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

az avatáson Papp Gábor polgár-
mester. Az eredmény annak a mi-
nõségi fejlesztésnek köszönhetõ,
ami érintette a mûsorstruktúrát,
a vetítéstechnikai korszerûsítést,
a nézõtér komfortosítását. Mind-
ezek tették lehetõvé a digitális,
3D-s vetítést, a filmek országos
premierjével való egyidejû bemu-
tatását, a nézõi kényelmi körül-
ményeket. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Õk jobbára a magyar migráns-
válság bölcs kezelése miatt vá-
lasztják a nyugalom, a béke, a szi-
lárd közbiztonság szigeteként
nyilvántartott gyógyhelyet és
mikrorégiót. A gyógyüdülõhely
varázsa és az itt rejtezõ nyugoda-

lom miatt jelent meg egyre több
belga, holland, francia ingatlan-
vásárló. A legtöbb nyugat-euró-
pai vevõ mostanság egy „mene-
külési végállomásként” tekint a
gyógyüdülõvárosunkra. Úgy gon-
dolkodnak: ha terror vagy egyéb

veszély fenyegetné õket, akkor is
adassék meg számukra a minden-
napi biztonság. A nehézkes közle-
kedés és a rubelárfolyam gyen-
gülése miatt már nem az oroszok
tartják életben a helyi és kör-
nyékbeli ingatlanpiacot. 

A két évtizednél is régebb óta
tevékenykedõ szakembertõl elöl-
járóban 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 ak-
tív programok, attrakciók vonzzák.

(Folytatás a 4. oldalon.)

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

ramja keretében, mintegy 469
milliós európai uniós forrásból va-
lósult meg. Megújult, akadály-
mentesített épület, kerékpártá-
rolók, összehangolt buszos és
vasúti utastájékoztató rendszer –
ezek az újdonságok fogadják a
vasútállomásra érkezõket. A 114
éve emelt és azóta többször át-
alakított épületegyüttes mostani
rekonstrukciója során megújult a
homlokzat, korszerûbbé váltak az
utasterek, illetve az utaskiszol-
gáló és a vasúti infrastruktúra
mûködtetéséhez szükséges helyi-
ségek is.

Az energiahatékonysági szem-
pontokat figyelembe véve ké-
szült el a hõszigetelés, megújuló

energiával mûködõ fûtési és hû-
tési rendszereket és gazdaságos
üzemeltetést biztosító WC-öblí-
tést, csapokat, LED-es világítást,
jelenlétérzékelõs kapcsolókat ala-
kítottak ki. A felújítás részeként
az állomás közvetlen környezete
is újjászületett. Kerámia helyett
most üvegre festett halak, auto-
mata tolóajtó és autóbusz-állo-
másra nyíló panoráma várja az
utazóközönséget. Az épület elõt-
ti tér – a korábbi lépcsõs kialakítás
helyett – lejtõt kapott a mozgás-
sérültek, a kerékpárosok és az
utasok közlekedésének meg-
könnyítése érdekében. A zöldfe-
lületet emelt magasságú növény-
kazetták telepítésével növelték. A
rövid idejû autós megálláshoz az
állomás elõtt K+R parkolót alakí-
tottak ki, a bicikliseket B+R ke-
rékpártároló várja, és létesítettek
egy akadálymentes parkolót is.

A MÁV tájékoztatása szerint a
felújított keszthelyi épületet a Ta-
polca felõl, illetve közvetlenül Ba-
latonszentgyörgyrõl vasúton ér-
kezõk már most is használhatják.
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A KESZTHELYI VASÚTÁLLOMÁS:

Késett, de esztétikus lett
ISMÉT TÖBB ÚJ LAKÁS ÉPÜL

Ingatlanpiac-változások

Sok érdekességet tartogatott
a 10. jubileumi gyermekképvise-
lõ-testületi ülés. A helyi Turiszti-
kai Egyesület kezdeményezésére
a Gyermekképviselet 2013-ban
kezdte meg munkáját Gyenes-
diáson azzal a céllal, hogy a gyer-
mekek tevékenyen részt vehes-

senek a település alakításában, és
hogy a nagyközség vezetése a
legautentikusabb forrásból – ma-
guktól a gyerekektõl – ismerje
meg a gyermekek elképzeléseit.
A gyerekbarát település szezonra
való felkészülésébe a helyi gyer-
mekeket minden tavasszal be-

vonják. A gyermektestület ötlete
alapján indult el például helyi
szolgáltatók támogatásával a Tu-
risztikai Egyesület koordinálásá-
val a Születésnap Gyenesdiáson
gyerekbarát akció, létesült gye-
rekzuhany a diási játékstrandon,
született meg Gyenesdiás fagy-
laltja, és indultak izgalmas hold-
fénytúrák is. A mostani tanácsko-
záson – 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 tele-
pülés több pontján, illetve ivóku-
tak létesülnek.

GYÛLÉSEK GYENESDIÁSON

Cél: a turizmusfejlesztés
A közelmúltban tartotta közgyûlését a Gyenesdiási Turisztikai

Egyesület. Czankáné Szalóky Szilvia elnök a tavaly elvégzett munká-
ról szóló prezentációjából is kiderült, hogy a visszavont TDM-pályá-
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 felügyelõbizott-
ság beszámolóját követõen elfogadták a 2016. évi zárszámadást, a
2017. évi költségvetést és a hozzárendelt feladattervet is.

