra, akár koncert vagy
éppen táncház igénnyel. A zenekar erõssége a sokszínûség, folyamatosan újítják, bõvítik a mûsorukat.
Rezes Gábor sorolta a személyi
és hangszeres összetételt:
– Horváth Szilárd zenekarvezetõ (furulyák, bõgõ), Szalay Andrea
(ének), Burucs Zoltán (hegedû,
koboz, tekerõlant), Hintalan Gergely (kontra, bõgõ, fúvósok),
vendégzenészünk Czeglédi Zsuzsa (dob), jómagam bõgõn és
pengetõsökön játszom.

„Paradigmaváltások a természetvédelemben”
címmel dr. Bódis Judit egyetemi docens tartott
vetített képes elõadást a Georgikon Könyvtár és
Levéltárban április elején. A Hétköznapi tudomány elõadás-sorozat keretében elhangzottak
szerint a táj a benne gazdálkodó ember gyümölcse. Ha meg akarjuk õrizni a táj sokféleségét, akkor azt az embert is meg kell õriznünk, aki mindezt kialakította. Bölcs kompromisszumkötéssel,
kapcsolatépítõ természetvédelmi munkával, generációkon átívelõ célzott programokkal, neveléssel, tudatformálással e tudományterület is
elõbbre léphet.

Az ökológiai rendszerek sokáig képesek átmeneti állapotban
létezni. A klasszikus szemlélet
szerint a természet bármely egysége önmagában megõrizhetõ,

ÉLETVITELVÁLTÁSSAL LEGYÕZHETÕ

A cukorbetegségrõl
A Keszthelyi Természetgyógyász Klub március végén tartott elõadásán Bánfi Ibolya életmód-tanácsadó, étkezési szakértõ mutatta
meg a közel negyven résztvevõnek, hogy miként lehet legyõzni a
szerzett, helytelen életmódhoz köthetõ cukorbetegséget. Állította:
akaraterõ-fejlesztéssel, a tudat és a szokások átformálásával, személyre szabott életvitellel, kitartással mindenki búcsút inthet a
2-es típusú diabétesznek.

eltérõ zenei stílust képviselt, az új
felállás ezt egyesítve viszi tovább.
Az eredeti társaságok személyi
összetétele közel azonos, ezért is
mehetett végbe az egyesülés
zökkenõmentesen, majd késõbb
a létszám bõvült. A repertoárban
megmaradt az addig is sikeresen
mûködõ moldvai csángó vonal,
furulyák, kaval, tilinkó, dob hangszerekkel, valamint a magyarországi és erdélyi, a vonósokkal,

közönséget igyekszünk szórakoztatni olyan eseményeken is, mint
borfesztiválok, város- és falunapok, szüreti mulatságok.
Székhelyüktõl Zalaegerszeg–
Budapest távot felölelõen eljutnak a legapróbb településekre is,
egyforma lelkesedéssel muzsikálva. Jellemzõ profiljuk nagyobb
részt koncert vagy táncház, de
elõfordul a környéken mûködõ
néptánccsoportok zenei kísérete

HÉVÍZI ÜNNEPSÉG

Megújult a mozi
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az akkor végrehajtott 35 millió
forintos beruházás olyan vonzerõnövelést jelentett, hogy a látogatottság már meghaladja az
évi 50 ezer fõnyi nézõszámot.
Minderre épül a most megtett
újabb fejlesztési lépés: az elmúlt
hetekben végzett munkálatokkal

dálymentesítették a vészkijáratot.
A vetítõterem átadása egyben
névadó ünnepséget is jelentett.
Tekintve, hogy ott rendszeresen
tartanak operettesteket, a helyiség a Honthy Hanna terem nevet
kapta. Korának ünnepelt operettprimadonnája sokat idõzött Hévízen. Az avató-névadó esemény

