
A környéken mindenki tapasz-
talja, hogy beindult az építkezési
boom, ami hónapok múlva akár
túlkínálatot is okozhat. Az ingat-
lanközvetítõk élete nem fenékig
tejfel, a fizetésükért õk is kemé-
nyen megdolgoznak. Hamis az ál-
lítás: miszerint az ingatlanosok az
eladók kárán akarják nyélbe ütni
az üzletet – mindezt Lángi Péter,
az egyik országos ingatlanforgal-
mazással foglalkozó iroda vezetõ
munkatársa mondta lapunknak.

A szakember szerint egyre
többen hajlandók egy szép he-
lyen lévõ nyaralóért 25 milliónál
magasabb összeget is kifizetni,
de e kategóriában továbbra is
12–15 milliós ingatlanok iránt
mutatkozik a legnagyobb keres-
let. A balatoni ingatlanpiacon a
pénz évszaktól függetlenül me-
nedéket talál. Az árakat a szûkülõ
kínálat is hajtja. A túlkereslet újra

15 százalékosnál is magasabb. A
használt nyaralók árai Balaton-
györökön, Vonyarcvashegyen és
Gyenesdiáson is folyamatosan
emelkednek, a használt üdülõ-
egységekért pedig továbbra is
Hévízen kell a legmélyebben a
zsebbe nyúlni.  Keszthelyen ele-
nyészõ mennyiségben vannak
közvetlenül a vízparton lévõ üdü-
lõk. Hévízen nagyobb számban
akad százmilliónál is magasabb
összegért kínált, néhány éve
emelt, prémium építõanyag fel-
használásával kivitelezett eladó
ingatlan. A vízpart közelségének
„varázs-hatása” mostanság már
maximum 900 méteres körben
lett érvényes. Ha már autót kell
elõvenni, akkor az nagyjából
mindegy, hogy 1–2–3 kilométer-e
az út hossza. Újra értékes lett az
örökpanoráma, amelyik óriási ha-
tással van a Keszthelyi-hegység-

ben feltalálható üdülõegységek,
hétvégi házak áraira. 

A zalai Balaton-part községei-
ben, a tó partjának közvetlen kör-
nyezetében ingatlantulajdonnal
rendelkezõk viszonylag gyorsan,
akár heteken belül is képesek túl-
adni a nyaralójukon akkor is, ha
az felújításra szorul. Újból egyre
erõsödõ adásvétel jellemzi a pia-
cot, de a nyaralóbiznisz szezona-
litása várhatóan a késõbbiekben
gyorsan lecseng majd.  Érdekes-
ség, hogy a keszthelyi halászcsár-
da fölött fekvõ utcákban, koráb-
ban értékesíthetetlennek mon-
dott, régi építésû, egykoron üdü-
lõnek emelt, nem téliesített in-
gatlanok is elég gyorsan, viszony-
lag kedvezõ összegekért áruba
bocsáthatóak. Az olcsóbban kí-
nált balatongyöröki, vonyarcvas-
hegyi és gyenesdiási nyaralókat
leginkább olyan vásárlók keresik,
akik korábban itt nyaraltak és
kedvezõ tapasztalatokat szerez-
tek egy apartmanban, panzióban
vagy nyaralóban.

S hogy mi újság a telkek, há-
zak, lakások, garázsok piacán? A
szakember elmondta:

– Az építési telkek iránt most
már visszafogottabb a kereslet,
de a kínálati oldal továbbra is
rendkívül szûkös. Keszthelyen
gyakorlatilag már nem létezik
CSOK-ba bevonható összközmû-
ves építési telek. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
Az 1936-os berlini olimpia 100

méteres gyorsúszó aranyérmese
emléke elõtt koszorúzási ünnep-
séggel tisztelegtek a napokban,
halálának 73. évfordulóján. Részt
vett az eseményen a Budapesti
Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
képviseletében Simon Gábor ügy-
vezetõ igazgató, valamint számos
sportoló. A megemlékezés virá-
gait a bajnok Balaton-parti szob-
ránál és a Szent Miklós temetõ-
kertben a sírjánál helyezték el. 

Csik Ferenc a Keszthelyi Törek-
vésben, majd a BEAC színeiben
sportolt, mely idén ünnepli 120.

évfordulóját. A klub a jubileumi
alkalomból kiadványt készít,
melyben szerepelnek majd a né-

hai bajnok egykori lakhelyei, így
Keszthely is, valamint iskolája, a
Vajda János Gimnázium. 

A gyerekkora révén Hévízhez
is kötõdõ Flavius Theodosius,
késõbbi nevén I., vagy Nagy
Theodosius római császárt és a
korát idézték viszsza április kö-
zepén, egy kétnapos tavaszkö-
szöntõ programmal, melynek
díszvendégei között a Tizedik
Gemina Légió hagyományõrzõit
köszöntötték. 

A program fõ helyszíne ezút-
tal is az egregyi rendezvénytér
volt, a mûsor nyitányaként az
üdülõhely több közterén is meg-
csodálhatták a légiósok felvonu-
lását. A 2. században Pannóniá-
ban és Aquincumban állomásozó
légiósok felszerelésében a sétá-
lóutcán is végigmasíroztak.
Mindkét nap a római légiósok

életét bemutató korhû katonai
tábort látogathattak az érdeklõ-
dõk. A katonai bemutató alkal-

mával korhû fegyvereket, felsze-
reléseket vehettek kézbe, pró-
bálhattak ki. Volt probatio avagy

katonai kiképzés is áldozatbemu-
tatással, gladiátorjátékokkal, de
a szervezõk római kori társasjá-
tékokat is megelevenítettek. A
közönséget népi játékok és kon-
certek is várták. Ceres: a római
mitológiában a növények, fõleg
a gabona ültetésének istene és
az anyai szeretet istennõje volt.
A cerealia ünnepségsorozat –
amelynek lényegi elemeit a für-
dõvárosban is felelevenítették –
már része volt annak a Római Bi-
rodalom területén megtalált
naptárnak, amely iránymutatást
kínál a különféle ünnepségek
korhû vezényletére.

Óvodások mûsora köszöntötte
az ünnepséget, amit immáron
több mint egy évtizede szervez az
üdülõrégióban a tavat oltalmazó
civil nõközösség. A nap háziasszo-
nyaként Vetõné Zeke Erzsébet
egyesületi csoportvezetõ beszélt
a vízi világnap idei üzenetérõl.
Hangsúlyozta, hogy az ünnep min-
dig nagyon fontos nézõpontokból
hívja fel a figyelmet a vízkincs óvá-
sára. A „Védd természetesen!” jel-
mondat arra mutat rá, hogy a víz
védelmét maga a természet tudja
a legjobban biztosítani. 

