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TECHNIKAI ÉRDEKESSÉG

ÓVATOSAN A STATISZTIKÁKKAL!

Drónnal a szõlõültetvény felett Kár Keszthelynek keseregnie
Megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb
adatai a kereskedelmi szálláshelyek forgalmáról. Míg országosan
3,8 százalékos volt a forgalomnövekedés, a balatoni forgalom csak
1,6 százalékkal haladta meg az elõzõ évet. Ha leválasztjuk a közvetlen parti területrõl a zalakarosi, hévízi, tapolcai térséget, akkor
kiderül, hogy a parti térség még az egy évvel korábbi eredményét
sem hozta. Mi olvasható ki ezen adatokból? – kérdeztük Tar Lászlót, a Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda ügyvezetõ igazgatóját:

A légi úton való növényvédelem miniatürizálásának a világban
több helyen van már múltja. Ennek gyakorlatával is megismerkedhettek az érdeklõdõk a minap a Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Kara Kertészeti Tanszéke által szervezett hagyományos
tavaszi szakmai találkozón.

A mennyiségben és minõségben jó termés eléréséhez igen
fontos növényvédelem technikai
megoldásai közé került drónos
permetezés, amit a gyakorlatban
tekinthettek meg a résztvevõk.
Mint elhangzott: az eljárás Kínából indulva vált ismertté, Amerikában és Európában is alkalmazzák már. Az egyetemi kar cserszegtomaji szõlõtelepén tartott
bemutatón egy 10 literes létartállyal szerelt növényvédelmi
drónnal végzett munkát láthattak
az érdeklõdõk. A megoldás számos elõnyt összpontosít, így kis
lémennyiséggel viszonylat nagy
területre lehet kijuttatni a hatóanyagot, a gyors eljárás elõsegíti
a teljes ültetvény legoptimálisabb
idõben való védelmét. A gép
könnyen szállítható, egyszerûen
üzembe helyezhetõ. Elektromotoros hajtású, nagy teljesítményû
akkumulátoros mûködtetéssel. A
légi munka közben a kedvezõ
szórásképet is meg lehetett figyelni.
A technikai érdekesség mellett
számos tapasztalatot oszthattak
meg egymással a szõlõsgazdák.
Ahogy az évjáratok különbözõsége mindig megfelelõ alkalmazkodást kíván, úgy idén az idõjárással
összefüggõ tennivalókat az eny-

he tél, a korai tavaszodás írja körül. Ezzel kapcsolatos elõadást,
majd gyakorlati bemutatót tartott a nap házigazdájaként dr. Kocsis László tanszékvezetõ professzor. Szó esett a metszési idõpont megválasztásának jelentõ-

– Mostanság sok olyan statisztika látott napvilágot, amely arról
értekezik, hogy a Balaton régió
megmerevedett, és képtelen
megfelelõ dinamizmussal elõbbre
lépni. Ebben persze van némi valóságtartalom, de érdemes a statisztikai adatsorokat óvatosabban, árnyaltabban és megfelelõbb körültekintéssel kezelni.
Ahol nagy a statisztikai növekmény, ott viszonylag alacsony a
kiindulóbázis. A Balatonnál az
egyszázalékos vendégforgalom
számszerûsítve többszöröse lehet annak, amit más régiók termelnek, mondjuk 20–30 százalékos növekedést felmutatva. Az
1,6 százalék lényegesen meghaladja az országos átlagot, ezért
tragédiáról nincsen szó. Az tény,
hogy a Balaton régióban tavaly
ségérõl, a rügyvizsgálati eredmé- csak nagyon kevés új szálláshely
nyekkel kapcsolatosan elhangzott, hogy nagyon jó termékenység tapasztalható. Az idõjárás annyiban értékelhetõ kedvezõnek,
hogy a kora tavaszi felmelegedés
mellett az éjszakák hûvösek, ez
ellensúlyozza a vegetáció idõ
elõtti gyors megindulását.
A szakmai napon téma volt a
szõlõültetvények tápanyagellátása is, új fejlesztésû lombtrágyák
termesztéstechnológiába való illesztésérõl esett szó.

Tavasz és hazafiság
Korábban egy országos megmérettetés területi rendezvényeként, nemrégtõl fogva pedig hárommegyés eseményként rendezték meg Keszthelyen a 21. Felfénylõ szavak címû versmondó versenyt, amelyen a sajátos nevelési igényû gyermekek mutatták be
tehetségüket. Mintegy húsz iskola közel száz diákja és pedagógusa érkezett a Zöldmezõ Utcai Gyógypedagógiai iskolában rendezett
eseményre, amelyen a hazafiassághoz, illetve a tavaszhoz kötõdõ,
magyar költõk által írt szavalatok hangzottak el.

A gyerekek elõadását hat kategóriában, korcsoportonként értékelte a zsûri. A diákok között egyre népszerûbb, erõs mezõnyû, izgalmas megmérettetésre Zala,
Vas és Somogy megye iskoláiból

az értelmileg és a tanulásban akadályozott, félszáznál több, alsó és
felsõ tagozatos tanuló mondta el
a számára kiválasztott, és jobbára
gyógypedagógusi
segédlettel
megtanult költeményt.

létesült, és amelyeket felavattak,
azok sem a 4–5 csillagos minõségi turizmus helyszínei. A környék
gyógyüdülõhelyein, így Zalakaroson is nyílt új hotel, de Tapolcán is volt minõségiszálláshelybõvítés. A csökkent növekedés
másik oka az, hogy nagy tulajdonosváltás zajlik a Balaton környezetében lévõ szállodákban, üdülõkomplexumokban, kempingekben. A végleg vagy ideiglenesen
bezárt egységek problematikája
erõsen érinti Keszthelyt is. A Helikon Hotel, Keszthely nyári szálláshelyforgalmának negyedét lefedte. Már az is csoda ebben a helyzetben, ha a vendégforgalomszám nem csökken. A KSH adatai
a kereskedelmi szálláshelyek forgalmára koncentrálnak, tehát
nem tartalmazzák a magán –
vagy hivatalos besorolás szerint