A testi és lelki egészség egységét hatékony terápiákkal, kezelésekkel életmódközpontban és
-táborokban elõmozdító szakember ételkészítési bemutatót
is tartott. Elõkerült a diabéteszeseknek javasolt élelmiszerek közül: a medvehagyma,
az alma, a citrom, a gyömbér,
de még datolyaszósz, ízletes
goffri és gyógytea is készült.
Az elõadáson elhangzott: a
gyógyíthatatlannak kikiáltott,
szerzett diabétesz a természeti népeknél nemigen fordul elõ, mert õk természetes
életritmust követnek. A lakosság negyedét érintõ civilizációs betegség magas vércukorszinttel, sok káros szövõdménnyel és sok halálesettel jár együtt. Ha a szervezet
által termelt inzulin nem tudja megfelelõ mértékben kifejteni vércukorszint-csökkentõ hatását, akkor kialakulhat a
kór, amit eredményesen lehet kezelni, de közel sem biztos, hogy a
betegség egy életen át tartó elkötelezettséget jelent. A cukorbetegség gyógyítható, csak ezt
keveseknek érdeke közölni a betegekkel. Nem kell unalmas, ízet-

len ételeket sem fogyasztania, de
a mozgásra, a fizikai aktivitásra
gondot kell fordítani. Nem kell
élethossziglan konzerválni az

anyagcserezavart, mert az lényegében megszüntethetõ. A cukorbetegek, magas vérnyomással
élõk, metabolikus szindrómában,
ízületi betegségben szenvedõk
ingyenes tanácsadásra jelentkezhetnek az érdligeti életmódközpontban.

és a természetes rendszerek
az emberi hatások kiküszöbölése esetén
m e g õ r z i k
egyensúlyukat,
illetve a természetes egyensúlyi állapotból
eltérített rendszerek idõvel viszszatérnek egyensúlyi állapotukba. E paradigma alapján a természetet védõ törvények legfontosabb feladata: a védetté nyilvánítás és az emberi hatásoktól való
mentesítés. Ennek gyakorlati
megvalósulását
rezervátumszemléletnek nevezzük, s nemzeti parkok sokaságának létrehozásához vezetett. Az elõadó bemutatta, hogy az egyensúlyi modell
mellett létezik egy modern, nem
feltétlen egyensúlyi törekvésekkel mûködõ modell is. A nem
egyensúlyi rendszerek mûködése
során nagy szerepük van bolygatásoknak, köztük a tájban élõ
ember tevékenységének. Mint
elhangzott, e két vélekedés állandó küzdelemben van. Az egyik
meggyõzõdés szerint zárjuk be a
természetet, zárjuk ki onnan
még az õslakosokat is a táj használatából. A másik szerint a táj
megfelelõ, helyi kis közösségek
általi használata a megfelelõ természetvédelem.
A paradigmaváltáshoz kapcsoltan ez utóbbi vélekedés sajnos
kevéssé támogatott és még kevésbé népszerû, pedig a kiegyensúlyozott tájhasználat lenne a
legfõbb cél, amelyben a mezõgazdasági javak elõállítása és az
ökoszisztéma szolgáltatások egy
gyékényen árulhatnának. Egy értékõrzéssel foglalkozó szakfolyóiratban a paradigmaváltást sürgetve négy éve arról értekeztek,
hogy a nemzeti parkok (NP) és
vadon területek az USA-ból terjedtek szét a világban. A cikk szerint ezek alapvetõen rasszista intézmények. Az európaiak az
1600-as évek eleji kontinensre lépéstõl az 1880-as évek végéig fo-

ISMÉT TÖBB ÚJ LAKÁS ÉPÜL

Ingatlanpiac-változások
15 millió forint költséggel újították fel a termet. Kicserélték a
padlózatot, átalakítással több helyet is nyertek, az eddigi 104 ülõhely 130-ra bõvült.
Az elsõ két sor szélén mozgássérültek számára alakítottak ki helyeket felhajtható karfás székekkel, illetve mód nyílt kerekes székekkel való helyfoglalásra is. Ledes
égõkre cserélték a korábbi izzókat,
megújultak a függönyök, aka-