– Célunk a világnapi üzenet tar-
talommal együtt való közvetítése

– mondta Vetõné Zeke Erzsébet. –
A kedvezõ környezeti állapotok
mellett nem tagadhatók a problé-
mák sem, mint a természetes
partszakaszok jelentõs csökkenté-
se, a meder iszaposodása, amikkel
kapcsolatosan szót kell ejtenünk a
megoldási javaslatokról. Az em-
bernek hozzá kell járulnia az
egészséges zöld környezet fenn-
tartásához, annak gyarapításával.
Fontos, hogy gátat szabjunk a
szennyezõdéseknek, ezért fákat
kell ültetni, erdõket telepíteni, vi-
gyázni a vizes élõhelyekre. Így le-
het egyensúlyban tartani a víz
természetes körforgását, a na-

gyon fontos éltetõ elem minõsé-
ge, tisztasága érdekében. 

A családias kikapcsolódást
nyújtó délutánon forrásvizek kós-
tolójával vendégelték meg a
résztvevõket, a gyermekeket
szórakoztatta Tüsi bohóc, játsz-
hattak az érdeklõdõk a balatoni
„Vigyázz rám” társasjátékkal. Majd
a közönség körében zöld növé-
nyekbõl, tavaszi virágokból készí-
tett élõ kompozícióval a Balaton
megkoszorúzására került sor. 

A NABE települési szervezetei
számos további helyszínen is vál-
tozatos kínálattal fogadták az ér-
deklõdõket, a zalai partszakaszon
Balatongyörök, Gyenesdiás és Vo-
nyarcvashegy strandján a társ ci-
vil szervezetek várták hasonló
programokkal a víz napját ünnep-
lõket. 
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VÉDD, ÉS VIGYÁZZ RÁ!

Víznapi üzenet Keszthelyrõl
KESZTHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Ismét pörög a nyaralóbiznisz

A víz világnapjának „Védd természetesen!” jelmondatával ren-
dezett programot a keszthelyi Balaton-parton a Nõk a Balatonért
Egyesület (NABE) zalai csoportja. 

HÉVÍZI TAVASZKÖSZÖNTÕ

Egregyi családi hétvége

Csik Ferencre emlékeztek
A névadó bajnokra emlékezett a keszthelyi Csik Ferenc Olimpiai

Baráti Kör.

A balatoni ingatlanpiac tavaszi pezsdülése intenzív méreteket
öltött, az árak a kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen folyamatosan
emelkedni látszanak, és a keresleti oldal felfokozott bõvülését ta-
pasztaljuk Keszthelyen és a régióban is.



A Keszthelyi Természetgyó-
gyász Klub elõadás-sorozatának
áprilisi vendége a nyíregyházi
Hegyi József méhész, méz-
gyógyász, természetgyógyász
volt, akit dr. Gubicza András, a
régió méhészéletének egyik leg-
ismertebb mestere, az agrártu-
dományi egyetem nyugalmazott
tanára megajándékozott saját, a
Méhek csodálatos élete címû
szakkönyvével.

Az ismét telt házas összejöve-
telen Balázs József klubelnök
megemlékezett az ország egyik
legismertebb és legelismertebb
természetgyógyászának februári
temetésérõl. Mint elhangzott:
prof. dr. Török Szilveszter, a Ma-

gyar Természetgyógyászok és
Életreformerek Tudományos
Egyesületének örökös tisztelet-
beli elnökének halálával az egyik
legnagyobb szaktekintélyét ve-
szítette el a honi természet-
gyógyászat. Az elnök beszélt az
õszi szezon nyolc alkalmat érintõ
elõadásainak elõkészítésérõl,
majd szóba hozta azon városi
programokat, amelyek a szerve-
zet profiljába illeszkednek. A
meghívott okleveles apiterapeu-
ta részletesen ismertette a mé-

hek életét, szokásait; a méhésze-
ti termékek gyógyászati célú fel-
használását. A félezer méhcsalád-
dal foglalkozó szakember szerint
a méhek már több 10 millió éve
bennünket, embereket szolgál-
nak: csodálatos szervezettség-
ben, precíz rendtartásban, kitar-
tással, szorgalommal. Minden ke-
mény fizikai munkát végzõ méh-
nek külön feladata van, amit buz-
gósággal, a másikat segítve telje-
sít. A természetben mindenki ad-
ni akar, nem pedig elvenni, ezért

az embernek sok tanulnivalója
lenne a méhecskéktõl. Hazánkban
a hungarikumként tisztelt akác-
mézen kívül a vegyes virágméz a
legismertebb. A méz bekristályo-
sodását, szerkezetének megvál-
tozását a gyümölcs- és szõlõcu-
kor idézi elõ, de ez kicsit sem
érinti a méz minõségét, gyógyha-
tásának alakulását. A hazai mézek
minõsége folyamatosan javul,
már csak elvétve fordulnak elõ
cukrozott pancsolmányok. Mind-
azonáltal a gyors energiaforrást
biztosító mézet érdemes megbíz-
ható méhésznél beszerezni.

A hipermarketekben kapható,
akár mûanyag macis üvegbõl is ki-
nyerhetõ mézek állaga az 50–60
oC-ra való fölhevítés miatt lesz
könnyebben kenhetõ, de ilyenkor
a méz ásványianyag-tartalma, il-
letve beltartalmi és gyógyászati
értéke már részben lecsökken. A
cukorral kezelt méz sem fog egy-
hamar bekristályosodni. A mézzel
kevert virágpor valódi energia-
bomba. A cukor helyettesítésére
is alkalmas méz nem csak teába,
de feketekávéba is jó. Sokan fer-
dén néznek a sötétebb színû erdei
mézekre, holott a színük azt jelzi:
nagyon magas bennük a gyógy-
erõ és az ásványianyag-tartalom.

Idén immáron ötödik alka-
lommal rendezte meg a hévízi
Festetics György Mûvelõdési
Központ a „Te meg a világ” címû,
Szabó Lõrinc nevével fémjelzett
nemzeti vers- és prózamondó
versenyt. 

A rangos programnak a városi
könyvtár adott otthont. A fürdõ-
város helyi értéktárában is re-
gisztrált, ezúttal jubileumi jegy-
ben tartott eseményre a hagyo-
mányok szerint a Magyar Vers-
mondók Egyesületének szakmai
támogatásával került sor. Alkalmi
interaktív kiállítás is társult a
programhoz, mellyel megidézték
Szabó Lõrinc 1949-ben Hévízen
töltött napjait. A tárlat oly módon
is közel hozta a látogatókat a köl-
tõhöz, hogy korabeli rádióból õ
szólalt meg, s felemelt telefon-
kagylón át is lehetett hallani a
hangját. A gyógyhelyen való tar-
tózkodásáról õrzött emlékekrõl
dr. Szántó Endre helytörténész
tartott vetített képes elõadást.
Bemutatta annak a kockás füzet-
nek a másolatát, amelybe Héví-
zen írta Szabó Lõrinc a költemé-
nyeit, köztük a fürdõhely által ih-
letetteket. 

A versenymezõnyben 16 éven
felüliek szerepelhettek, a kötele-
zõen elõadandó mûveket a név-
adó költõtõl illetve fordításaiból
kellett választaniuk a résztve-
võknek. Továbbá a szabadon vá-
lasztott mûként a teljes magyar
irodalomból válogathattak, külö-
nös tekintettel a 20–21. század
magyar irodalmára. A zsûri Pata-
ki András, a soproni Petõfi Szín-
ház igazgató-fõrendezõje elnök-
letével végezte munkáját. Az íté-
szek közt volt Ivancsics Ilona

színmûvész, Török Tamás rende-
zõ, Kiss László, a Magyar Vers-
mondók Egyesületének elnöke,
valamint a házigazda képvisele-
tében Király Erika, Radnóti-díjas
versmondó. 