SZÁLINGER BALÁZS KÖLTÕ

Méhes-nagydíjat kap
Alsópáhok híres kortárs köl-

tõje, Szálinger Balázs kapta a
rangos irodalmi kitüntetést, a
Méhes György-nagydíjat, sok
más mellett: 360° címû, a Mag-
vetõ gondozásában ez évben
közreadott verseskötetéért.

A díjazottak nevét a Kolozsvári
Kikötõ 2.0 – Kárpát-medencei fia-
tal magyar írók találkozója nevû
esemény záróakkordjaként meg-
szervezett E-MIL-gálán még ta-
valy decemberben jelentette be
Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke.
A díjazottak május közepén, Mé-
hes György Kossuth-díjas erdélyi
magyar író, szerkesztõ, mûfordí-
tó születésének évfordulóján ve-
hetik át jutalmaikat.

Az észak-balatoni MÁV-épületek jellegzetességét megõrizve,
századunk utasigényeinek megfelelve, a tömegessé vált balatoni
turizmus követelményeinek jobb kiszolgálására, 15 hónapos késés-
sel 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.

Örvendetes, hogy Hévízen és a környéken a fokozatosan növek-
võ igények miatt egyre többen kezdtek bele új lakások építésébe.
Egyre jobb minõségben, egyre vonzóbb kivitelû, 4–6–8 lakásos tár-
sasházak épülnek. Nem feltétlen luxusingatlanokról van szó, de igé-
nyesen, esztétikusan megtervezett és kialakított színvonalas laká-
sok teszik boldoggá új tulajdonosaikat. A magas ingatlanárak elle-
nére a fürdõvárosban újra megjelentek a magyar vásárlók, de raj-
tuk kívül ismét itt vannak a német vevõk is – mondta érdeklõdé-
sünkre a helyi ingatlanpiac változásait Kovács László, a fürdõvárosi
ingatlanokkal is foglalkozó Exclusive Immo Kft. üzlettulajdonosa.

HÉVÍZI ÜNNEPSÉG 

Megújult a mozi
Ünnepségsorozattal avatták fel Hévízen a Fontana Filmszínház

felújított vetítõtermét. 



Az ökológiai rendszerek soká-
ig képesek átmeneti állapotban
létezni. A klasszikus szemlélet
szerint a természet bármely egy-
sége önmagában megõrizhetõ,

és a természe-
tes rendszerek
az emberi ha-
tások kiküsz-
öbölése esetén
m e g õ r z i k
egyensúlyukat,
illetve a termé-
szetes egyen-
súlyi állapotból
eltérített rendszerek idõvel visz-
szatérnek egyensúlyi állapotuk-
ba. E paradigma alapján a termé-
szetet védõ törvények legfonto-
sabb feladata: a védetté nyilvání-
tás és az emberi hatásoktól való
mentesítés. Ennek gyakorlati
megvalósulását rezervátum-
szemléletnek nevezzük, s nemze-
ti parkok sokaságának létrehozá-
sához vezetett. Az elõadó bemu-
tatta, hogy az egyensúlyi modell
mellett létezik egy modern, nem
feltétlen egyensúlyi törekvések-
kel mûködõ modell is. A nem
egyensúlyi rendszerek mûködése
során nagy szerepük van bolyga-
tásoknak, köztük a tájban élõ
ember tevékenységének. Mint
elhangzott, e két vélekedés ál-
landó küzdelemben van. Az egyik
meggyõzõdés szerint zárjuk be a
természetet, zárjuk ki onnan
még az õslakosokat is a táj hasz-
nálatából. A másik szerint a táj
megfelelõ, helyi kis közösségek
általi használata a megfelelõ ter-
mészetvédelem.

A paradigmaváltáshoz kapcsol-
tan ez utóbbi vélekedés sajnos
kevéssé támogatott és még ke-
vésbé népszerû, pedig a kiegyen-
súlyozott tájhasználat lenne a
legfõbb cél, amelyben a mezõ-
gazdasági javak elõállítása és az
ökoszisztéma szolgáltatások egy
gyékényen árulhatnának. Egy ér-
tékõrzéssel foglalkozó szakfolyó-
iratban a paradigmaváltást sür-
getve négy éve arról értekeztek,
hogy a nemzeti parkok (NP) és
vadon területek az USA-ból ter-
jedtek szét a világban. A cikk sze-
rint ezek alapvetõen rasszista in-
tézmények. Az európaiak az
1600-as évek eleji kontinensre lé-
péstõl az 1880-as évek végéig fo-

lyamatosan, sokszor tömegmé-
szárlást folytatva harcoltak az õs-
lakosokkal, õket civilizálatlan vad-
embereknek tekintették, akkor is,
ha azok felvették a kereszténysé-
get.