vendége volt Oszvald Marika és
Peller Károly, akik az ünnepséget
követõen operettmûsort adtak.
A húsvéti ünnepkörben lezajlott program mozitörténelmet
fogott át: a legújabb filmalkotások mellett némafilmet is vetítettek zongorakísérettel. Az elõtérben alkalmi kaszinó várta a látogatókat, a Mozi TOTO és Mozikvíz
lapok kitöltõi között nyereményeket sorsoltak ki.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szerencsére a Balaton régió
nemzetközi repülõterének fejlesztését a kormány is fontosnak
látja. A 6,6 milliárd forintos, a létesítménynek és környékének
odaígért támogatás, az újabb légi
járatok indítása, a tervben lévõ
orosz, francia, belga, spanyol,
olasz és angol személyszállító repülõgépek fogadása nem elsõsorban az ingatlanpiacot hozná helyzetbe, de mindenki nyerne vele
és a környék is felvirágozhatna.
Hévíz és a Balaton térsége azzal is
turisztikai gyõzelmet arathatna,
ha a 84-es utat Sopron és a magyar tenger között gyorsforgalmi
fõközlekedési útvonallá fejlesztenék. Az elõ- és utószezon jócskán
kitolható lenne a felvázolt fejlesz-

tésekkel. Magyar és uniós forrásokból mintegy 365 milliárd forintot terveznek fordítani a 2020-ig
tartó fejlesztési ciklusban a balatoni modernizációra.
Hévíz városa is közel négymilliárd forint értékû fejlesztést kíván megvalósítani idén és jövõre.
Mindezek óriási lendületet adhatnak minden piaci szereplõnek.
– Mi újság a nyaralóépületekkel?
– A Balaton környékén az elmúlt két évtizedben nagyon el
voltak hanyagolva a víkendházak,
nyaralók. Csak kevesen törõdtek
velük megfelelõ módon. Mostanra viszont odáig jutottunk, hogy a
környéken már alig-alig látni „eladó” táblát nyári lakokon, villákon, üdülõházakon. A szülõk,

nagyszülõk által megvásárolt,
vagy felépített kis házakat már
megbecsülik és renoválják a magyar tulajdonosaik. Rájöttek: többet ér két hét a saját nyaralóban,
mint a drágább Horvátországban.
Egyre többen helyezik a pénzüket ingatlanba, nyaralóba. Van,
aki telket vesz és kivár, mert többet ér a pénze ingatlanban, mint
a pénzintézetben. A környéken
komoly a vásárlási kedv, erõs a
kül- és belföldi vásárlóerõ. A reális áron kínált, jó karban tartott,
megfelelõ mûszaki állapotban lévõ nyaralók, házak, lakások egyformán nagyon keresettek lettek
még a régió falvaiban, községeiben is. A régi trend igaz maradt: a
tóhoz való közelség határozza
meg leginkább egy ingatlan piaci