– Gyöngyszemek szólaltak
meg izgalmas válogatással, kor-
rekt elõadásmódban – summázta
a minõsítést Pataki András, hoz-
zátéve: – Ez a verseny méltán
számít hungarikumnak, az elõ-
adók mintegy harmadrésze mû-
vészi értékû színvonalat nyújtott.

A zsûri elnökétõl és kollégáitól
sok útravalót is kaptak a nevezõk
a versválasztással, a tartalom ér-
telmezésével, a hiteles megszó-
laltatással kapcsolatosan, hogy a
költõi gondolatok átélt saját böl-
csességként hangozzanak. A 40
nevezõvel zajlott versenyt Bor-
bély Mihály nyerte, õt követte a
dobogós helyezettként sorrend-
ben Marosvölgyi Gergely, vala-
mint Horváth Róbert, továbbá 3
különdíjat is átadtak. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A háttérközségekben sincse-

nek már nagy számban üres, jól
beépíthetõ, olcsó telkek. Ha Sár-
melléken beindulna az Air Cargo,
az a munkahelyek gyors felfutása
mellett dinamikusan felfuttatná a
falu ingatlanpiacát. E községben a
jelenlegi árak háromszorosát érné
egy lakótelepi lakás is. Lakásfron-
ton az egyedi közmûvekkel ellá-
tott, egyszobás otthonok újból
aranyáron cserélnek gazdát Keszt-
helyen és Hévízen is. Újra nagyon
kelendõek az egy-két szobás pa-
rasztházak a háttértelepüléseken.
A Balaton fõvárosának szívében
található házak, lakások, apartma-
nok jól tartják az árukat, függetle-
nül az építés évétõl. A téglaépíté-
sû családi házak árai még mindig
az országos átlag fölött vannak. A
családi házak átlagárai 35–50 mil-
liós ártartományban szóródnak,

de kivételes szerencsével akár
25–30 millióért is vehetünk családi
házat Keszthelyen. Értékálló csalá-
di házhoz juthatunk persze
90–100 millió forintért is. A jelen-
tõs vásárlóerõt képviselõk között
Hévízen már jobbára csak külföl-
diek vannak, akik felerészben be-
fektetési céllal, fele részben saját
üdülési célra vásárolnak ingatlant.

A fürdõvárosban nagy a hiány
a kisebb térmértékû családi há-
zakból. A kiskastélyok, kúriák,
több száz milliós ingatlanok na-
gyon nehezen találnak gazdát, ám
a politikai megnyugvás idõszaka
után, ezen szegmens felfutására
is számítunk. Alsópáhok és
Cserszegtomaj továbbra is ingat-
lanpiaci „sztár községnek” számít.
Érthetetlen módon nem pezseg
úgy az ingatlanpiac sem
Nemesbükön, sem Karmacson. Az
országos ingatlaneladásokkal fog-

lalkozó szakportálok hónapokkal
korábban ráeveztek a Hévíz és
Keszthely földrajzi közelségében
lévõ, a nyugalom szigeteiként
aposztrofált: Vindornyafokra,
Vindornyalakra, Vindornyaszõlõs-
re, ám ez a trend most valamiért
megkopott. Pedig, aki zajtalan bé-
kére, nyugalomra, öko- vagy
bioéletre vágyik a Balaton közel-
ségében, annak Zalaszántó és kö-
zelsége az ideális helyszín. A hitel-
hez jutás feltételeinek szigorítása
magával hozta, hogy a panelpiac
nemigen pörög. Sokaknak azon-
nal szükségük van készpénzre,
ezért az ingatlanértékesítések kö-
zel negyede a piaci ár alatt törté-
nik. A jelenlegi lakásállomány
70–80 százaléka a nehezen érté-
kesíthetõ kategóriába tartozik. Az
ingatlanok energetikai tanúsítvá-
nyában szereplõ adatokra vevõk
lettek a külföldiek mellett már a

hazai vásárlók is. Az új építésû in-
gatlanok iránt a kereslet nem lan-
kad, de a mikrotérségben ilyen el-
vétve akad.

Nehezen magyarázzuk, hogy a
balatoni háttértelepülések ingat-
lanáraiban miért nincs jelentõs
emelkedés az elmúlt hónapokhoz,
évekhez viszonyítva. Keszthelyen
a tavasz sem változtatott azon a
helyzeten, hogy többen bérelné-
nek, mint vásárolnának garázst.
Sokan az ingatlanirodák szakértõi
segítsége nélkül, a precíz jogi hát-
terünket kihagyva próbálnak
egyezségre jutni, de a fülünkbe ju-
tott információk komoly csalódá-
sokról is szólnak.  Az az ingatlan-
piac egyetlen szereplõje számára
sem jelent újdonságot, hogy a ké-
nyelmi szempontok egyre domi-
nánsabbak, de hogy egy keszthe-
lyi, extrák nélküli garázsba 10–20
ezer forintért beszerelt piszoárnak
negyedmillió forintos árfelhajtó
hatása legyen, az a kollégáinkat is
meglepte. Ha egy ingatlanban fél
évtizednél öregebb a klíma, az
elektromos kapu vagy a garázsaj-
tó, akkor az alkufolyamat erõsebb
hatással levezényelhetõ. Hogy a
különleges adottságokra a vásár-
lónak külön pénzt kell szánnia, ez
már persze egyáltalán nem számít
újdonságnak. 

KESZTHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Ismét pörög a nyaralóbizniszA színész szerint: a vers nem
más, mint egy diskurzus a poéta
és hallgatósága között, a versírók
pedig stand-uposok. Egy stand-up
felléppõ sem tesz mást, mint be-
számol a közérzetérõl, az õt ért
negatív vagy pozitív ingerekrõl,

hatásokról. A költemény maga egy
sztori, amely érdekfeszítõen is tol-
mácsolható, komoly ener-
giabefektetés nélkül. A szavalás

helyett ezúttal inkább rímbesze-
dett történetmesélésnek volt
szem- és fültanúja a hallgatóság.
Szerinte a színészek kötelessége,
illetve felelõssége az, hogy a tár-
sadalom emlékezetébõl soha ne
kopjon ki az értékteremtõ honi
költõk munkássága. Jordán Tamás
mintegy fél évtizede nagy sikert
aratva járja az országot egyszemé-
lyes elõadásával. Ezúttal a színház-
és versszeretõ helyi emberek hall-
gatták az ember lelkét megérintõ
gondolatokat. A klasszikus, már el-
hunyt költõk mellett a színmûvész
olyan tréfás történetek elmondá-
sára is vállalkozott, amelyeknek
mind valóságalapja is volt, van.