Az indián õslakosokat a termé-
szetvédelem burkába csomagol-
va kényszerítették õsi földjük el-
hagyására, rezervátumokba te-
relték, ahol gyakran saját korrupt
vezetõik csapdájába estek: éhen
haltak, megbetegedtek. A vadon,
a vad természet kifejezés halla-
tán egy embertõl nem befolyá-
solt õstermészeti élõhelyre gon-
dolunk. Ha ezt védetté nyilvánít-
juk, akkor semmi rosszat nem te-
szünk, hisz csak a vadvilágot
akarjuk óvni – hangzik a gyakori
felvetés. Az a tájkép és az a terü-
let, ami fogadta a fehér embert,
amikor az észak-amerikai konti-
nensre lépett, az nem a vadon
volt, hanem az a föld és az a
kultúrtáj volt, amit az ott élõ õs-
lakosok használtak és alakítottak
ki hosszú évszázadok alatt. A Yel-
lowstone NP a mai napig nem is-
meri el, hogy az indiánok hozzá-
járultak a tájkép kialakításához. A
földrablás jelensége nem korlá-
tozódik csak az USA területére. A
helyi közösségeket, õslakosokat
világszerte (Indonézia, Kolumbia)
veszélyezteti, hogy ipari, mezõ-
gazdasági, természetvédelmi és
turisztikai céllal elveszik a terüle-
teiket, szûkítik életterüket. Lé-
teznek – a magyar tudományos
közélet közremûködésével is –
mûködõ nemzetközi platformok
és elõremutató megközelítések,
melyek szerint az életközösségek
sokszínûségét a helyi lakosság ál-
tal végzett gazdálkodási formák
jótékonyan segítik.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szerencsére a Balaton régió

nemzetközi repülõterének fej-
lesztését a kormány is fontosnak
látja. A 6,6 milliárd forintos, a lé-
tesítménynek és környékének
odaígért támogatás, az újabb légi
járatok indítása, a tervben lévõ
orosz, francia, belga, spanyol,
olasz és angol személyszállító re-
pülõgépek fogadása nem elsõsor-
ban az ingatlanpiacot hozná hely-
zetbe, 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 ma-
gyar tenger között gyorsforgalmi
fõközlekedési útvonallá fejleszte-
nék. Az elõ- és utószezon jócskán
kitolható lenne a felvázolt fejlesz-

tésekkel. Magyar és uniós forrá-
sokból mintegy 365 milliárd forin-
tot terveznek fordítani a 2020-ig
tartó fejlesztési ciklusban a bala-
toni modernizációra.

Hévíz városa is közel négymil-
liárd forint értékû fejlesztést kí-
ván megvalósítani idén és jövõre.
Mindezek óriási lendületet adhat-
nak minden piaci szereplõnek.

–  Mi  újság  a  nyaralóépületek-
kel?

– A Balaton környékén az el-
múlt két évtizedben nagyon el
voltak hanyagolva a víkendházak,
nyaralók. Csak kevesen törõdtek
velük megfelelõ módon. Mostan-
ra viszont odáig jutottunk, hogy a
környéken már alig-alig látni „el-
adó” táblát nyári lakokon, villá-
kon, üdülõházakon. A szülõk,

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

árát. A hévízi irodában megfordu-
lók közül csak kevesen használták
ki a CSOK nyújtotta kedvezményt,
de a térség településein sokan él-
nek ezzel a lehetõséggel.

A munkaigényesebb, de egész-
ségesebb létformára voksolva, a
családok mostanában szívesen ki-
mennek életvitelszerûen is a vá-
rosból a faluba. Egyre többen
örömmel telepednek le a háttér-
településeken, mert innen idõben
és térben is közel van az általuk
áhított gyógy- vagy egyéb szol-
gáltatás. A két három évtizeddel
ezelõtt épült elhanyagoltabb há-
zak is viszonylag jól tartják az áru-
kat és gyorsan vevõre találnak, ha
reális áron kínálják õket. Növek-
szik azon apartmanházakat vásár-
lók száma is, akik fõállásban a szo-
bakiadásból akarnak megélni. Hé-
víz belvárosának üzletei, lakásai
rohamtempóban felértékelõdnek.
Az ingatlanbefektetõk aránya sem
csökkent. Akadnak, akik jó áron
vásárolnak, felújítanak, majd szép
haszonnal továbbadják korábbi
szerzeményüket.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az akkor végrehajtott 35 millió

forintos beruházás olyan vonz-
erõnövelést jelentett, hogy a lá-
togatottság már meghaladja az
évi 50 ezer fõnyi nézõszámot. 

Minderre épül a most megtett
újabb fejlesztési lépés: az elmúlt
hetekben végzett munkálatokkal

15 millió forint költséggel újítot-
ták fel a termet. Kicserélték a
padlózatot, átalakítással több he-
lyet is nyertek, az eddigi 104 ülõ-
hely 130-ra bõvült.

Az elsõ két sor szélén mozgás-
sérültek számára alakítottak ki he-
lyeket felhajtható karfás székek-
kel, illetve mód nyílt kerekes szé-
kekkel való helyfoglalásra is. Ledes
égõkre cserélték a korábbi izzókat,
megújultak a függönyök, aka-

dálymentesítették a vészkijáratot.
A vetítõterem átadása egyben
névadó ünnepséget is jelentett.
Tekintve, hogy ott rendszeresen
tartanak operettesteket, a helyi-
ség a Honthy Hanna terem nevet
kapta. Korának ünnepelt operett-
primadonnája sokat idõzött Héví-
zen. Az avató-névadó esemény

vendége volt Oszvald Marika és
Peller Károly, akik az ünnepséget
követõen operettmûsort adtak. 