lyamatosan, sokszor tömegmészárlást folytatva harcoltak az õslakosokkal, õket civilizálatlan vadembereknek tekintették, akkor is,
ha azok felvették a kereszténységet.
Az indián õslakosokat a természetvédelem burkába csomagolva kényszerítették õsi földjük elhagyására, rezervátumokba terelték, ahol gyakran saját korrupt
vezetõik csapdájába estek: éhen
haltak, megbetegedtek. A vadon,
a vad természet kifejezés hallatán egy embertõl nem befolyásolt õstermészeti élõhelyre gondolunk. Ha ezt védetté nyilvánítjuk, akkor semmi rosszat nem teszünk, hisz csak a vadvilágot
akarjuk óvni – hangzik a gyakori
felvetés. Az a tájkép és az a terület, ami fogadta a fehér embert,
amikor az észak-amerikai kontinensre lépett, az nem a vadon
volt, hanem az a föld és az a
kultúrtáj volt, amit az ott élõ õslakosok használtak és alakítottak
ki hosszú évszázadok alatt. A Yellowstone NP a mai napig nem ismeri el, hogy az indiánok hozzájárultak a tájkép kialakításához. A
földrablás jelensége nem korlátozódik csak az USA területére. A
helyi közösségeket, õslakosokat
világszerte (Indonézia, Kolumbia)
veszélyezteti, hogy ipari, mezõgazdasági, természetvédelmi és
turisztikai céllal elveszik a területeiket, szûkítik életterüket. Léteznek – a magyar tudományos
közélet közremûködésével is –
mûködõ nemzetközi platformok
és elõremutató megközelítések,
melyek szerint az életközösségek
sokszínûségét a helyi lakosság által végzett gazdálkodási formák
jótékonyan segítik.
árát. A hévízi irodában megfordulók közül csak kevesen használták
ki a CSOK nyújtotta kedvezményt,
de a térség településein sokan élnek ezzel a lehetõséggel.
A munkaigényesebb, de egészségesebb létformára voksolva, a
családok mostanában szívesen kimennek életvitelszerûen is a városból a faluba. Egyre többen
örömmel telepednek le a háttértelepüléseken, mert innen idõben
és térben is közel van az általuk
áhított gyógy- vagy egyéb szolgáltatás. A két három évtizeddel
ezelõtt épült elhanyagoltabb házak is viszonylag jól tartják az árukat és gyorsan vevõre találnak, ha
reális áron kínálják õket. Növekszik azon apartmanházakat vásárlók száma is, akik fõállásban a szobakiadásból akarnak megélni. Hévíz belvárosának üzletei, lakásai
rohamtempóban felértékelõdnek.
Az ingatlanbefektetõk aránya sem
csökkent. Akadnak, akik jó áron
vásárolnak, felújítanak, majd szép
haszonnal továbbadják korábbi
szerzeményüket.
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BALATONI SZÖVETSÉG:

Figyelik a szezonmunkát
A Balatoni Szövetség pályázatot ír ki az „Év balatoni háza” címmel, a Balaton kiemelt üdülõkörzet területén található épületek
számára. Részben ezzel is összefüggésben több együttmûködési
megállapodás köttetett újabb partnerekkel. A Kék Hullám Zászló
strandminõsítõ rendszerben bevezetésre kerül idén több újítás, továbbá szó volt arról, hogy a szúnyoggyérítés feltételeit a szövetség biztosítottnak látja.

A témakörök a Balatoni Szövetség Hévízen megtartott ülésének fõ napirendjei között szerepeltek. A fürdõvárosbeli helyszín választása hangsúlyozta a
térségi kapcsolatok jelentõségét,
amint arról a bevezetõben szólt
Balassa Balázs elnök. Házigazdaként mondott köszöntõjében
Kepli József János alpolgármester kiemelte azokat a fejlesztési
célokat és infrastruktúrát, ami
Hévíz és a Balaton turisztikája

ton való részvétel elõsegítését
célzóan. E deklaráció a regionális
szemlélet érvényesítése céljából
fakad: a kulturális fõvárosi rang
hatásainak az egész balatoni térségre való kiterjedését elõsegítve. Mindemellett munkakapcsolatot szentesítettek a budapesti
Herman Ottó Intézettel, a környezet- és a természetvédelem
közös népszerûsítéséért, valamint az ökotudatos szemléletmód alakításáért. A felek kölcsö-

Találmánytervek, golyóstollak,
az elsõ megvalósult íróeszközpéldány, sok személyes dokumentum és hagyatéktárgy is látható Hévízen azon a május 19-éig
nyitva tartó kiállításon, amely Bíró László Józsefnek, a golyóstoll
feltalálójának állít emléket.