A rendezvény házigazdája a
helyi születésû Szálinger Balázs,
József Attila-díjas magyar költõ
volt. A Hévíz folyóirat korábbi fõ-
szerkesztõje saját maga ültetett
el egy facsemetét az intézmény
udvarán, amely mellé emléktáb-
lát is avattak a nyolckötetes szer-
zõ, a gyermekirodalom és mûfor-
dítások honi Bródy Sándor-díjas
kiválóságának a tiszteletére.

RÍMBESZEDETT TÖRTÉNETMESÉLÉS

Költészet napja
Személyes történetekkel, kedves poénokkal, máshol még nem

hallott poémákkal és nagy magyar költõk verseivel is szórakoztat-
ta a közönséget Alsópáhokon Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas színmûvész, rendezõ, színigazgató. A fõiskolai docensként,
érdemes mûvészként, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja-
ként is nevet szerzett színész a magyar költészet napja alkalmából
szervezett községi stand-up est vendégeként hozott örömperce-
ket a hallgatóságnak. 

– Mindig is bíztam a Hollandiá-
ban, Lengyelországban, Német-
országban jól mûködõ, egészsé-
ges hazai nagykoalíció létrejöt-
tében, mûködésében, aminek el-
érése ezúttal sem sikerült. A vá-
lasztási vereséget tisztességgel,
emelt fõvel elviselve természe-
tesen ugyanúgy baloldali mara-
dok, és a helyi önkormányzat
képviselõ-testületében betöltött
funkcióimat is függetlenként
megtartom. Keszthely város jó
ügyeinek szolgálatát: a pályázati

támogatások megragadását, a
munkahelyek megteremtését a
továbbiakban is jó szívvel válla-
lom.

Mind a pártom, mind a baloldal
a jövõben is számíthat rám, mint
Keszthely közéletének egyik „régi
motorosára”. Az utódlásomról az
alapszervezet tagjai döntenek. Az
elnöki feladatokat vélhetõen a je-
lenlegi alelnök, a fiatal generációt
képviselõ Brunner Tibor veszi át
tõlem, aki most a párt megyei el-
nökhelyettese.

MOHÁCSI JÓZSEF (MSZP)

Lemondott elnöki tisztségérõl

Jordán Tamás és Szálinger Balázs

– Hosszas vajúdás és gondolkodás után, családom támogatása
mellett úgy döntöttem, hogy a pártból való kilépéssel egy idõben
lemondok az MSZP keszthelyi szervezetének elnöki tisztségérõl.
Nehezen viseltem ugyanis az országos elnökség harmadik ciklus
óta végbevitt állóvízszerû küszködését, az itteni állapotokat is és
az országos választási eredmények tükrében határoztam arról,
hogy befejezem. Döntésemet nem a helyi választási eredmény mo-
tiválta – nyilatkozta sajtótájékoztatóján Mohácsi József, aki hat év
óta látja el az elnöki feladatokat.

Szabó Lõrinc-versek Hévízen 

Elõadás a méhek titkairól

Megújult a keszthelyi Belváro-
si Múzeumok tulajdonosa által lé-
tesített helytörténelmi panteon. 

A Túri Török Tibor szépmíves
munkájával 5 éve „Városunk
nagyjai” címmel készült relief-
tabló immáron több mint 40 híres
személynek állít emléket. A port-
rék történelmi alakokat, tudóso-
kat, mûvészeket, közéleti szemé-
lyiségeket idéznek meg. Az arc-
képcsarnok a Kossuth u. (sétáló-
utcai) 12. számú épület kapualjá-
nak belsõ falán található. Rövid
életrajzi leírások is olvashatók. Az
emlékhely közelebb hozza a tele-
pülés hírnevét öregbítõk munkás-
ságát a mai emberekhez. Csak
néhányukat említve az alkotó
munka egy-egy területérõl ott van:
Laczkfi István nádor, Kacsoh
Pongrác zeneszerzõ, Reischl Ven-
cel városbíró, Schwarz Dávid fel-
találó, Asbóth Sándor tábornok,
Barsy Sarolta kutató-növényne-
mesítõ, Básti Lajos színmûvész,
Mikus Gyula festõmûvész, Wen-
tzely Dénes erdész-író, sokak tár-
saságában. 

A panteon megújítását szak-
ipai munkával segítette az Asbóth
Sándor Szakképzõ Iskola.

A politikus április 18-án tartott
sajtótájékoztatóján bejelentette:
pártja és õ maga is a határidõt be-
tartva, kifogást emelt a választás
eredménye miatt, mert többféle
furcsaság, érdekesség és aggá-
lyos különlegesség árnya vetül a
voksolásra. A szavazóköri adato-
kat átnézve, a rontott szavazatok
arányát megkérdõjelezve, a típus-
hibákat látva, az országos átlagtól

való drasztikus eltérésekkel szem-
besülve a politikus arról döntött,
hogy kifogást emel. A választási
eredményt látva a DK-nak újrater-
vezésre, további építkezésre van
szüksége – mondta el. A kormány-
párt kétharmados gyõzelme mel-
lett sovány vigasz, hogy a DK a je-
lenlegi négy helyett kilenc képvi-
selõvel alakíthat külön parlamenti
frakciót.

Választás – 2018
Manninger Jenõ, a Fidesz-KDNP képviselõjelöltje 55,51 százalék-

kal, 28.617 szavazattal nyert Zala megye Keszthely központú 2. vá-
lasztókerületében a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, a sza-
vazatok 100 százalékos feldolgozottságánál. A politikus ezzel gya-
korlatilag mandátumot szerzett, de a Demokratikus Koalíció képvi-
seletében induló, 4245 voksot gyûjtõ, 8,23 százalékot elérõ, har-
madikként befutó: Kovács Viktória kifogást nyújtott be, és a sza-
vazatok újraszámolására adott be indítványt.



Az országos adatokat is értékelõ
beszámolóból kitûnt, hogy 2017
lett minden idõk legjobb éve. Ismét
rekordbõvüléssel zárta az eszten-
dõt a belföldi turizmus, mintegy 15
százalékot gyarapodott tavaly. A
SZÉP-kártyás fizetések száma 32
százalékkal, míg értéke 42 száza-
lékkal nõtt. A KSH egész éves szál-
láshelyi adatokról frissen megjelent
gyorstájékoztatója szerint az euró-
pai vendégforgalom bõvülésének
ütemét 1,6 százalékponttal felül-
múlva Magyarországon 6,7%-kal
nõtt a kereskedelmi szálláshelye-
ken eltöltött vendégéjszakák szá-
ma a tavalyi évben. A magyar ven-
dégforgalmi adatok európai és ré-
giós összevetésben is figyelemre
méltóak. Míg például az EU-ban
2017-ben 5,1%-kal, Ausztriában
2,3%-kal, Szlovákiában 5,9%-kal,
Lengyelországban pedig 5,1%-kal,
addig hazánkban 6,7%-kal növeke-
dett a vendégéjszakák száma. A ke-
reskedelmi szálláshelyeken regiszt-
rált 29,5 millió vendégéjszaka az el-
múlt évekhez hasonlóan 2017-ben
is fele-fele arányban oszlott meg a
külföldi és hazai vendégek között.