A húsvéti ünnepkörben lezaj-
lott program mozitörténelmet
fogott át: a legújabb filmalkotá-
sok mellett némafilmet is vetítet-
tek zongorakísérettel. Az elõtér-
ben alkalmi kaszinó várta a láto-
gatókat, a Mozi TOTO és Mozikvíz
lapok kitöltõi között nyeremé-
nyeket sorsoltak ki. 

ISMÉT TÖBB ÚJ LAKÁS ÉPÜL

Ingatlanpiac-változások

HÉVÍZI ÜNNEPSÉG 

Megújult a mozi

A Re-Folk zenekar május 5-én,
19 órakor a keszthelyi Amazon
Ház Látogatóközpont rendez-
vénytermében tartja a születés-
napi koncertjét. A közönség aján-
dékul kapja a muzsikájukat, az
elõadás ingyenesen lesz látogat-
ható. Majd egy hónappal késõbb,
pünkösdhétfõn, a Balaton-parti
zenepavilon elõtti téren 17.30-
kor a táncházi jubileumot ünnep-
lik, a rendezvényre több koráb-
ban szereplõ zenészt és táncost is
hívnak-várnak.

Ami az évfordulók mögött
van, arról a muzsikusok képvise-
letében Rezes Gábor beszélt: 

– Az ötéves múltunkra tekint-
ve elmondható, hogy közvetlenül
a megalakulás után szorgos mû-
helymunka kezdõdött el – pillan-
tott vissza. – A két korábbi csapat

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 hang-
szerekkel, valamint a magyaror-
szági és erdélyi, a vonósokkal,

mint hegedû, kontra, bõgõ, s ez
kiegészült tekerõvel, tölcséres
hegedûvel, tamburákkal, hosszú
furulyával, ütõgardonnal és egye-
bekkel. Létszám tekintetében
megerõsödött az énekhang is,
nõi elõadóval, de valamennyi fér-
fi hangszeres zenész is énekel. 

Ahogy a Re-Folk elnevezés ma-
gában hordozza a folklórhoz való
visszatérés jelzését, a legfõbb elõ-
adói motiváció a magyar népzene
mind hitelesebb játszása. 

– Kialakítottuk a tematikus
programunkat, elsõsorban jeles
napjainkhoz igazodva: így far-
sang, tavaszköszöntõ, pünkösd,
advent-karácsony, történelmi év-
fordulók mûsoraival – folytatta
Rezes Gábor. – Természetesen fi-
gyelemmel vagyunk egyéb igé-
nyekre, hiszen zenénkkel széles

közönséget igyekszünk szórakoz-
tatni olyan eseményeken is, mint
borfesztiválok, város- és faluna-
pok, szüreti mulatságok. 

Székhelyüktõl Zalaegerszeg–
Budapest távot felölelõen eljut-
nak a legapróbb településekre is,
egyforma lelkesedéssel muzsikál-
va. Jellemzõ profiljuk nagyobb
részt koncert vagy táncház, de
elõfordul a környéken mûködõ
néptánccsoportok zenei kísérete

is. Meghívóik többségében ön-
kormányzatok, mûvelõdési há-
zak, egyesületek, alapítványok,
iskolák, óvodák, gasztronómiai
rendezvények szervezõi vagy ép-
pen baráti társaságok. Kaptak
már felkéréseket esküvõkre, la-
kodalmakra, akár koncert vagy
éppen táncház igénnyel. A zene-
kar erõssége a sokszínûség, fo-
lyamatosan újítják, bõvítik a mû-
sorukat. 

Rezes Gábor sorolta a személyi
és hangszeres összetételt: 

– Horváth Szilárd zenekarveze-
tõ (furulyák, bõgõ), Szalay Andrea
(ének), Burucs Zoltán (hegedû,
koboz, tekerõlant), Hintalan Ger-
gely (kontra, bõgõ, fúvósok),
vendégzenészünk Czeglédi Zsu-
zsa (dob), jómagam bõgõn és
pengetõsökön játszom. 

Jubileumokra készül a Re-Folk
Két jubileumi koncertre is készül a keszthelyi Re-Folk zenekar.

Idén 5 éve, hogy a Boroszlán és a Tátorján népzenei együttes tag-
jai 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 testi és lelki egészség egysé-
gét hatékony terápiákkal, kezelé-
sekkel életmódközpontban és
-táborokban elõmozdító szakem-
ber ételkészítési bemutatót
is tartott. Elõkerült a diabéte-
szeseknek javasolt élelmisze-
rek 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 termé-
szeti népeknél nemigen for-
dul elõ, mert õk természetes
életritmust követnek. A la-
kosság negyedét érintõ civili-
zációs betegség magas vér-
cukorszinttel, sok káros szö-
võdménnyel és sok haláleset-
tel jár együtt. Ha a szervezet
által termelt inzulin nem tud-
ja megfelelõ mértékben ki-
fejteni vércukorszint-csök-
kentõ hatását, akkor kialakulhat a
kór, amit eredményesen lehet ke-
zelni, de közel sem biztos, hogy a
betegség egy életen át tartó el-
kötelezettséget jelent. A cukor-
betegség gyógyítható, csak ezt
keveseknek érdeke közölni a be-
tegekkel. 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 lénye-
gében megszüntethetõ. A cukor-
betegek, magas vérnyomással
élõk, metabolikus szindrómában,
ízületi betegségben szenvedõk
ingyenes tanácsadásra jelentkez-
hetnek az érdligeti életmódköz-
pontban.