A világhíres, ám hazánkban
méltatlanul keveset emlegetett
„ezermester polihisztor” hírnevét
a golyóstoll kitalálásának köszönheti, de kiderült, legalább húsz jelentõs találmány fûzõdik még nevéhez, a golyós parfümdezodortól, a gõzmosógépen át, az automata sebességváltóig. A legelõször a milánói világkiállítás magyar pavilonjában bemutatkozó
tárlatot már láthatták az Országos Széchényi Könyvtár, a Petõfi
Irodalmi Múzeum, a balatonfüredi Kisfaludy Galéria látogatói.
Most Hévízre érkezett.
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A golyóstoll feltalálójáról
A múzeumi tárlatmegnyitón
Szõcs Géza kormánybiztos úgy
fogalmazott: Bíró találmánya
minden embert összeköt, hisz
egy új „univerzumot alkotott”.
Óriási veszteségnek nevezte,
hogy ekkora lángelme nem maradhatott a szülõhazájában, és a
második világháború idején el
kellett hagynia az anyaországot.
Magyarország hálával tartozik Argentínának, amiért az új hazája
olyannyira befogadta, hogy ott
megbecsüléseképpen a születésnapján ünneplik a feltalálók napját. „Kudarc, hogy emléktáblán

HÉVÍZEN ÜLÉSEZETT AZ IPOSZ-ELNÖKSÉG

Gazdasági szabályzókról
Az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) Országos Elnöksége kihelyezett országos elnökségi ülését tartotta Hévízen. A
tradíciós tanácskozást húsz, az IPOSZ vezetésében a megyéket
képviselõ vezetõ részvételével tartották.

szempontjából egyaránt fontos.
Szólt a légi közlekedésrõl, ami
éppúgy szolgálatában áll a Balaton, mint a fürdõváros turisztikájának.
Az „Év balatoni háza” címû pályázat lebonyolításához szakmai
partnerszervezetként Zala, Somogy és Veszprém megye építészkamarájának képviselõivel írt
alá együttmûködési megállapodást Balassa Balázs. A szövetség
munkaközösséget vállalt továbbá
Veszprém városával, az „Európa
kulturális fõvárosa 2023” pályáza-

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található
összkomfortos apartmanház
EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.
Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as
telefonszámon, illetve e-mail:
schbe.anita@gmail.com

nösen meghívják egymást gyûléseikre, szakmai rendezvényeikre,
közösen végzett feladatokhoz
kapcsolódó pályázatokon együtt
vesznek részt.
A közgyûlés döntött arról,
hogy a Kék Hullám Zászlóval való
strandminõsítés eddigi 1–3 csillagos fokozata idén 5 csillagig terjed. A kétévenként történõ, s így
2017-ben esedékes különdíjas értékelések során a Balaton családbarát, kerékpárosbarát, illetve
legsportosabb strandja címek
lesznek kiosztva. A szúnyoggyérítés a jónak ítélhetõ tavalyi hatékonysággal látszik elvégezhetõnek. Idõközben az elsõ aktuális
permetezés a gócokat jelentõ helyeken megtörtént.
Ez alkalommal adták át a Balaton Díj elismerést, melyben 3 közösség részesült. A szövetség által alapított kitüntetõ címet kapta a Balaton Világörökségéért Alapítvány, a Balatoni Hajózási Zrt. és
a balatonfüredi Reformkori Hagyományõrzõk Társasága.

Az ülésen megvitatták a közgyûlés dokumentumtervezeteit,
közöttük a tavalyi munkát értékelõ beszámolót, az alapszabály módosítását, az idei évre vonatkozó
Cselekvési Programot, a mikroés kisvállalkozók mûködését, és
az ipartestületeket érintõ aktuális
szervezeti témákat.
Úgy értékelték, hogy a mikro-,
kis- és középvállalkozások életét a
gazdasági szabályzók és a vállalkozási környezet tekintetében

LÉGI RÉGÉSZET AZ OLTTÓL A BALATONIG

Történelmi látképek kiállítása
Czajlik Zoltán, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tanszékvezetõ docense mintegy félszáz, technikailag jól megkomponált légi felvételét hozta el a Balatoni Múzeum május közepéig látogatható vándor fotótárlatára.