egyéb – szálláshelyek forgalmának mutatóit. A statisztikai adatsorok nem beszélnek arról sem,
hogy a magánszálláshelyek fejlesztésében mekkora az elõrelépés, mondjuk Keszthelyen.
– Siófok mellett a balatoni régió másik nagy vesztese Keszthely volt a 2018-a
as forgalmat illetõen. A „Balaton fõvárosa” címet
hivatalosan is levédõ település
kereskedelmi szálláshelyein eltöltött éjszakák száma tavaly 26 százalékkal csökkent az elõzõ évhez
képest. A 165 ezres éjszakaszám a
9. helyhez lett elég az egy évvel
korábbi ötödik helyett. Van ok aggodalomra?
– Nincsen. Örvendetes, hogy
nõtt a vendégfogadásra alkalmas
magánszálláshelyek illetve az itt
eltöltött vendégéjszakák száma
is. Mindez közrejátszik abban,
hogy a Helikon Szálló kiesésével
sem számítanak tragikusnak a
keszthelyi idegenforgalmi mutatószámok. Ha a Helikon Szálló teljes gõzzel mûködött volna, akkor
nem lett volna semmilyen csökkenés. A Via Hotel, a Hullám Szálló, a Balaton Szálló, a turistaszálló
is bezárt.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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FELESÉGEK FELESÉGE

Emlékmûsor Szendrey Júliáról Példaértékû összefogás
A 190 évvel ezelõtt Keszthelyen született és a 150 esztendõvel
ezelõtt Pesten elhunyt Szendrey Júlia emlékére tartottak telt házas
programot a Fejér György városi könyvtárban március közepén. A
másfél órás emlékmûsort Tallián Mariann és Lázár Balázs színmûvészek mutatták be Csörsz Rumen István régizenész, irodalomtörténész közremûködésével. A fellépõ mûvészek igazolták, hogy a
modern kori nõ magyar úttörõje példát állít elénk jellemével és bátorságával.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által támogatott elõadásból kiderült, hogy az uradalmi felügyelõ leánya 1846. szeptember
8-án Nagykárolyban találkozott
elõször az akkor már ismert és elismert alkotónak számító Petõfi
Sándorral. A költõ legfontosabb
múzsája, majd egy év elteltével a
felesége lett. A fiatal házaspár a

szülõktõl semmiféle hozományt
nem kapott, ám mégis meg tudták teremteni saját otthonukat. A
fiatalasszony egyike volt azon kevés nõknek, akik abban az idõben
szoknya helyett rendszeresen
nadrágot viseltek és szivaroztak.
A jelmezes, színházi megformálásra törekvõ irodalmi összeállítás
gerincét a költõnõ naplórészletei

és versei adták. Ezekre reflektáltak a férj Júliához írt versei. Mindezeket a kortársak feljegyzései,
korabeli újságcikkek, kordokumentumok színesítették. A nagy
átéléssel és szakmai alázattal
összeállított mûsorban elhangoztak még Szendrey Júlia saját, egykorú dallamokra írt népies mûdalai is. Hallhatta a közönség Petõfi
énekelt, verseit valamint az
1840-es évtized magyar társasági
zenéjének hangszeres dallamait.
A különleges produkció a kort
megidézõ látványvilágában, a
muzsika és a literatúra egységében hozta közelebb a nézõkhöz
Júlia asszony egyéniségét, mely
párhuzamban volt a kor szabadságvágyával.

A CSÍPÕ SZÚNYOGOKRÓL

Tények és tévhitek
Sáringer-Kenyeres Marcell, csípõ szúnyogok kutatásával foglalkozó biológus volt a meghívott
elõadója a Táj és Ember Klub elõadásának március elején, a Pannon
Egyetem keszthelyi Georgikon Karán. A természetvédelmi mérnök
vetített képes elõadásán a tényeket és tévhiteket szedte csokorba
a hazánkban is megtalálható csípõ
szúnyogokkal kapcsolatban.

Mint kiderült: a csípõ szúnyogok
családja a kétszárnyúak rendjének
kisebb fajszámú családjai közé tartozik. Fajaikat a kis testméret, a
szúró-szívó szájszerv és a lomha,
lassú repülés jellemzi. Európa területérõl több mint száz, míg Magyarországról eddig 54 csípõszúnyogtaxont mutattak ki. Napjainkban is
több szakember foglalkozik a hazai
fajok biológiájának és ökológiájának vizsgálatával. A faunisztikai
gyûjtések sok esetben összekapcsolódnak e rovarok közegészségügyi jelentõségét is vizsgáló, illetve
a gyérítések hatékonyságát mérõ
kutatásokkal. A szúnyog élõhelyválasztása széles körû, de elsõsorban a sekély, idõszakos vízállásokat,
illetve nagyobb kiterjedésû vizek,
mocsaras területek szegélyzónáit
részesítik elõnyben. A csípõ szúnyogok fejlõdése vízhez kötötten
megy végbe, az oxigént légzõkészülékükkel a víz felszínéhez tapadva a levegõbõl nyerik. Csak a mocsári szúnyog a kivétel, amely kapaszkodókészülékével a gyékény,
illetve nád gyökérhez közeli részére rákapcsolódva a növény szövetébõl nyeri az oxigént. A csípõ szúnyogok fejlõdésében négy fejlõdési stádiumot különböztetünk meg:
a tojás, lárva, báb és az imágó alakot. A nõstény a tojásokat rakhatja
a víz, illetve a talaj felszínére. Elõzõ
esetben csomókat képeznek, míg
utóbbi esetben egyesével rakják le
a tojásokat, melyek száma 50–500
közötti lehet, és azok akár 7–8 évig
is túlélhetnek. A lárva alak fejlõdését elsõsorban a víz hõmérséklete
és a rendelkezésre álló táplálék befolyásolja. A fejlõdés idõtartama
többnemzedékes fajoknál 6–7 nap,
egynemzedékes korai fajoknál akár
több hónap is lehet. A báb már
nem táplálkozik, a belõle kikelt alak,
a néhány nap után táplálkozásra és
szaporodásra is képes imágó lesz.
Mind a hím, mind a nõstény egyedek növényi nedveket fogyasztanak. Elõbbi kizárólag ezzel táplálkozik, míg utóbbinál a peteéréshez és
a tojásrakáshoz elengedhetetlen a
vértáplálék is. Magyarország területérõl eddig három inváziós fajt
mutattak ki: az ázsiai bozótszúnyogot, az ázsiai tigrisszúnyogot és a
koreai szúnyogot. Az eddig közölt

A Balaton régió három kiemelkedõ turisztikai szereplõje egy
március közepén a Festetics-kastélymúzeumban tartott sajtótájékoztatón jelentette be hosszú
távú, stratégiai együttmûködését. Fürdõ, kastélymúzeum és élménypark kooperál közös marketinggel úgy, hogy a partnerek
a vendégeik részére húszszázalékos családi kedvezménykupont
adnak, ha a turisták a testvérszolgáltatót is felkeresik.

Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezetõ igazgatója kiemelte: a Balaton nyugati régiójának három fontos, egymásnak konkurenciát nem jelentõ,
turisztikai attrakciót kínáló szereplõje kötött a szinergián alapuló megállapodást. A kooperáció
még jobb minõségû, még hatékonyabb idõtöltés lehetõségét kínálja a pihenni vágyó turistáknak.
Az ország leglátogatottabb kastélyába tavaly 230 ezren látogattak,
és a látogatószám emelkedése
mögött a folyamatos attrakciófejlesztés és a múzeumi terek
modernizációja áll.
Szabadics Zoltán, a Zobori Élménypark tulajdonosa arról beszélt, hogy a három tulajdonos
megértette az idõk szavát, a tár-

sadalmi felelõsségvállalás fontosságát, a turisztikai szakma ajánlásait, a kormány céljait. Egy családban, egy barátságban, egy
kapcsolatban, de az üzletben és
az idegenforgalomban is lényeges az összefogás, az egyéni érdekek háttérbe helyezése. A partnerek a jótékonyság terén eddig
is bizonyítottak. Most hazánk legfontosabb turisztikai régiójának
további felvirágoztatása, a régiónak, a megyének, az országnak
való példaadás és az élményadás
a cél a vendégek számára.
Cziráki László, a zalakarosi fürdõ vezérigazgatója arra világított

rá, hogy tavaly Zalakaros lett a
belföldi vendégek körében a legnépszerûbb üdülõhely, a fürdõ
pedig második lett az „Év fürdõje”
közönségszavazáson. A stratégiai
tervben kiemelt jelentõséggel bír
az együttgondolkodás, a szakmai
együttmûködések kiszélesítése, a
szakmai szervezetekkel való öszszefogás. Jelezte: a szakterületén
kiválóan teljesítõ, különbözõ profilú partnerek megállapodását
már megelõzte egy harmonikus
munkakapcsolat. A kooperáció révén nemcsak a balatoni, de a minõségi országmarketing is új lendülettel fejlõdhet tovább.

CSERSZEGTOMAJON

tudományos munkák alapján elmondható, hogy az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog képes
hazánkban áttelelni, illetve aktívan
terjedni is. Elõbbi a Dunántúl jelentõs részét, utóbbi a Dunántúl déli
részének egyes területeit hódította
meg. Az ázsiai tigrisszúnyog magyarországi jelenlétével kapcsolatban jelenleg csak alkalmi behurcolásokról beszélhetünk. A csípõ szúnyogok gyérítése hazánkban kétféle módszerrel történik: kémiai, illetve biológiai úton. Mindkettõnél
megkülönböztetjük a légi és a földi

kijuttatási módokat. A kémiai módszer esetében növényi olajjal kevert deltametrin hatóanyaggal történik a gyérítés, melynél a csípõszúnyog-imágók számának csökkentése a cél lakott területen belül.
Ezzel szemben a biológiai gyérítés
esetében vízzel kevert BTI nevû készítménnyel szelektíven a csípõszúnyog-lárvák számának csökkentése
történik, a lárvatenyészõ helyeken.
Utóbbi módszer hatékony alkalmazása végett hazánkban a csípõszúnyog-tenyészõhelyek térképezése
folyamatosan zajlik.

Tavaszváró nõnapi ünnepség
A cserszegtomaji tornacsarnokban rendezett tavaszváró, virágátadással egybekötött nõnapi ünnepségnek Mészáros János Elek,
Simándy József-díjas és Szenes Iván-díjas énekes, a Csillag születik
negyedik szériájának gyõztese volt a meghívott sztárvendége. A
rendezvényre kisbuszokkal szállították azokat a hölgyvendégeket,
akiknek gondot jelentett Közép-Európa legnagyobb kiterjedésû
nagyközségében a távolság legyõzése.

A szeretetteljes hangulatú ünnepségen Bartha Gábor polgármester meleg hangú köszöntõjében arra mutatott rá, hogy
amiért egykoron a feministák

e helyeken viszonylag kicsi a
mérhetõ vendégéjszakaszám.
– A nyugati „termálpatkó” településeinek eredményei ellensúlyozták a régió gyengülését. Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány már
hátradõlhet a karosszékben, az õ
felemelkedésük továbbra is maradéktalanul biztosított?

szálláshelyépítéssel a Nyugat-Balaton be nem erõsít. Amíg a Balatonnál a vonzerõt szinte csak a
két hónapig fürödhetõ víz jelenti,
addig nem lesz lényeges változás,
mert a termálvizek legalább nyolc
hónapig fürödhetõek. A versenyelõnyük egészen addig megmarad, amíg a balatoni termékfejlesztések le nem zajlanak. A minõségi szálláshelyrendszer kialakulása majd valódi versenyt eredményezhet. Ha a balatoni szezont
legalább hat hónapra sikerül kitolni, akkor már a gyógyvizes
üdülõhelyek sem lógathatják a lábukat. A versenyelõnyük viszont
félévtizedes távlatban bizonyo-

– Ott van megfelelõ mennyiségû vendégéjszakaszám, ahol rendelkezésre áll elegendõ szálláshely-kapacitás. Komoly verseny
addig nem lesz, amíg minõségi

san megmarad. Hévíztõl egyetlen
versenytársa sem tud gyógyturistát elcsábítani, de a családbarát
Zalakaros is õrzi a pozícióit. Ha a
külföldi vendégek száma apad,

ÓVATOSAN A STATISZTIKÁKKAL!