Sosem látott figyelem irányult a
Balatonra a tavalyi nyáron, tovább
nõtt a vendégforgalom, bõvült a
fejlesztések, a programok száma.
Míg néhány éve a családok mintegy
fele engedhette meg magának,
hogy egy hetet eltöltsön a Balaton-
nál, addig a felmérések alapján ez
az arány: 65 százalékra nõtt. A ba-
latoni élbolyban lévõ települések
közül Zamárdi, Balatonszemes,
Zánka, Fonyód egy-egy helyet ron-
tott, miközben Keszthely két
hellyel, Cserszegtomaj és Tihany
egy-egy helyezéssel ért el jobb
eredményt. Keszthely a kettõs javí-
tással átvette az ötödik helyet
Zamárditól. A TOP 5 kihagyhatatlan
kulturális balatoni program bronz-
érmese a nyaralók szerint a Feste-
tics-kastély lett.

Keszthelyre külföldrõl belgák,
németek, hollandok, osztrákok,
csehek, szlovákok és lengyelek ér-

keztek a legnagyobb számban. A
szállodaipar is elégedett. A nyáron
problémát egyedül a megfelelõ
munkaerõ biztosítása jelentette. A
legnépszerûbb szálláshelytípusok a
szállodák, kempingek és egyéb
szálláshelyek voltak, a foglalások
közel négyötöde szólt ide. Az
összvendégszám a 2016. évi
67.414 fõrõl tavaly 89.641 fõre
nõtt, mely 33%-os növekedést je-
lent. A vendégéjszakák tekinteté-
ben is jó eredményeket ért el a

„Balaton fõvárosa”, hiszen több
mint 28%-os növekedés tapasztal-
ható: a tavalyi évben 296.805 ven-
dégéjszakát töltöttek el a turisták
Keszthelyen. Az idegenforgalmi
adó (IFA) mértéke az elmúlt évek-
ben nem változott. A befolyt IFA
összege 87.995.430 forint volt, ami
majdhogynem 18 millió forinttal
magasabb az elõzõ évinél, és
19.995.430 forinttal haladta meg a
2017. évi költségvetésben terve-
zettet. Keszthely strandjain – ame-
lyek már június elsõ hétvégéjétõl
fizetõs státuszban mûködtek – az
idõjárás kedvezõ alakulásának is kö-
szönhetõen, nagymértékben nõtt
a látogatószám.
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Újra Dobd be magad! – kéri a
Keszthelyi Városvédõ Egyesület a
város lakóitól. Szent György he-
tében, április 23–29. között idén
is megszervezik (n)agytakarító,
városszépítõ programjukat „KÉK
RÓKA-FUTAM – ...a várossal A VÁ-
ROSÉRT” elnevezéssel. 

Csángó Zsuzsa, az egyesület
elnöke elmondta, hogy várják
azoknak a munkahelyi, baráti és
lakóközösségeknek, civil szerve-
zeteknek, iskoláknak, óvodáknak
a jelentkezését, akik a tavalyi év-
hez hasonlóan idén is aktívan
részt kívánnak venni lakókörnye-
zetük szépítésében.  Az elsõ alka-

lom során kialakult jó gyakorlat-
nak megfelelõen az egyesület
most is a GESZ-szel közösen koor-
dinálja a résztvevõk tevékenysé-
gét és az összegyûjtött szemét
elszállítását. A kezdeményezés
legfõbb célja a szemléletformá-
lás, annak a tudatosítása, hogy
környezetünk állapota fõként raj-
tunk múlik. Az elnök hangsúlyoz-
za: az akcióval arra szeretnék fel-
hívni a figyelmet, hogy a város
közösségén is múlik a települési
közterek tisztasága, rendezettsé-

ge. A közösen végzett önkéntes
munka hozzájárul a városban te-
vékenykedõ civil szervezetek kö-
zötti jó kapcsolat ápolásához,
hogy a személyes ismeretségekre
kölcsönösen támaszkodva késõbb
együtt tudjanak mûködni egyéb
ügyekben is. A kezdeményezés-
hez jelentkezni lehet a Keszthelyi
Városvédõ Egyesület e-mail-cí-
mén: keszthelyivarosvedok@
gmail.com, facebook oldalán
vagy a 30/683-0859-es telefon-
számon.

Kék Róka-futam a városért

Mirr-Murr, Pom Pom, a Nagy
Ho-ho-ho horgász, vagy Süsü, a
sárkány sok óvodást, iskolást, de
még három esztendõs bölcsõdést
is megihletett. A város összes
óvodájából és iskolájából kaptak

rajzokat. A beérkezett 150 alko-
tásból rendezett könyvtári kiállí-
tást a tanév végéig látogathatják
az érdeklõdõk. A kijelölt határ-
idõig a kisdiákok közül 104-en, az
ovisok közül 45-en adták le rajzai-

kat. A megjelenített figurákat a
gyerekek fõként rajz- és bábfil-
mekbõl ismerhették meg, vagy
azon ifjúsági regényekbõl, amik-
bõl sikeres tévéfilm is készült. Az
elsõ ízben tavaly megrendezett
pályázatot jövõre is folytatni kí-
vánják – tudtuk meg. Zalaveczky
Zita festõmûvész, a zsûri elnöke,
a kicsik lelkesedése felett érzett
örömét osztotta meg a díjkiosztó
ünnepség után. A mintegy két
évtizede mûvésztáborokat szer-
vezõ szakember úgy látta, hogy
az irodalom és a képzõmûvészet
egymásra találásában élen járó
pályázat sokakat buzdított olva-
sásra, és nagy számban érkeztek
olyan ügyes kézzel megáldottak,
akik nem óvodapedagógusuktól,
vagy tanítójuktól értesültek a pá-
lyázat meglétérõl, hanem könyv-
tári olvasó jogán kaptak hírt a le-
hetõségrõl. A mûvész szerint a ki-
csik alkotómunkáját nagyban se-
gítené, ha a színes ceruzán kívül,
nagyobb arányban használnák
pasztellkrétát otthon, az oviban
és a suliban is. Idén a tavalyinál
többen voltak képesek élmény-
szerûen visszaadni egy-egy mese
lényegét – hangzott el.

GYERMEKKÖNYVTÁRI RAJZPÁLYÁZAT

Csukás István mesemûveibõl
– A Fejér György Városi Könyvtár Kossuth utcai gyermekkönyv-

tára pályázatot hirdetett olvasói körében a Hans Christian Ander-
sen dán meseíró születésnapja alkalmából tartott Gyermekköny-
vek Nemzetközi Napja tiszteletére. Ezúttal Csukás István Kossuth-
díjas író-költõ legkedvesebb mûvei: gyermekregényei, meseköny-
vei, verses meséi szolgáltak alapként a szabadon választott  tech-
nikával készített, A/4-es méretû rajzok, plakátok leadásának –
mesélte Magyar Szilvia, könyvtárvezetõ.