A 2009–2016 között Erdélyben
és a Balaton környékén készült
légi fotókon kulturális örökségünk gyakran csak a madártávlatból felfedezhetõ varázslatos világa tárul elénk: halomsírmezõk,
õskori és római települések, erõdítmények, várak nyomai, érdekes földmûvek.
Temes, Kolozs, Kovászna, Hargita, Fehér, Hunyad, Arad, Brassó
és Maros megyék ferde- és merõleges szögbõl fotózott régészeti ékességei mellett a zalavári
Vársziget, a kemendollári Várdomb, a nagykanizsai Erzsébet
tér és a vonyarcvashegyi Szent
Mihály-domb szépségei is a látogatók elé tárul a Havasi Bálint,
Száraz Csilla, Major Katalin és Sa-

mu Zoltán Tamás által rendezett
kiállításon. A tárlat elsõként Marosvásárhelyen, ezt követõen
Gyulafehérvárott, majd a Nemzeti Múzeumban, késõbb Komáromban és Nagykanizsán is sikeresen bemutatkozott. Az új perspektívát felvillantó kiállításnyitó
ünnepségen – melyet Bognár István versmondással és Gáspár Attila erdélyi dalok elõadásával tett
különleges hangulatúvá – Havasi
Bálint, a múzeum igazgatója a
légi fotózás elsõ világháború
elõtt induló históriájába is bepillantást engedett. Mint mondta: a
hõlégballonos és a sárkányos felvételek a régészet segítõi lettek
Angliában a sivatagi piramisoknál
és másutt is. A víz alatti fotókkal

pedig a föníciai Türrosz ókori kikötõjét sikerült feltérképezni, de
Svájcban, Mexikóban is eredményes volt e módszer.
Neogrády Sándor, a légi régé-

több pozitív változás is könnyebbé tette az elmúlt években. A
gazdasági civil szervezetek és a
vállalati világ is úgy látja, hogy a
2017-es esztendõ a kkv-k éve lehet. Üdvözölték, hogy a kormányzat a munkaadók érvelését
meghallgatva öt százalékponttal
csökkenti a szociális hozzájárulási
adót 2017-ben az eredetileg javasolt négy helyett. Az IPOSZ örömmel fogadja a kormányzat kijelentését, hogy kiemelten fontosnak
szeti kutatások magyarországi
kezdeményezõje a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályával együttmûködve a '20-as évek
elején kezdte az égbõl fotózást.
Úttörõ jellegû munkásságát a hazai kutatás nemigen fogadta be,
és egészen az 1990-es évekig
várni kellett a módszer az újjászületésére, elterjedésére. Az angol,
német, francia adatbázisok milliós darabszámú fotókat rejtenek,
de már itthon is 432 új lelõhelyre
sikerült találni.

tartja a kis- és középvállalati szektorral való együttmûködést, a
kkv-k versenyképességének javulását, ám az utóbbiak versenyhátrányba kerülnek, illetve áremelésre kényszerülnek.
Lesznek olyan ágazatok, például az építõipar, ahol jelentõs
problémákat is okozhatnak a változások.
Ahhoz, hogy minél
több kkv-ból nagyvállalat legyen, a
legkisebb vállalkozók legnagyobb érdekképviselete további intézkedéseket javasol. Az adminisztrációs terhek
további csökkentése
érdekében a KATA
áfamentességét ki
kellene terjeszteni
az adónem értékhatáráig, azaz 12 millió
forintig. A kisvállalkozások számára felezzék meg a munkáltatókat
terhelõ szociális hozzájárulási
adót, és a felszabaduló összeget a
munkáltatók kötelezõen fordítsák
béremelésre.

kívül hazánkban még szobrot
sem emeltek a zsidó származású
szellemóriás
tiszteletére”
–
mondta el.
Gretel Matías, a budapesti argentin nagykövetség elsõ titkára
köszöntõjében azt emelte ki,
hogy a tehetséges zseni emlékét
õrzõ csodálatos és inspiráló tárlat
nemcsak jelképe a két ország közötti kapcsolatnak, de példa arra
is, hogy „együtt mire vagyunk képesek”.
Papp Gábor, Hévíz polgármestere is megemlékezett a „feltaláló fenoménrõl”, aki festõmûvészként és az Elõre címû lap újságírójaként is jeleskedett. Mint aláhúzta: a fürdõváros a rendkívül
színes kül- és belföldi vendégkör
számára igyekszik Magyarország
kulturális értékeit megmutatni,
ezért rendeztek az elmúlt években Munkácsy- és Herendi-kiállítást is, és ezért döntöttek legutóbb a Bíró-tárlat bemutatása
mellett.
Rácz Sándor, a kiállítás szellemi
atyja és létrehozója az innovatív
lángelme életmûvébe adott rövid
betekintést.
A kiállítás résztvevõi végignéztek egy Bíró László életét bemutató kisfilmet is, amelyben többen, köztük lánya, Bíró Marianna
is beszél az apja felbecsülhetetlen
szellemi hagyatékáról.
Az ünnepség vendégeit Kathy
Horváth Lajos hegedûmûvész
improvicáziója és Petrik Ákos gitármûvész argentin muzsikája is
lenyûgözte.