Kár Keszthelynek keseregnie
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyértelmû, hogy felújításra, rekonstrukcióra szükség van.
A Keszthelyt szeretõk egy része
kénytelen-kelletlen átnyergelt a
hotel helyett a helyi magánszálláshelyek valamelyikére. A Balaton nyugati medencéjében nemigen van jelenleg négycsillagos
minõségi wellness szálláshely,
ezért a Balatont szeretõ, minõségi hoteleket kedvelõ turisták is
inkább Hévízt vagy Zalakarost választják. Sajnos, az is tény marad,
hogy úgy a Balaton, mint Keszthely két évtizede nem tudott kimozdulni abból a helyzetébõl,
amelybe egykor beleragadt. Ma is
ugyanazon problémák, gondok
kerülnek terítékre, amelyek két
évtizeddel ezelõtt is napirenden
voltak.
– Mi van amögött, hogy Cserszegtomaj a „vendégforgalom
TOP 10-b
ben” Keszthelyt is megelõzte?
– A Szallas.hu TOP 10-es listája hitelesebb adatsorokat ad közre, mint a KSH-s felmérés, mert
figyelembe veszi az egyéb szálláshelyeket is. A hetedik helyen
tanyázó Cserszegtomaj a közel
175 ezres vendégéjszaka-számá-

val viszont tényleg jól teljesített.
A Club Dobogómajor és a néhány
jól mûködõ komfortos panzió
egymaga is elegendõnek mutatkozott arra, hogy ekkorát dobjon
a statisztikán. Ezen szálláshelyek
kapacitása önmagukban is elegendõek voltak arra, hogy a kedvelt nagyközség Keszthelyt kilencezer vendégéjszakával beelõzze. A magánszálláshelyeket
ez a lista viszont nem veszi figyelembe. Mindazonáltal bûnnek
érzem, hogy kizárólag vendégéjszakaszám alapján állítunk össze
TOP-listákat.
Szakmailag ez a voluntarista
idõk emlékezetét tolja elõtérbe.
Fontosabb az egy fõre jutó szálláshelyek száma, az egy szálláshelyre jutó turistaszám vizsgálata. A szakmánk minõsítésében a
mennyiségi mutatóknál többet
mutatnak a minõségi mutatók.
Az, hogy egy település mennyire
népszerû, az jobban lemérhetõ
az attrakciót látogató turisták
számából. A vendégszám többet
mond a szálláshelyhez köthetõ
vendégéjszakaszámnál. Szentendre, Esztergom és Kõszeg is a
legvonzóbb települések közé
számítanak annak ellenére, hogy

harcoltak, amiért a nemzetközi
nõnap egykoron elindult, azon
célok javarészt megvalósultak hazánkban is. A kormány intézkedései révén már nem éri negatív

megkülönböztetés a nõket a
munkahelyeken sem. A nagyközség vezetõje köszönetét tolmácsolta a nõk által végzett munkáért; a családért, az emberiségért
tett kiállásukért; a Cserszegtomajért vállalt feladatellátásukért. Kiemelte: a nõk a tûzhely melegét
szorgalmasan õrizve sokat tesznek a családok egységéért, öszszetartásáért. Zárásként a polgármester sok boldogságot, jó
egészséget kívánt a jóság, a szépség, a szeretés megtestesítõinek.
akkor az komoly hátrány lesz a
gyógyüdülõhelyeknek. A tízmilliós országunk a 3 milliós potenciális utazójával hosszú távon nem
biztos, hogy fenntarthatja a jelenlegi rendszert.
– A Red Bull Air Race világszínvonalú nemzetközi eseményt
Zamárdi rendezi. Kell emiatt keseregnie Keszthelynek?
– Semmiképp. Az nem vitatható, hogy egy világviszonylatban jegyzett versenynek óriási
marketingértéke van. Az jót tett
volna nekünk, ha a külföldiek újra rátalálnak Keszthelyre. Hogy a
verseny mekkora zajártalommal
és környezetszennyezéssel jár,
az lemérhetõ. Egy ilyen rendezvényt mindenképpen csak régiós
összefogással, közösen, a várospárosok vezetõinek aktív egyetértésével lehetett volna sikerre
vinni. Ameddig a vetélkedés
szelleme, „a mindenképp az én
városom gyõzzön” értékvilág le
nem csendesedik; ameddig több
van, ami szétválaszt, annál, ami
összeköt, addig nem is érdemes
efféle attrakcióban gondolkodni.
Hogy hosszú távon mi éri meg a
városnak, azt bölcs belátással
kell megtervezni. Lehet, hogy
idõvel nálunk is gyökeret verhet
egy olyan megarendezvény,
amely jobban illeszkedik a város
imázsába és olyan marketingerõt
képes felmutatni, amely ütõképesebb lesz, mint a gyorsaságot
és izgalmas magasságokat ötvözõ verseny, amirõl most lemaradtunk.
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PANORÁMA

TAVASZI ZSONGÁS

Tûtáncoltatók tárlata
Tavaszi zsongás címmel a Tûtánc Foltvarró Csoport és a zalaegerszegi Tûtáncoltatók kisközösség közös tárlatát nyitották meg a Balaton Színházban
március elején. A 15-fõs egerszegi foltvarró mûhely tevékenységét; a szépséget, harmóniát, melegséget, puhaságot
árasztó munkákat, használati és
dísztárgyakat Takács Zoltánné
szakkörvezetõ mutatta be, jelezve, május 11-én tartják fennállásuk ötéves jubileumi ünnepségét.