A Festetics-örökség veretes
darabja, Werbõczy István 3 köte-
tes jogi tartalmú munkája szere-
pel a kiállítássorozat áprilisi látni-
valójaként. A köznemesi szárma-
zású, korának legmûveltebb, leg-
kiválóbb jogtudósa „hármas-
könyv” néven ismertté lett 16.
századbeli elsõ kiadását a törté-
nelmi könyvtárban tekinthetik
meg a kastélymúzeum látogatói.
Werbõczy István (1458–1541)
jogtudós, királyi ítélõmester 3
kötetes munkájának tartalma a
nemesi magánjog, a nemesi per-
jog, valamint a városi és jobbágyi
jog az 1514-es paraszttörvények-
kel. Innen a hármaskönyv elneve-
zés, amit nagy valószínûséggel az
elsõ keszthelyi Festetics is forga-
tott! 

Werbõczy 1514. október 18-án,
a rákosi országgyûlésen mutatta

be az általa összeállított, a ma-
gyar nemesi jogot összefoglaló
könyvet, amely 1848-ig a közne-
messég „bibliája” volt. Az Ugocsa
megyei Verbõc szülötte a 16. szá-
zad elején a köznemesi politika
egyik vezéralakjaként küzdött a
köznemesség jogainak érvényesí-
téséért és a nemzeti királyság
eszményének megvalósításáért.
Tíz évnyi munkával összeállított

szokásjogi gyûjteményét II. Ulász-
ló tíz jogtudós által átvizsgáltatta,
s miután semmi kifogásolnivalót
nem találtak, törvénybe foglal-
ták. Ám a Dózsa György-féle pa-
rasztfelkelés kirobbanása miatt a
törvényre nem került hitelesítõ
pecsét, így nem is hirdették ki,
ezért nem emelkedhetett tör-
vényerõre. 

II. Ulászló halála (1516) után
Werbõczy 1517-ben saját költsé-
gén kinyomtatta munkáját, és el-
juttatta a vármegyékhez. Mivel
más jogszabálygyûjtemény nem
volt sehol az országban, így a pe-
csét hiánya ellenére is alkalmazni
kezdték a bíróságokon, ebbõl kö-
vetkezõen, mint szokásjoggyûjte-
mény élt tovább. Egészen 1848-ig
volt használatban, sõt egyes ren-
delkezései a II. világháború végé-
ig érvényben voltak. 

A most bemutatott elsõ kiadás
a kora ellenére viszonylag jó álla-
potú. Az aranyozott gerincû, ba-
rokk bõrkötésû könyvön jól lát-
szik, hogy használták, olvasták,
néhol kézírásos bejegyzéseket is
fel lehet fedezni lapjain. Latin
nyelven, Bécsben még két kiadá-
sa jelent meg: 1545-ben és 1561-
ben. Ezek egy-egy darabját is õrzi
a kastélymúzeumi könyvtár. 

A HÓNAP KÖNYVE

Festetics-olvasmány
A Keszthelyen kastélyt építtetõ Festetics Kristóf halálának 250.

évfordulójára emlékezve rendezi idén a Hónap könyve bemutató-
sorozatot a Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára. 

A TURIZMUS TAPASZTALATAI

Nagyon kedvezõek
Keszthely város önkormányzatának képviselõ-testülete március

végén tartott soros ülésén tekintette át a tavalyi év turisztikai ta-
pasztalatait.

A miniszteri biztos megosztot-
ta afelett érzett örömét, hogy az
önkormányzat és a kormány
emissziócsökkentõ, reális célkitû-

zései egymással szinkronban van-
nak. A családbarát üdülõhely a
KLIK költségmegtakarítását is se-
gítve, az elsõk között valósította

meg energiahatékonysági prog-
ramját. Jövõre Keszthely összes
oktatási intézményére szeretné-
nek napelemeket helyezni.

Gál Lajos arról szólt, hogy a he-
lyi turizmust irányítók vélemé-
nyét kikérve, a civilek attrakció-
fejlesztési ötleteit beépítve elér-

ték, hogy a nagyközség teljes ön-
kormányzati tulajdonban lévõ,
közcélú épületein a napelem-
rendszer által termelt energia se-
gít a költségtakarékosságban. A
klubkönyvtár, az iskola, az óvoda
tetõzetén elhelyeztek háromszáz
darab, 24–28 kW napelem telje-
sítményt adó üvegcellákat, ame-
lyek éves szinten akár 6–8 millió
forintos megtakarítást is hozhat-
nak. A családok pihenését, rek-
reációját segíti az a 14 milliós, fe-
le részben pályázati támogatással
elkészült közparkfejlesztés, amit
a fõidény elõtt jelentettek készre.
A piac háta mögötti közel négy-
hektáros területen élményhozó
játszótéri elemek, mászókák, pi-
henõpadok, szemetesek sétá-
nyok, napelemes kandeláberek,
kerékpártárolók, segítik a kikap-
csolódást. Létesült ivókút,
Kneipp-út, amõbasziget, malom
játékpálya, gomba, egyedi terve-
zésû lócapad és a település kaba-
lafigurája BalaToni, a teknõc is
várja az érdeklõdõket. Díszfák,
cserjék, fûmag ültetésével mint-
egy másfél hektáron történt meg
a terület növényesítése, rehabili-
tációja.

GYENESDIÁSI GYARAPODÁS

Napelemek és közpark
Napelemek nagyközségi középületeken történõ elhelyezésérõl

és a Kárpáti közpark újabb fejlesztési ütemének lezárásáról tartott
sajtótájékoztatót a gyenesdiási községházán Gál Lajos polgármes-
ter és Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ.

Ezreken
segíthet

Dr. Balás István egyetemi do-
cens tartott elõadást az Egész-
ségfejlesztési Iroda meghívásá-
ra, a Balaton Színházban a neu-
rostimulációs, vagyis az ideg-
rendszer ingerléses beavatkozá-
sok elõnyös tapasztalatairól. 

Mint elhangzott: a széles kör-
ben kevéssé ismert módszer a
Parkinson-kór, az epilepszia, vég-
tagremegések és más mozgásza-
varokkal, izomgörcsös fájdalom-
mal járó betegségek, idegrend-
szeri kórképek, pszichés kórságok
tüneteit is megszüntetheti. Az el-
múlt 18 évben közel ezer pá-
ciensnél végeztek a pécsi idegse-
bészeti klinikán olyan beavatko-
zást, amelyik a tüneteket jelentõ-
sen mérsékelte, vagy teljességgel
megszüntette. A Parkinson-kór
tünetegyüttesében: az izomme-
revség, a nyugalmi remegés, il-
letve a meglassulás a legjellem-
zõbb, de késõi szakaszban egyen-
súlyzavar is felléphet. Az ideg-
rendszer speciális ingerlésével, a
kórosan mûködõ idegrendszeri
folyamatok elektromos ingerek-
kel történõ normalizálásával az
ilyen kórban szenvedõ betegek
tünetei csökkenthetõk, illetve az
életminõségük jelentõs mérték-
ben javítható a 17 éve alkalma-
zott beavatkozással.



A legutóbbi létszámnál is több,
mintegy 3300 diák vett részt idén
a kétévenként sorra kerülõ közép-
iskolás Helikoni Ünnepségeken. Az
ország legnagyobb ifjúsági kultu-
rális és mûvészeti találkozójára 52
település 134 középiskolájából ér-
keztek a Balaton-parti városba. A
negyedszáz zsûritag tíz helyszí-
nen 855 produkciót értékelt húsz
mûvészeti kategóriában. A tehet-
ségkutató fesztiválon a tanulóifjú-
ság tagjai a mûvészet több ágá-

ban versengtek. A diákokon kívül
300 kísérõ is részt vett az április
19-én kezdõdött háromnapos
rendezvénysorozaton. 