A KESZTHELY.HU

Újjászületett
A mindenkori társadalmi környezetben születõ mûvészet lenyomat a korról, idõbeni dimenzió, reflexió a körülvevõ világ hatásaira.

„Egy évtizednél hosszabban jól
kiszolgálta az elvárásokat a város
információs kapuja, de a mobil
eszközök fejlõdésével a felhasználói és információszerzési szokások is jócskán átalakultak, ezért
kellett frissíteni a www.keszthely.hu szerkezetét” – mondta el
Ruzsics Ferenc polgármester április elején, a városházán tartott
sajtótájékoztatón.
Úgy vélekedett: sikerült egy
gyors, hasznos, nagyobb vizuális
élményt adó, szemet és szívet
gyönyörködtetõ, tartalmi változásokon átesett portált megalkotni a Webmark Kft. ügyvezetõjével.
Joós Attila, a korábbi portál
fejlesztõjeként azt emelte ki: az
értékteremtés és értékátadás
szándékával álltak neki a munkának. A teljes tartalmat új struktúrába helyezték. A weblap rugalmas, intelligens módon képes alkalmazkodni ahhoz az eszközhöz,

ahonnan az oldalt felkeresték. A
fõ menüpontok alig változtak:
turizmus, programok, önkormányzat, ügyintézés, intézmények, közélet, gazdaság. A felhasználói élmények, alkalmazkodó grafikai rendszerek Darabos
Zsolt közremûködésével érnek
célt. A folyamatosan változó képi
világot közvetítõ, harmonikus
portálon a turisták és a helyiek is
könnyebben, szinte három kattintással rátalálnak majd a keresett információra. A hivatal dolgozói által korlátlanul elérhetõ
tartalomkezelõ rendszer ad stabilitást a mindennapi munkavégzéshez. Az adatbiztonság, az
adatközlési stabilitás és a gyorsaság még hangsúlyosabb lett, új
titkosított biztonsági csatorna
épült ki, ami a felhasználói adatokat õrzi az illetéktelenektõl. Késõbb a vakok és gyengénlátók
számára felolvasószoftverekkel
teszik majd teljessé a weblapot.
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JUBILEUMI PROGRAMOK

Húszéves az Életfa-iskola
Az intézmény húszéves fennállása elõtt tiszteleg az ünnepi
tavaszköszöntõ programsorozat, amelyet a japán–magyar
Életfa Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola tart áprilisban és
májusban.

A rendezvény nyitóünnepségén fõvédnökként köszöntötték a
rövid
köszöntõt
mondó
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõt, az Interparlamentáris
Unio Magyar–Japán Tagozatának
elnökét és Kosuge Junichit, Japán
magyarországi nagykövetét. Babos Lajos igazgató, klarinétmûvész, zenetanár emlékeztetett rá:
az iskola 16 alsós növendékkel
kezdett, és ma 85 tanulót 23 pedagógus képez. Móroczné Komáromi Gyöngyi, címzetes alapító
igazgató, szakmai-pedagógiai tanácsadó, ének-zene tanár tartott
ismertetést az elmúlt két évtized
szakmai teljesítményérõl.
Jelezték, hogy Okuma Nobuko
Kodály-díjas japán zenepedagógus alapítóról minden évben illendõ módon megemlékeznek, de a
jubileumra olyan programsorozatot állítottak össze, amelyre
Keszthely és a környék lakóit is
várják. Az ünnepi hangversenyen
– melyen elõkerült a zongora, a