A zsúfolásig megtelt Simándyteremben az alaphangulatnak
megágyazó mûvészeti zsongásról
többen is gondoskodtak. Muzsikált az Asbóth-szakgimnázium
Regatta Zenekara. A tündéri tavaszról és a tûmágusokról szóló
saját verseit pedig Bajzik Lajosné
szavalta. Panni asszony a Népek
Tánca Tánccsoport „aktív tündéreként” is jelmezbe bújt, hogy há-

rom csoporttársával közösen bemutassanak egy vastapssal kísért
apáca show-t. A szenior táncosok
a Ricchi e poveri: Mamma Maria
slágerének magyar változatára is
tüzes táncot lejtettek.
A nõi lélek lágyságával megalkotott szép neszesszereket, díszpárnákat, terítõket, takarókat

felvonultató tárlatot Csengei
Ágota, a Goldmark Mûvelõdési
Központ igazgatója nyitotta meg,
kiemelve, hogy a keszthelyi szakkör munkájában 13-an vesznek
részt. Mindannyian örömet lelnek a hobbijukban, a mindennapi
varrásban. A gondolat-szín és
forma hármas egysége határozza

OLTÁRISZENTSÉG, A SZERETET KÖTELÉKE

Kiállítás a karmelita templomban
A veszprémi Szaléziánumból érkezett a keszthelyi karmelita bazilikába az Oltáriszentség, a szeretet köteléke címû tárlat, amely az
1938-as budapesti eucharisztikus kongresszust mutatja be, készülvén a hazánkban 2020-ban sorra kerülõ világméretû eseménysorozatára, melynek célja az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Az 1938-ban tartott eucharisztikus világkongresszust Budapesten rendezték meg, és 2020-ban ismét a magyar
fõváros adhat otthont az 52. világméretû ünnepségsorozatnak.

A kiállítást az esperesi kerület
papságának jelenlétében a sekrestyéhez vezetõ folyosón dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek nyi-

se zajlik, férfiaknak, asszonyoknak, lelkiségi mozgalmaknak,
szerzeteseknek és várhatóan a
pápa is megtiszteli majd az
eseményt.. Az érsek elárulta,

meg munkájukat. Emlékeiket, érzéseiket, hitüket, élményeiket
színekben megfogalmazva tárják
közönség elé, egyszerû és egyértelmû formavilágot használva. A
magyar hit- és mondavilág továbbvitelét, a gazdag népi motívumkincs átörökítését, átültetését és átfogalmazását is fontosnak látják. A formák és színek
tervezése rendkívül változatos és
érdekes feladatot jelent számukra.
A virágok szeretetét kapcsolni
tudták a színek és formák világához. A harminc éve alakult Magyar Foltvarró Céh Egyesület
nyolc régióban hatvan csoportot
mûködtet. A közösség tavaly
helytállt a százfõs Nyugat-dunántúli régiós szakmai, tapasztalatcserére lehetõséget kínáló találkozó házigazdájaként, régiófelelõseként is. Nemrég faliképet készítettek egy szombathelyi bentlakásos intézménynek, de jártak
tapolcai tanfolyamon és textilkincseiket tatabányai kiállításon is
bemutatták. Részt vettek közös
egerszegi foltvarráson és a bázakerettyei foltboszorkák meghívásának is eleget tettek. Egy országos bemutatóra pedig különleges
ágytakarót készítettek.
Az április 4-éig látogatható
tárlat házi sütemények kóstoltatásával és tombolasorsolással ért
véget.
mentációs tabló anyag jelentõségét méltatva kiemelte: a 80 évesnél idõsebb liturgikus eszközök:
az emlékérmek, paténák, cibórimok, kelyhek, zászlók sok plébánián megbecsült kincsnek számítanak. Szent Margit közszemlére
tett zászlaja pedig igazi különlegességnek számít.
Tóth Tamás, a karmelita templom plébánosa nyilatkozatában arra utalt, hogy a hivatali idõben
pünkösdig felkereshetõ kiállítás ér-

totta meg. Szerinte akkor is és
most is több ezer elsõáldozó volt
és lesz a Hõsök terén, külön programok szervezésének elõkészíté-

AZ ERASMUS-PROGRAM KERETÉBEN

Külföldi gyakorlat
A keszthelyi vendéglátóipari szakképzõ iskola 8 diákja házi ün- hogy a tárlatnyitó utáni rekolleknepség keretében vehetett át mobilitási igazolványt.
ciós alkalmon beszélgetni fognak
a világkiállítás elõkészületeirõl is.
Pálfalviné Õsze Judit, a
Az intézmény a külföldi gya- tanulmányaik szerinti feladatokat Szaléziánum Érsekségi Turisztikai
korlaton való részvételt támoga- ellátva.
Központ igazgatója az összegyûjAz igazgató kiemelte, hogy a tött és kiállított gazdag dokutó Erasmus-program keretében
nyert el 37 ezer euró összegû tá- képzõ intézménynek több éve tarmogatást, a fiatalok ennek kö- tó külföldi kapcsolatai vannak, ez
szönhetõen utazhattak. Fisli Ist- bõvült most tovább a sikeres
ván igazgató elmondta, hogy az Erasmus-pályázattal. Fisli István

dekességeket hordoz hívõknek és
papoknak egyaránt. Az érdeklõdõk
pontos képet kaphatnak ugyanis
arról, hogy milyenek voltak a két
világháború között a papi öltözékek, milyen volt az érték- és érzésvilág akkor Magyarországon.
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Hónap könyve
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára márciusban a Hónap könyve bemutatósorozatában olyan dokumentumokat tár a látogatók elé, amelyek I. Festetics György tanulmányaihoz kötõdnek.

A mecénás gróf ifjúkori éveiben a bécsi Collegium Theresianum, a Teréz Akadémia hallgatója
volt 1768 és 1775 között. A jezsuiták által 1746-ban alapított intézmény Mária Terézia
hathatós anyagi támogatásával a kor nemességhez tartozó fiataljainak adott lehetõséget arra, hogy megfelelõ
jogi, államigazgatási, nyelvi,
bölcsészeti tanulmányokat
folytassanak. György komolyan vette feladatát, több tudományági ismeretszerzés
mellett az iskola falai között
megtanult németül, latinul,
franciául, olaszul és angolul.
Szorgalmáróûl végbizonyítványai és nyomtatott „tentámenei” azaz vizsgadolgozatai tanúskodnak. Ezek közt
van a Festetics család könyvtárában méltó elhelyezést kapott
3 füzet. Egyikben a Makó Pál által
tanított kísérleti fizikából a testek
jellemzõ tulajdonságairól szerepelnek kérdések és válaszok latin
nyelven. A második részben írtak
Mitterpacher Lajos által elõadott

NER-cunami és az üzleti érdek mindent visz Keszthelyen! címmel, dr. Weller-Jakus Tamás, a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) elnöke tartott sajtótájékoztatót a keszthelyi Balatonparton építkezõ NER-cégek, a Mészáros- és Tiborcz-féle befektetõk rohamtempós önkormányzati segítésérõl.