A több mint kétszáz éves
múlttal rendelkezõ eseménysoro-
zat a szokásokhoz híven kezdõ-
dött. A nyitónap délelõttjén az
ünnepségeket alapító gróf Feste-
tics György Helikon Kastélymú-
zeum parkjában található szobrát
koszorúzták meg. Köszöntõjében
Pálinkás Róbert, a Helikon Kas-

télymúzeum igazgatója arra he-
lyezte a hangsúlyt, hogy a Feste-
tics-család nagyon jelentõs szelle-
mi és tárgyi hagyatékkal gazdagí-
totta az utókort, köztük hazánk
legszebb fõúri kastélyát. Az itteni
mûtárgyak európai mércével is
kiemelkedõek. A szellemi örökség
tulajdonosaiként büszkék lehe-
tünk a tudáskincs alapját jelentõ
Helikon-könyvtárra és azon kö-
zépiskolásokra, akik az itt tárolt
értékekbõl merítenek. Az igazga-
tó arra buzdított, hogy a közön-
ség a Festeticsek címerében ta-
lálható daru figyelmével tekintse
meg a bemutatókat, elõadásokat.
A diákok pedig a másik címerállat,
az oroszlán bátorságával fussanak
neki a megmérettetésnek.

Regényiné Király Éva, az Újkori
Középiskolás Helikoni Ünnepsé-
gek Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke, a versengés lebonyolításában
részt vevõknek, a tanároknak,
szülõknek, diákoknak köszönetét
tolmácsolva, üdvözlõ gondolatai-
ban Kazinczyt idézve, aláhúzta:
„A' mit Festetics cselekvék, az
nem csak szép, hanem nagy is 's
idõvel nagy hasznot hajthat a jö-
võnek.” 

Kicsivel késõbb, a városon vé-
gigkígyózó menet a Helikon park-
ban lévõ impozáns emlékmû mel-
letti nyitóünnep helyszínére vo-
nult, ahol a láng meggyújtásával
kezdetét vette a monstre mûvé-
szeti seregszemle. 

Köszöntõjében Ruzsics Ferenc
polgármester kiemelte: a Helikon
alkalmával a vendégszeretõ Fes-
teticsek fõvárosa élettel telik
meg, a felkészítõ tanároktól ta-
nuló tehetséges fiatalok mosolyt
varázsolnak arcunkra. „A Helikon-
nak lesznek díjazottjai, de a prog-
ram nyertesei, mi keszthelyiek
vagyunk” – mondta el. A polgár-

mester azt kívánta: örökkön
örökké, míg világ a világ, két-
évente lobbanjon fel Keszthelyen
a helikoni láng.

Az Újkori Középiskolás Helikoni
Ünnepségek Alapítványának há-
romnapos eseménysorozatát
Festetics György nyitotta meg a
több mint kétszáz évvel ezelõtt
indított rendezvény alapítójának
leszármazottjaként. A rendez-
vényt 1992 óta megnyitó herceg
köszönetet mondott a diákoknak,
a rendezõknek, hogy életben
tartják az egyedülálló, húsz mû-
vészeti kategóriában jeleskedõ
tradíciót.

Az óriási szervezõmunkát
igénylõ rendezvény nemcsak
Keszthelyen, de a térségben is
komoly feladatokat ad, ugyanis a
fellépõket összesen a mikrorégió
tíz településének 56 szálláshelyén
tudták elhelyezni. Az arany-,
ezüst- és bronzminõsítésekért fo-
lyó versenyprogramok ráadásul a
háromnapos eseménysor elsõ két
napján kora reggeltõl késõ estig
zajlottak. A bemutatókkal párhu-
zamosan közönségtalálkozók,
versenyen kívüli fellépések, kéz-
mûves-foglalkozások, könyvvásá-
rok, performance-ok, prevenciós

fórumok, komolyzenei hangver-
senyek, könnyûzenei koncertek,
táncházak is szórakoztatták a fia-
talokat. A nyugat-balatoni régió-
ban mindez idegenforgalmi
szempontból 6300 vendégéjsza-
kát jelent. A nagy hagyományok-
kal rendelkezõ tehetségkutató
fesztivál költsége a 60 millió fo-
rintot is meghaladta, ebbõl a leg-
nagyobb részt, 20 milliót, Keszt-
hely önkormányzata biztosította,
de a Nemzeti Kulturális Alap is a
legfõbb támogatók között volt.  A
minden helyszínen díjmentesen
látogatható produkciókat húsz
mûvészeti kategóriában mások
mellett Bencze Ilona, Balázs Ár-
pád, Thész Gabriella, Sebõ Ferenc,
Malek Andrea és Szálinger Balázs
értékelte zsûritagként. Jelen volt
az eseményen Hoppál Péter kul-
túráért felelõs államtitkár, aki a
Helikonra érkezõ 74 kórus tagjai-
ból összeálló összkart is vezényel-
te. A zárónapon a zsûrik értékel-
ték és kiosztották a különféle mi-
nõsítésekkel járó okleveleket, dí-
jakat. A nagyközönség a helikoni
gálaprogramon részese lehetett
a fõ- és különdíjak átadásának, il-
letve a legkiemelkedõbb produk-
ciókat élõben is végignézhette.

Az MKVM valamint a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum (HIM)
öszefogásával létrejött vándor-
tárlat április közepétõl a Balatoni
Múzeum emeleti nagytermében
látogatható. A kiállítás rendezõi
felteszik, majd a tárlattal meg is
válaszolják a kérdést: vajon a
fronton harcoló katona vagy az
otthon maradt nélkülözõ tömeg
érdemel-e nagyobb elismerést?

A nyitóünnepségen dr. Kovács

Vilmos, a HIM parancsnoka mon-
dott beszédet Havasi Bálint mú-
zeumigazgató köszöntõjét köve-
tõen, majd Spekál József tartott
részletes tárlatvezetést. Mint ki-
derült: a háború ideje alatt az
Osztrák–Magyar Monarchia élés-
kamrájának tekintett Magyaror-
szág a katonai kötelezettségek
teljesítése mellett a közös hadse-
reg élelmezésérõl szinte egyedül
gondoskodott. A tárlaton reklám-
plakátok, szöveges falragaszok,
korabeli fotók, reklám- és propa-
ganda-képeslapok, karikatúrák,

uralkodók, hadvezérek és front-
harcosok képével díszített porce-
lán asztali edények, a katonák
egyszerû bádog evõcsészéje, a
kereskedõk számolócédulái kör-
vonalazzák a hadigazdálkodás ke-
serveit. A szükség szülte „reform-
táplálkozást, a hátországi és a
frontélet egy-egy mozzanatát kis
enteriõrök jelenítik meg. Felira-
tok szemléltetik a diadalmas had-
ba vonulást, a hadigazdálkodást,