ÉLETVITELVÁLTÁSSAL LEGYÕZHETÕ

A cukorbetegségrõl
A Keszthelyi Természetgyógyász Klub március végén tartott elõ-

adásán 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, sze-
mélyre szabott életvitellel, kitartással mindenki búcsút inthet a
2-es típusú diabétesznek. 

PARADIGMAVÁLTÁSOK A TERMÉSZETVÉDELEMBEN

Gondoskodó gondolatok a Georgikonon
„Paradigmaváltások a természetvédelemben”

címmel dr. Bódis Judit egyetemi docens tartott
vetített képes elõadást a Georgikon Könyvtár és
Levéltárban április elején. A Hétköznapi tudo-
mány elõadás-sorozat keretében elhangzottak
szerint a táj a benne gazdálkodó ember gyümöl-
cse. Ha meg akarjuk õrizni a táj sokféleségét, ak-
kor azt az embert is meg kell õriznünk, aki mind-
ezt kialakította. Bölcs kompromisszumkötéssel,
kapcsolatépítõ természetvédelmi munkával, ge-
nerációkon átívelõ célzott programokkal, neve-
léssel, tudatformálással e tudományterület is
elõbbre léphet.



„Egy évtizednél hosszabban jól
kiszolgálta az elvárásokat a város
információs kapuja, de a mobil
eszközök fejlõdésével a felhasz-
nálói és információszerzési szoká-
sok is jócskán átalakultak, ezért
kellett frissíteni a www.keszt-
hely.hu szerkezetét” – mondta el
Ruzsics Ferenc polgármester áp-
rilis elején, a városházán tartott
sajtótájékoztatón.

Úgy vélekedett: sikerült egy
gyors, hasznos, nagyobb vizuális
élményt adó, szemet és szívet
gyönyörködtetõ, tartalmi válto-
zásokon átesett portált megal-
kotni a Webmark Kft. ügyvezetõ-
jével. 

Joós Attila, a korábbi portál
fejlesztõjeként azt emelte ki: az
értékteremtés és értékátadás
szándékával álltak neki a munká-
nak. A teljes tartalmat új struktú-
rába helyezték. A weblap rugal-
mas, intelligens módon képes al-
kalmazkodni ahhoz az eszközhöz,

ahonnan az oldalt felkeresték. A
fõ menüpontok alig változtak:
turizmus, programok, önkor-
mányzat, ügyintézés, intézmé-
nyek, közélet, gazdaság. A fel-
használói élmények, alkalmazko-
dó grafikai rendszerek Darabos
Zsolt közremûködésével érnek
célt. A folyamatosan változó képi
világot közvetítõ, harmonikus
portálon a turisták és a helyiek is
könnyebben, szinte három kat-
tintással rátalálnak majd a kere-
sett információra. A hivatal dol-
gozói által korlátlanul elérhetõ
tartalomkezelõ rendszer ad sta-
bilitást a mindennapi munkavég-
zéshez. Az adatbiztonság, az
adatközlési stabilitás és a gyorsa-
ság még hangsúlyosabb lett, új
titkosított biztonsági csatorna
épült ki, ami a felhasználói adato-
kat õrzi az illetéktelenektõl. Ké-
sõbb a vakok és gyengénlátók
számára felolvasószoftverekkel
teszik majd teljessé a weblapot.
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A mindenkori társadalmi környezetben születõ mûvészet lenyo-
mat a korról, idõbeni dimenzió, reflexió a körülvevõ világ hatá-
saira. 

A 2009–2016 között Erdélyben
és a Balaton környékén készült
légi fotókon kulturális öröksé-
günk gyakran csak a madártávlat-
ból felfedezhetõ varázslatos vilá-
ga tárul elénk: halomsírmezõk,
õskori és római települések, erõ-
dítmények, várak nyomai, érde-
kes földmûvek.

Temes, Kolozs, Kovászna, Har-
gita, Fehér, Hunyad, Arad, Brassó
és Maros megyék ferde- és me-
rõleges szögbõl fotózott régé-
szeti ékességei mellett a zalavári
Vársziget, a kemendollári Vár-
domb, a nagykanizsai Erzsébet
tér és a vonyarcvashegyi Szent
Mihály-domb szépségei is a láto-
gatók elé tárul a Havasi Bálint,
Száraz Csilla, Major Katalin és Sa-

mu Zoltán Tamás által rendezett
kiállításon. A tárlat elsõként Ma-
rosvásárhelyen, ezt követõen
Gyulafehérvárott, majd a Nemze-
ti Múzeumban, késõbb Komá-
romban és Nagykanizsán is sike-
resen bemutatkozott. Az új pers-
pektívát felvillantó kiállításnyitó
ünnepségen – melyet Bognár Ist-
ván versmondással és Gáspár At-
tila erdélyi dalok elõadásával tett
különleges hangulatúvá – Havasi
Bálint, a múzeum igazgatója a
légi fotózás elsõ világháború
elõtt induló históriájába is bepil-
lantást engedett. Mint mondta: a
hõlégballonos és a sárkányos fel-
vételek a régészet segítõi lettek
Angliában a sivatagi piramisoknál
és másutt is. A víz alatti fotókkal

pedig a föníciai Türrosz ókori ki-
kötõjét sikerült feltérképezni, de
Svájcban, Mexikóban is eredmé-
nyes volt e módszer.