Szerinte: a Balaton fõvárosára
valóban ráfér a fejlesztés, mert
Keszthely az elmúlt 16–20 évben
megrekedt a turizmusfejlesztési
beruházásokat illetõen is. A jelenlegi 30 százalékos beépítési küszöb mellett is fejlõdhetett volna
megfelelõ ütemben a város az elmúlt évtizedekben. Több más civil
közösség mellé fölsorakozva, a
természet- és környezetvédelmi
egyesületekkel egyetértve, a KÉVE
sem támogatja a parti sáv beépítési százalékának és az építési magasságának emelését. A helyi önkormányzat viszont az állampárt
megrendelésére, a városlakók érdekeinek mellõzésével, a Balaton

Fejlesztések, újdonságok

A Nyugat-Balaton aktív és
családbarát üdülõfalujában mindig történik valami. Így lesz ez a
következõ idõszakban is, hiszen
számtalan fejlesztés zajlik. Ezek
közül Kovács Judit, a helyi
Tourinform-iroda vezetõje csokorba gyûjtötte az újdonságokat.

anyagi segítség összesen két alkalommal, 3 hetes külföldi munkatapasztalat-szerzõ tanulmányt
tett lehetõvé. Elsõ ízben 12 fõ
Lengyelországban kapcsolódhatott a vendéglátói munkába, akkor turisztikai szervezõ, szakácsés cukrásztanulók utaztak. A 8-fõs
második csoport a minap Németországból tért haza, õk két frankfurti hotelben tevékenykedtek,
pincér és vendéglõs szakirányú

köszönetet mondott kollégáinak,
akik közremûködõi voltak a pályázat eredményességének, s kísérõként is segítették a tanulók munkáját. Elismeréssel szólt a diákok
tevékenységérõl, s adta át a mobilitási igazolványokat, amivel a fontos referenciamunka igazolható.
A szakmai, nyelvi ismeretek
fejlesztése mellett tartalmas szabadidõs programokon vehettek
részt a fiatalok.

nagyméretû térképes tájékoztató
tábla is, mely szintén részletes túraútvonalakkal, kerékpáros tartalommal, színes fotókkal ad információt a térségben elérhetõ különleges látnivalókról.
Térségi együttmûködésben, a
Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda

dott, Kérdések az irodalomtörténet körébõl címmel.
A kis füzetkék koruk ellenére
nagyon jó állapotban vannak, jól
olvashatóak, azokat a múzeumi
könyvtárban tekinthetik meg a
látogatók.

KÉVE-sajtótájékoztató

GYENESDIÁSI AKTÍV TURIZMUS

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület (GYETE) a tavaszi és õszi idõszak még vonzóbbá tételére, az
aktív turizmus erõsítésére helyezi
a hangsúlyt. Ennek keretében sor
kerül a Keszthelyi-hegység túraútvonalait jelzõ tájékoztató táblák felújítására, pótlására. A túraútvonalak módosulása miatt aktuálissá vált a térképek megújítása is, melyek tavaszig nyomdába
kerülnek. A www.gyenesdias
.info.hu weboldalon túratippek,
leírások segítik a tervezést. Megújul a település központjában a

természetföldrajz néhány témáját boncolgatja német nyelven. A
harmadik ugyancsak latinul író-

koordinálásával és szakmai támogatásával új nyugat-balatoni kerékpáros útvonalakat alakítanak
és tábláznak ki kerékpáros pihenõk létesítésével, illetve a kerékpáros túraútvonalak kitáblázásának hiányosságait is pótolják. Folyamatban van a Nyugat-Balaton

törvény hatályba lépése elõtt, rohamtempóban, gondolkodás nélkül, a petíciókat félredobva nyilvánított kiemelt fejlesztési területté
több part menti területet. Miután
már az egész tópart strómanok
kezébe került, félõ, hogy a
KJAVSE-kikötõ is értékesítve lesz
még idén.
Akarja-e Ön, hogy Keszthely Balaton-parti területei kiemelt fejlesztési területnek minõsüljenek?
kérdéssel hamarosan népszavazási
kezdeményezés startol. A remények szerint az érvényesség lehetõségét hordozó helyi voksolás
mögé állt már az összes ellenzéki
párt városi képviselõje.
bekötése több jelentõs kerékpárúttal a nemzetközi vérkeringésbe
is, mely régiós szinten is fontos
lépés lesz.
A Nyugat-Balaton családbarát
üdülõfalujában az önkormányzat
nyertes pályázatainak köszönhetõen közösségépítõ fejlesztésként kültéri fitneszpálya létesül
„okos” infrastrukturális beruházásokkal; az egykori Talabér-féle vízimalmot felújítják, ahol Festetics
Fûszerkert és Herbárium is létesül; továbbá a piac mûködését támogató infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak. A családbarát település díjakat nyert,
méltán népszerû strandjának fejlesztése is tovább folytatódik.
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatásával a
GYETE partnerei fejlesztik szálláshelyüket: a Zöldház Bio Panzió és
a Balaton Panzió, illetve újonnan
létesülõ hotel projekt is kapott
anyagi támogatást. A Wellness
Hotel Katalin önerõs fejlesztésként már márciustól megújult
fürdõvel, wellness-részleggel és
szuper csúszdákkal várja vendégeit. A szabadságukat Gyenesdiásra tervezõk bõséggel találnak
majd érdekes újdonságokat már a
szezonkezdet elõtt is.
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Megdobogtatja a szívünket
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján tartott városi ünnepség résztvevõi a Fõ tértõl az ideiglenesen lezárt Kossuth utcán a Balatoni Múzeum elõtti kertig vonultak,
ahol a Nagyváthy Néptáncegyüttes, a Helikon Versmondó Kör közremûködésével tartottak megemlékezést.