az áremelkedéseket, a jótékony-
sági mozgalmakat, a kantint és a
menázsit a fronton. Tárlóba ke-
rültek a rózsaszín tábori levelezõ-
lapok; a háborús konyha takaré-
kos ételreceptjei, élelmiszerje-
gyek érzékeltetik a mindennapi
kenyér megszerzésének napi

problémáit. A falragaszok, plaká-
tok jól illusztrálják, hogy a szere-
tetcsomagok küldését és a jóté-
konysági akciókat hogyan váltot-
ta fel az áruhiány, a drágaság és
az éhínség. A leírásokból kiderül,
hogy a porcelánedények nem
csak státuszszimbólumként funk-
cionáltak, hanem egyfelõl az egy-
re súlyosbodó fémhiány jeleinek
tekinthetõk, másfelõl pedig kari-
tatív szerepet is betöltöttek. Az
uralkodók vagy katonai hõsök
portréival díszített tárgyakból
származó bevételek gyakran a
hadsereg segélyezését szolgál-
ták, akárcsak a különbözõ ado-
mányjegyek. A kormány az általá-
nossá váló liszthiányt a kiõrlési
arány növelésével, a fejadagok
csökkentésével és különbözõ
pótszerek alkalmazásával igyeke-
zett orvosolni. A gyenge minõsé-
gû hadikenyér mellett hamar
megjelent a cirokból vagy lóbab-
ból készült olcsó sör, és feltûnt a
kukoricakávé is, de a mindenna-
pok részévé lett a fûrészporos
kenyér is. A takarékosság mellett
a praktikusság is meghatározó té-
nyezõvé vált. A kiállításból kide-
rül, hogyan terjedtek el a kon-
zervételek, teakeverékek, papír-
szalvéták, valamint az is, hogy a
katonák milyen hazai ételekre vá-
gyakoztak leginkább. A kolbász,
szalonna, tepertõ, sósborszesz
gyakran szerepelt a tábori levele-
zõlapokon kívánságként. A tábor
hangulatát elsõsorban szöges-
drótos akadályokkal, kantinként
és tábori pékségként berende-
zett enteriõrökkel, kávés- és
teáskannákkal, evõeszközökkel,
valamint az étkezést ábrázoló ké-
pekkel és visszaemlékezésekkel
idézik meg.
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Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

3300 DIÁK, 300 KÍSÉRÕ

Helikoni Ünnepség Keszthelyen
– Két év szünet után kezdetét veszi Keszthely legismertebb és

legkiemelkedõbb kulturális eseménye: a Helikon. A város a legte-
hetségesebb dunántúli diákokat látja vendégül, különleges pezs-
géssel megtöltve a Balaton fõvárosát – hangzott el a seregszemle
nyitóünnepségén.

A docens szerint a fenntartha-
tóság mára divatszó lett és a tár-
sadalmilag, ökológiailag, gazdasá-
gilag igazságos világ megterem-
tésének kulcskifejezésévé vált.
Régebben az idegen hatalmaktól,
az ufóktól féltünk, ma pedig már
az élõhelyek elvesztésétõl, magá-
tól az emberiségtõl tartunk. Az
édesvíz-használat, az óceánok sa-
vasodása, a sztratoszferikus ózon
csökkenése, a klímaváltozás, a
földhasználat változása, a fajok
elvesztése, a biogeokémiai áram-
lások is azt igazolják, hogy tény-
leg átléptük a bolygó tûréshatá-
rát. A gazdaság terjeszkedése
miatt manapság gyorsabban ki-
halnak a fajok, mint a dinoszauru-
szok idejében. A világban nem
terjed a jólét, sõt már 3,6 másod-

percenként éhen hal valaki boly-
gónkon. Az élelem híján elhuny-
tak háromnegyede ráadásul öt év
alatti gyermek. A társadalmi
egyenlõtlenség is kiszélesedett,
és a bûn struktúrájának jócskán a
részesei lettünk. A világ leggaz-
dagabb nyolc emberének az össz-
vagyona magasabb, mint a világ
szegényebb felének az összes va-
gyona.

Mintegy 3,7 milliárd embernek
van összesen annyija, mint a
nyolc legtehetõsebbnek. A ha-
zánkat is érintõ offshore adópa-
radicsomok ellenére azért fel-fel-
csillan a remény. Az ózonlyuk mé-
retén például sikerült csökkente-
ni a montreáli egyezmény hatásá-
ra. Szerencsére van fejlõdés. A
pénz- és hatalomvágy, a fegyver-

kereskedelem, a kapzsiság, a
nemtörõdömség, a kapitalizmus
és a konzumszemlélet már-már a
III. világháború felé sodort min-
ket Ferenc pápa szerint is, de a
vallások között megindult egy
óvatos közeledés. Rettegünk a
terrorizmustól, de Európa békés
sziget. 2050-ig 140 millió ember
fogja elveszíteni a lakhelyét a fel-
melegedés miatt, de vannak
pesszimista becslések 1 milliárd
ember 2100-ig történõ elvándor-
lásáról is. Emberségünkrõl
és/vagy a biztonságunkról kell
dönteni, de az ökológiai rendsze-
reket helyreállítva mindenképp
elegendõ pénzt kellene hagyni a
krízisek sújtotta államokban. Nem
igaz, hogy többet háborúzunk,
mint régen, nincs szó a nagyha-
talmak egymás közötti harcainak,
konfliktusainak szaporodásáról
sem. A világvallások alaptanításai
egyben: a mennyország létében
azonosak. Attól, hogy a földi
mennyországot még egyetlen
politikai rendszernek sem sikerült
megteremtenie, az még fennáll.
A béke, a nyugalom, a boldogság,
bûn nélküli, örök világa létezik,
ahol „ember embernek már nem
farkasa”.

A FENNTARTHATATLAN FEJLÕDÉSTÕL

A Mennyek Országáig
A talányos címben jelzett tartalommal dr. Tóth Gergely közgaz-

dász, a kaposvári egyetem gazdaságtudományi karának docense,
az alternatív közgazdaságtan szakterületének elismert tudósa tar-
tott elõadást a közelmúltban Balatongyörökön. A hazai és külföldi
konferenciák, vállalati tréningek helyi kötõdésû elõadója vetített
képes elõadásban tudományos oldalról megközelített módon tárta
az érdeklõdõk elé, hogy az elhúzódó környezeti, társadalmi és gaz-
dasági válságnak a közepén, a fenntarthatatlan fejlõdési ütemet
produkáló világunkban is érdemes az érdekeket az értékeknek alá-
rendelni, mert az embert Isten jónak teremtette.

GULYÁSÁGYÚ ÉS ROHAMSISAK

Kiállítás gyomornézetbõl
A tavaly õsszel országjáró körútjára indult vándorkiállítás látvá-

nyos installációs elemekkel, és több mint 200 mûtárggyal jeleníti
meg Spekál József mérnök ezredes továbbá S. Nagy Anikó, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) fõigazga-
tó-helyettes magángyûjteményét felhasználva, az osztrák–magyar
hadsereg illetve a magyar lakosság étkezési szokásait, táplálkozá-
si lehetõségeit és élelmezési nehézségeit. 