Neogrády Sándor, a légi régé-

szeti kutatások magyarországi
kezdeményezõje a Magyar Nem-
zeti Múzeum régészeti osztályá-
val együttmûködve a '20-as évek
elején kezdte az égbõl fotózást.
Úttörõ jellegû munkásságát a ha-
zai kutatás nemigen fogadta be,
és egészen az 1990-es évekig
várni kellett a módszer az újjászü-
letésére, elterjedésére. Az angol,
német, francia adatbázisok mil-
liós darabszámú fotókat rejtenek,
de már itthon is 432 új lelõhelyre
sikerült találni.

LÉGI RÉGÉSZET AZ OLTTÓL A BALATONIG

Történelmi látképek kiállítása
Czajlik Zoltán, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tan-

székvezetõ docense mintegy félszáz, technikailag jól megkompo-
nált légi felvételét hozta el a Balatoni Múzeum május közepéig lá-
togatható vándor fotótárlatára. 

A témakörök a Balatoni Szö-
vetség Hévízen megtartott ülé-
sének fõ napirendjei között sze-
repeltek. A fürdõvárosbeli hely-
szín választása hangsúlyozta a
térségi kapcsolatok jelentõségét,
amint arról a bevezetõben szólt
Balassa Balázs elnök. Házigazda-
ként mondott köszöntõjében
Kepli József János alpolgármes-
ter kiemelte azokat a fejlesztési
célokat és infrastruktúrát, ami
Hévíz és a Balaton turisztikája

szempontjából egyaránt fontos.
Szólt a légi közlekedésrõl, ami
éppúgy szolgálatában áll a Bala-
ton, mint a fürdõváros turisztiká-
jának. 

Az „Év balatoni háza” címû pá-
lyázat lebonyolításához szakmai
partnerszervezetként Zala, So-
mogy és Veszprém megye épí-
tészkamarájának képviselõivel írt
alá együttmûködési megállapo-
dást Balassa Balázs. A szövetség
munkaközösséget vállalt továbbá
Veszprém városával, az „Európa
kulturális fõvárosa 2023” pályáza-

ton való részvétel elõsegítését
célzóan. E deklaráció a regionális
szemlélet érvényesítése céljából
fakad: a kulturális fõvárosi rang
hatásainak az egész balatoni tér-
ségre való kiterjedését elõsegít-
ve. Mindemellett munkakapcsola-
tot szentesítettek a budapesti
Herman Ottó Intézettel, a kör-
nyezet- és a természetvédelem
közös népszerûsítéséért, vala-
mint az ökotudatos szemlélet-
mód alakításáért. A felek kölcsö-

nösen meghívják egymást gyûlé-
seikre, szakmai rendezvényeikre,
közösen végzett feladatokhoz
kapcsolódó pályázatokon együtt
vesznek részt. 

A közgyûlés döntött arról,
hogy a Kék Hullám Zászlóval való
strandminõsítés eddigi 1–3 csilla-
gos fokozata idén 5 csillagig ter-
jed. A kétévenként történõ, s így
2017-ben esedékes különdíjas ér-
tékelések során a Balaton család-
barát, kerékpárosbarát, illetve
legsportosabb strandja címek
lesznek kiosztva. A szúnyoggyérí-
tés a jónak ítélhetõ tavalyi haté-
konysággal látszik elvégezhetõ-
nek. Idõközben az elsõ aktuális
permetezés a gócokat jelentõ he-
lyeken megtörtént. 

Ez alkalommal adták át a Bala-
ton Díj elismerést, melyben 3 kö-
zösség részesült. A szövetség ál-
tal alapított kitüntetõ címet kap-
ta a Balaton Világörökségéért Ala-
pítvány, a Balatoni Hajózási Zrt. és
a balatonfüredi Reformkori Ha-
gyományõrzõk Társasága.

BALATONI SZÖVETSÉG:

Figyelik a szezonmunkát
A Balatoni Szövetség pályázatot ír ki az „Év balatoni háza” cím-

mel, 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, to-
vábbá szó volt arról, hogy a szúnyoggyérítés feltételeit a szövet-
ség biztosítottnak látja.

Találmánytervek, golyóstollak,
az elsõ megvalósult íróeszköz-
példány, sok személyes doku-
mentum és hagyatéktárgy is lát-
ható Hévízen azon a május 19-éig
nyitva tartó kiállításon, amely Bí-
ró László Józsefnek, a golyóstoll
feltalálójának állít emléket.