Köszöntõjében Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ méltatásában megerõsítette, hogy a
magyar nép mindig is szabadságszeretetérõl volt híres, és a
keszthelyi emberek is mindig kivették a részüket a szabadságért
való harcból. A szabadságharc
idején Zala megyében a honszeretet elsõ tûzhelye Keszthely
volt. Ahogy '56-ban, úgy '48-ban
is a Georgikon oktatói és hallgatói is az események élére álltak. A
századok során a magyar szabadságért sokak hoztak hõsies és
tragikus áldozatot, de senki sem
küzdött lényeglátóbban, mint a
mélyen tisztelt és szívünkbe zárt
Kossuth Lajos, aki ezt írta '49-es
kiáltványában: „Ébredjetek fel, ó,
népei s nemzetei Európának. Magyarország terén Európa szabadsága döntetik el.” A miniszteri
biztos szerint, aligha gondolhattuk volna, hogy 171 évvel késõbb
is aktualitása van a vészkiáltásnak. Manninger Jenõ megemlékezett még a Festetics-év, illetve
a festeticsek jelentõségérõl, a
kormány örökségvédelmi célkitûzéseirõl, az összefogás fontosságáról.
Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere ünnepi beszédében azt emelte ki, hogy a
keszthelyiek büszkén gondolhatnak arra, hogy a 30 évvel ezelõtti
tüntetés egyik központi szónoka
a helyi kötõdésû Csengey Dénes

író volt, aki sajátos fegyverével, a
szavakkal igyekezett kivívni, kivívatni újbóli szabadságunkat. A
nemzetünk 171 éve is megmutatta, hogy képes összefogni,
küzdeni, erejét megfeszítve helyt
állni a szabadságáért. A polgármester idézett saját, 13 évvel ezelõtti beszédébõl, majd rávilágított: egymásért tenni és áldozni
kész polgárokra van szüksége az
országnak és a városunknak is.
Arra buzdított, hogy bízzunk a lélek megújulásában, a hit és az elhatározás erejében. Higgyünk hazánk további felemelkedésében, s
tegyünk meg érte minden tõlünk
telhetõt.
Ünnepi szónokként ezúttal dr.

A FESTETICS-KASTÉLY BEMUTATTA

Korhû postakocsi
A Helikon Kastélymúzeum, a február utolsó hétvégéjén megrendezett budapesti Utazás Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek azt a modern postakocsit, melyben a nyáron induló lovas kocsis túrák során utazhatnak majd az érdeklõdõk. A turisztikai kiállítóhelyen huszárok, betyárok és bajvívók is népszerûsítették az új
lovas kocsis attrakciókat. A stand emellett a Festetics-kastély enteriõr-kiállításából is ízelítõt adott.

A jármûvet a „Lovak világa” elnevezésû szlovén–magyar projekt
keretében tervezte és készíttette
a keszthelyi kastélymúzeum. Impozáns, korhû megjelenéssel, ám

szeretnék felfedezni a környék látnivalóit. A „Festetics-kör” elnevezésû útvonal Keszthely város határain belül kínál látványos túrát a
fõúri családhoz kapcsolódó látni-

a régi idõk utazásaihoz képest jóval kényelmesebb kialakítással
várja utasait a különleges jármû.
Belsõ tere négy felnõtt és két gyerek szállítására alkalmas, további
két-két személy külsõ üléseken
foglalhat helyet. A benne található
video és audio guide segítségével
az utasok menet közben érdekes
információkkal gazdagodhatnak. A
sárga-sötétzöld színû, 3,5 méter
hosszú, fémküllõs kerekû, két ló
által húzott kocsi Tóth Alajos kocsigyártó jászárokszállási mûhelyében készült. E projekt keretében a térségben négy túraútvonal
is várja azokat, akik lovas kocsival

valók érintésével. „A Keszthelyihegység természeti értékeinek
nyomában” nevû út a Természet
házához, a Nagymezõre és a Festetics Imre állatparkba kalauzolja
el az utazásra vállalkozókat. A projektben részt vevõ Pannon Egyetem Georgikon Kara által szervezett túrái a Gyöngyösi csárda és a
betyársírok érintésével a Béke
sztúpához és Zalaszántó több érdekes látnivalójához, illetve a
Fenyves allén indulva a Szendrey
Júlia-emlékház, a Georgikon lovarda és Fenékpuszta meglátogatásával egészen a Kis-Balatonhoz vezetnek.

Pelyach István történészt, a Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatársát kérték föl,
aki Petõfi napját és a „csudák”
másfél évének történéseit vette
górcsõ alá. Szerinte: az elsõ csoda az volt, hogy egy vér nélküli

forradalom gyõzött 171 éve az
egész országban. A második csoda, a legmaradandóbb lényegi
üzenet, hogy magyar és nem
magyar úgy érezte az érdekegyeztetésben, hogy ami történik, az az õ hasznára is van. Az
egész magyar társadalom megmozdult ugyanis egy példátlan
összefogásban. A következõ csoda az volt, hogy '48–49 nemcsak
magyar ügy volt, hanem nemzet-

közi is, és aki fölesküdött a magyar alkotmányra, az ki is tartott
mellette. A nemzeti kisebbségek
és nemzetiségek is egy emberként támogatták a programot.
Az is a csodák számát szaporította, hogy egy frissen felszerelt
honvédség Európa legerõsebb
hadseregét '49 tavaszán, zseniális módon, nagy vereségeket rámérve, villámsebesen kizavarta
az országunkból. Az is csoda,
hogy a fegyverletétel nem hozott befejezést, mert a forradalomnak volt kiteljesedése. Az emberek úgy érezték, hogy az egyszer kivívott sikereket a Bachkorszak nemzeti ellenállásában is
folytatni kell. 1867-ben azért
tudtunk kiegyezni, mert volt jó
alapokra építkezni. Nemzetünk
bebizonyította a szabadság iránti
vágyát, a tenni akarását és a
nemzeti egység erejét, az együvé tartozás fontosságát.
***
Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapján, Hévízen a Fontana mozi elõtt a helyi
Tiszta Forrás Dalkör adott rövid
mûsort, majd az ünneplõk a felújított Széchenyi utcán fáklyás
felvonulással érkeztek a városháza elõtti térig, ahol koszorúzással
is emlékeztek a hõsökre. Az ünnepségen Papp Gábor, Hévíz polgármestere mondott köszöntõt.
Elhangzott: ehhez hasonló, ragyogó, szívünket-lelkünket melengetõ és felemelõ ünnepünk
nincs olyan, mint március 15-e. E
nap máig megdobogtatja szívünket, tapintjuk a rezgést, ami végigsöpört az országon. Érezzük
azt a nemzetet összefogó és öszszetartó erõt, amit 1848. március
idusa adott Magyarországnak,
171 évvel ezelõtt.
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JUBILEUMI JEGYBEN TALÁLKOZTAK