fuvola és a cselló is – a budapesti
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem japán növendékei léptek fel.
Juhász Ildikó, a Független Pedagógiai Intézet igazgatója az örömteli gyermekkor és a használható
tudás kapcsolatáról beszélt elõadásában. A diákok a magyar és a
japán kultúra jegyében népi kismesterségeket tanulmányozhattak. Bordácsné Kishonti Erika és
Jankovics Tamás népi iparmûvészek a szövés és a fafaragás rejtelmeit tárták föl a tanulók elõtt.
Borsányi Klára gasztronómus a japán konyha különlegességeit mutatta be, Vajdáné Bárdi Magdolna

tanítónõ pedig a szorobánt ismertette meg az érdeklõdõkkel, ami
századunk divatos és hatékony
taneszközévé lépett elõ.
Május közepén Zala megyei
mûvészeti iskolák zenetanárai adnak hangversenyt és „Életfás voltam” címmel megszervezik az
egykori diákok találkozóját. Június
közepéig látogatható az intézményben az a dokumentumtárlat,
ami az iskola szakmai innovációját
mutatja be. A suli két egykori
diákja is kiállíthatta mûvészi munkáit. Kolodics Sára Luca kerámiáit,
Farkas Janó pedig festményeit
hozta el.

Virtuális múzeum Vízünnep Schirilla Györggyel

Elkészült az új, 360 fokos fotózási
Több programmal köszöntötte a víz napját Keszthelyen a Nõk a
technikára épülõ mûtárgypublikálás a
Hungaricana portálon. A Göcseji Mú- Balatonért Egyesület (NABE) zalai csoportja, vendégük volt Schirilla
zeum és a Balatoni Múzeum gyûjtemé- György sportember.
nyébõl dolgoztak fel a szakemberek 250
kiállítási darabot.
A „balatoni rozmár” vendéges- sora, a zenepavilonnál volt vízkedése nagy vonzerõnek bizo- kóstolás, ökológiai lábnyomszáKényelmesen, az otthoni karosszékbõl nyult, társaságában sokan gyûltek mítás, a gyermekeket Tüsi bohóc
megtekintheti bárki a néprajzi üveg- és fatár- össze a Városi Strandon. A sporto- szórakoztatta, s részt vehettek a
gyakat, de gyönyörködhet Kisfaludi Strobl ló többedmagával népszerûsítette „Vigyázz rám!” balatoni társasjáZsigmond alkotásaiban vagy Németh János a kora tavaszi fürdõzés élményeit. tékban is. A felnõttek számára
keramikusmûvész samottfiguráiban. A rend- Kiss István, a keszthelyi sportiroda víztakarékossággal kapcsolatos
szer által megtekintheti az érdeklõdõ azokat vezetõje invitálta az edzésben lé- tanácsadás zajlott.
A nyüzsgés szezonbéli látványt
az alkotásokat, amelyek a kiállítások anyagát võket a közös úszásra, s maga is
nem képezik, sõt, olyan perspektívából is megmártózott a 8 Celsius fok kö- mutatott, ebben a miliõben tetszemügyre veheti az adott mûtárgyat, amely- rüli hõmérsékletû vízben.
tek közös sétát vizeinkért az ünA fürdõzést vállalók a sziget- neplõk a hajókikötõi mólón, a mebõl a múzeumban nem nyílik lehetõsége.
Látványban, részletgazdagságában, a tex- strand stégjénél csobbantak, s a net élén Schirilla György a nap hátúra szépségében a technológia modernko- lidós szakaszon értek partot. ziasszonyával, Vetõné Zeke Erzséri, s a mûtárgyak megjelenítése mobiltelefo- Pezsdítette a hangulatot a bet NABE-csoportelnökkel együtt
Nagyváthy Néptáncegyüttes mû- koszorúzta meg a Balatont.
non is tökéletesen mûködik.

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
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