A világhíres, ám hazánkban
méltatlanul keveset emlegetett
„ezermester polihisztor” hírnevét
a golyóstoll kitalálásának köszön-
heti, de kiderült, legalább húsz je-
lentõs találmány fûzõdik még ne-
véhez, a golyós parfümdezodor-
tól, a gõzmosógépen át, az auto-
mata sebességváltóig. A legelõ-
ször a milánói világkiállítás ma-
gyar pavilonjában bemutatkozó
tárlatot már láthatták az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, a Petõfi
Irodalmi Múzeum, a balatonfüre-
di Kisfaludy Galéria látogatói.
Most Hévízre érkezett.

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 ma-
radhatott a szülõhazájában, és a
második világháború idején el
kellett hagynia az anyaországot.
Magyarország hálával tartozik Ar-
gentínának, amiért az új hazája
olyannyira befogadta, hogy ott
megbecsüléseképpen a születés-
napján ünneplik a feltalálók nap-
ját. „Kudarc, hogy emléktáblán

kívül hazánkban még szobrot
sem emeltek a zsidó származású
szellemóriás tiszteletére” –
mondta el. 

Gretel Matías, a budapesti ar-
gentin nagykövetség elsõ titkára
köszöntõjében azt emelte ki,
hogy a tehetséges zseni emlékét
õrzõ csodálatos és inspiráló tárlat
nemcsak jelképe a két ország kö-
zötti kapcsolatnak, de példa arra
is, hogy „együtt mire vagyunk ké-
pesek”.

Papp Gábor, Hévíz polgármes-
tere is megemlékezett a „feltalá-
ló fenoménrõl”, aki festõmûvész-
ként és az Elõre címû lap újság-
írójaként is jeleskedett. Mint alá-
húzta: a fürdõváros a rendkívül
színes kül- és belföldi vendégkör
számára igyekszik Magyarország
kulturális értékeit megmutatni,
ezért rendeztek az elmúlt évek-
ben Munkácsy- és Herendi-kiállí-
tást is, és ezért döntöttek leg-
utóbb a Bíró-tárlat bemutatása
mellett.  

Rácz Sándor, a kiállítás szellemi
atyja és létrehozója az innovatív
lángelme életmûvébe adott rövid
betekintést.

A kiállítás résztvevõi végignéz-
tek egy Bíró László életét bemu-
tató kisfilmet is, amelyben töb-
ben, köztük lánya, Bíró Marianna
is beszél az apja felbecsülhetetlen
szellemi hagyatékáról.

Az ünnepség vendégeit Kathy
Horváth Lajos hegedûmûvész
improvicáziója és Petrik Ákos gi-
tármûvész argentin muzsikája is
lenyûgözte. 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS HÉVÍZEN

A golyóstoll feltalálójáról

Az ülésen megvitatták a köz-
gyûlés dokumentumtervezeteit,
közöttük a tavalyi munkát értéke-
lõ beszámolót, az alapszabály mó-
dosítását, az idei évre vonatkozó
Cselekvési Programot, a mikro-
és kisvállalkozók mûködését, és
az ipartestületeket érintõ aktuális
szervezeti témákat.

Úgy értékelték, hogy a mikro-,
kis- és középvállalkozások életét a
gazdasági szabályzók és a vállal-
kozási környezet tekintetében

több pozitív változás is könnyeb-
bé tette az elmúlt években. A
gazdasági civil szervezetek és a
vállalati világ is úgy látja, hogy a
2017-es esztendõ a kkv-k éve le-
het. Üdvözölték, hogy a kor-
mányzat a munkaadók érvelését
meghallgatva öt százalékponttal
csökkenti a szociális hozzájárulási
adót 2017-ben az eredetileg java-
solt négy helyett. Az IPOSZ öröm-
mel fogadja a kormányzat kijelen-
tését, hogy kiemelten fontosnak

tartja a kis- és középvállalati szek-
torral való együttmûködést, a
kkv-k versenyképességének javu-
lását, ám az utóbbiak versenyhát-
rányba kerülnek, illetve áreme-

lésre kényszerülnek.
Lesznek olyan ágaza-
tok, például az épí-
tõipar, ahol jelentõs
problémákat is okoz-
hatnak a változások.
Ahhoz, hogy minél
több kkv-ból nagy-
vállalat legyen, a
legkisebb vállalko-
zók legnagyobb ér-
dekképviselete to-
vábbi intézkedése-
ket javasol. Az admi-
nisztrációs terhek
további csökkentése
érdekében a KATA
áfamentességét ki
kellene terjeszteni
az adónem értékha-
táráig, azaz 12 millió

forintig. A kisvállalkozások számá-
ra felezzék meg a munkáltatókat
terhelõ szociális hozzájárulási
adót, és a felszabaduló összeget a
munkáltatók kötelezõen fordítsák
béremelésre.

A KESZTHELY.HU

Újjászületett

HÉVÍZEN ÜLÉSEZETT AZ IPOSZ-ELNÖKSÉG

Gazdasági szabályzókról
Az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) Országos El-

nöksége kihelyezett országos elnökségi ülését tartotta Hévízen. A
tradíciós tanácskozást húsz, az IPOSZ vezetésében a megyéket
képviselõ vezetõ részvételével tartották.

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
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ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt

bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,

széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.

Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

A „balatoni rozmár” vendéges-
kedése nagy vonzerõnek bizo-
nyult, társaságában sokan gyûltek
össze a Városi Strandon. A sporto-
ló többedmagával népszerûsítette
a kora tavaszi fürdõzés élményeit.
Kiss István, a keszthelyi sportiroda
vezetõje invitálta az edzésben lé-
võket a közös úszásra, s maga is
megmártózott a 8 Celsius fok kö-
rüli hõmérsékletû vízben. 

A fürdõzést vállalók a sziget-
strand stégjénél csobbantak, s a
lidós szakaszon értek partot.
Pezsdítette a hangulatot a
Nagyváthy Néptáncegyüttes mû-

sora, a zenepavilonnál volt víz-
kóstolás, ökológiai lábnyomszá-
mítás, a gyermekeket Tüsi bohóc
szórakoztatta, s részt vehettek a
„Vigyázz rám!” balatoni társasjá-
tékban is. A felnõttek számára
víztakarékossággal kapcsolatos
tanácsadás zajlott. 

A nyüzsgés szezonbéli látványt
mutatott, ebben a miliõben tet-
tek közös sétát vizeinkért az ün-
neplõk a hajókikötõi mólón, a me-
net élén Schirilla György a nap há-
ziasszonyával, Vetõné Zeke Erzsé-
bet NABE-csoportelnökkel együtt
koszorúzta meg a Balatont.

Vízünnep Schirilla Györggyel 
Több programmal köszöntötte a víz napját Keszthelyen a Nõk a

Balatonért Egyesület (NABE) zalai csoportja, vendégük volt Schirilla
György sportember.

Az intézmény húszéves fenn-
állása elõtt tiszteleg az ünnepi
tavaszköszöntõ programsoro-
zat, amelyet a japán–magyar
Életfa Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola tart áprilisban és
májusban.

A rendezvény nyitóünnepsé-
gén fõvédnökként köszöntötték a
rövid köszöntõt mondó
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõt, az Interparlamentáris
Unio Magyar–Japán Tagozatának
elnökét és Kosuge Junichit, Japán
magyarországi nagykövetét. Ba-
bos Lajos igazgató, klarinétmû-
vész, zenetanár emlékeztetett rá:
az iskola 16 alsós növendékkel
kezdett, és ma 85 tanulót 23 pe-
dagógus képez. Móroczné Komá-
romi Gyöngyi, címzetes alapító
igazgató, szakmai-pedagógiai ta-
nácsadó, ének-zene tanár tartott
ismertetést az elmúlt két évtized
szakmai teljesítményérõl. 

Jelezték, hogy Okuma Nobuko
Kodály-díjas japán zenepedagó-
gus alapítóról minden évben illen-
dõ módon megemlékeznek, de a
jubileumra olyan programsoroza-
tot 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 Egye-
tem japán növendékei léptek fel.
Juhász Ildikó, a Független Peda-
gógiai Intézet igazgatója az öröm-
teli gyermekkor és a használható
tudás kapcsolatáról beszélt elõ-
adásában. A diákok a magyar és a
japán kultúra jegyében népi kis-
mesterségeket tanulmányozhat-
tak. Bordácsné Kishonti Erika és
Jankovics Tamás népi iparmûvé-
szek a szövés és a fafaragás rejtel-
meit tárták föl a tanulók elõtt.
Borsányi Klára gasztronómus a ja-
pán konyha különlegességeit mu-
tatta be, Vajdáné Bárdi Magdolna

tanítónõ pedig a szorobánt ismer-
tette meg az érdeklõdõkkel, ami
századunk divatos és hatékony
taneszközévé lépett elõ.

Május közepén Zala megyei
mûvészeti iskolák zenetanárai ad-
nak hangversenyt és „Életfás vol-
tam” címmel megszervezik az
egykori diákok találkozóját. Június
közepéig látogatható az intéz-
ményben az a dokumentumtárlat,
ami az iskola szakmai innovációját
mutatja be. A suli két egykori
diákja is kiállíthatta mûvészi mun-
káit. Kolodics Sára Luca kerámiáit,
Farkas Janó pedig festményeit
hozta el.

JUBILEUMI PROGRAMOK

Húszéves az Életfa-iskola

Virtuális múzeum
Elkészült az új, 360 fokos fotózási

technikára épülõ mûtárgypublikálás a

Hungaricana portálon. A Göcseji Mú-

zeum és a Balatoni Múzeum gyûjtemé-

nyébõl dolgoztak fel a szakemberek 250

kiállítási darabot.

Kényelmesen, az otthoni karosszékbõl

megtekintheti bárki a néprajzi üveg- és fatár-

gyakat, de gyönyörködhet Kisfaludi Strobl

Zsigmond alkotásaiban vagy Németh János

keramikusmûvész samottfiguráiban. A rend-

szer által megtekintheti az érdeklõdõ azokat

az alkotásokat, amelyek a kiállítások anyagát

nem képezik, sõt, olyan perspektívából is

szemügyre veheti az adott mûtárgyat, amely-

bõl a múzeumban nem nyílik lehetõsége.

Látványban, részletgazdagságában, a tex-

túra szépségében a technológia modernko-

ri, s a mûtárgyak megjelenítése mobiltelefo-

non is tökéletesen mûködik.