Gergely-napi fesztivál
A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola a fenntartó önkormányzattal együtt az alapfokú mûvészetoktatás bevezetését követõen indította útjára az azóta különösen népszerûvé vált Gergely-napi Mûvészeti Fesztivált.

Idén immáron 15. alkalommal
rendezték meg a kulturális seregszemlét, mely a valaha Európaszerte ismert Gergely-járás hagyományát õrzi. Eredete szerint a

teknek, megfigyelni a gyermekek
tehetségét, segíteni annak fejlõdését, felébreszteni a mûvészetek iránti érdeklõdést. Hangsúlyozta, hogy a kultúra része a ne-

Gergely-nap ünneplését 830-ban
IV. Gergely pápa rendelte el, korai
elõdje, az iskolaalapító I. Nagy
Gergely pápa emlékének tiszteletére. Az elnevezés így szoros történelmi összefüggésben van az
iskolai munkával, aminek emlékét
ugyancsak õrzik a találkozók.
Gál Lajos házigazda polgármester a megnyitóbeszédében
utalt e napnak a több évszázadra
visszatekintõ múltjára. Majd
hangsúlyozta, hogy mennyire
fontos idõt szentelni a mûvésze-

velésnek, s kiemelte a verseny
szorgalomra inspiráló jelentõségét is. A kora tavasz pedig azért is
alkalmas idõpont, mert ekkorra
összeállnak, elkészülnek a tanév
mûvészeti produkciói, az alkotások, amelyeket érdemes bemutatni, kiállítani egy közös rendezvényen.
– Tapasztalatcsere is ez a nap,
iskolánk büszkesége, lélekre ható
gyönyörködtetést adva – mondta
Gál Lajos, kifejezve köszönetét
mindazoknak, akik a rendezvényt
elindították és fenntartásáról
gondoskodnak.
A Gergely-napi ünneplés egykoron felvonulásokkal, diákpüspök-választással, vetélkedõkkel
zajlott. Ezt a fesztiválnyitó produkcióval idézték fel a házigazda
diákok.
Idén Zala, Somogy, Veszprém
és Vas megye összesen 35 településérõl 57 intézmény képviseletében mintegy 800 fellépõ érkezett, 200-nál több produkciót
bemutatva. A színpadi kategóriák
a néptáncot, a népdaléneklést, a
vers- és prózamondást, a színjátszást ölelték fel, továbbá a képzõés iparmûvészeti ágban csaknem
140 alkotás szerepelt, amelyek kiállításra kerültek.
Az értékelést rangos szakmai
zsûri végezte, a minõsítések és
helyezések mellett minden mûvészeti ágban hirdettek fesztiválgyõztest.

Tervek és eredmények
Borosné Eitner Kinga, a Balaton Vívóklub alapító elnöke, mesteredzõje, a férfi junior-vívóválogatott keretedzõje a keszthelyi
Egry-iskola tornatermében tartott sajtótájékoztatót a vívók tavalyi eredményeirõl és az idei
esztendõ terveirõl. A közelmúltban megjelent egy szakkönyv,
amely a honi nevelõedzõk legkiválóbbjait mutatja be. A Mester
Mûvek címû kötetben bemutatást nyer a tanítványaiért szívvellélekkel dolgozó Kinga asszony is. ta kilencedik helyezettje – többek
között legyõzte a korosztályos világelsõ cseh Jakub Jurkát is. LázaElhangzott: a négy telephe- san készülnek a június 8–9-én tarlyen: Keszthelyen, Veszprémben, tandó vívó-Eb és vb-re versenyBalatonfüreden és egy hónap óta
már Ajkán is mûködõ vívóklub sok
Üveg Trend Plusz Kft.
sikert tudhat maga mögött.
Keszthelyen, rengeteg saját erõ
beletételével, voltak már a gimnázium alagsorában, a járási hivatal pincéjében és ötödik állomásként: ma már az Egry-iskola
sportcsarnokában edzhetnek. A
Mindennemû épületüvegezés,
vívótermek teljes kihasználtságcsiszolt bútorüvegek, tükrök
gal mûködnek. Hétköznaponként
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
mindig van edzés. A keszthelyi vívóterem hétmilliós pályázati forszéles anyagválasztékból.
rás elnyerése után, további anyaINGYENES parkolási lehetõség.
gi eszközök megszerzését köveKeszthely, Kócsag u. 3.
tõen, hamarosan egészében
83/310-627, 30/3310-627
megújul. Szeptember elejétõl tervezik a sportpadló teljes cseréjét,
a festést, a technikai berendezések részleges vagy teljes megújítását. A keretedzõ keddenként a
18–21 éves fiúkat Eb-kre, világkupa válogatóversenyekre, nemzetközi megmérettetésekre készíti
föl. A keszthelyi négy szakosztályban edzõ mintegy félszáz versenyzõ is szép eredményeket ér
el a nemzetközi mezõnyben. Farkas Csaba egyéni legjobb eredménye a szabácsi világkupán elért februári sikere volt. Egész napon nyújtott parádés vívásával a
18 éves Farkas Csaba nyert egyéniben a junior párbajtõrözõknek a
szerbiai Sabacon zajló világkupaversenyén.
A Balaton Vívóklub versenyzõje – aki egyébként a hazai ranglis-
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zõket válogató versenyre, majd a
hónap közepén lesz egy 1200 fõ
részvételével Keszthelyen megrendezett korosztályos magyar
egyéni és csapatbajnokság is.

