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A KÉVE első éve: mérlegen az ön-
kormányzati munka – 2-3. oldal 

A KÉVE-frakció tagjai jó és rossz élmé-
nyeikről, tapasztalataikról és eredménye-
ikről számolnak be.  

Keszthely város önkormányzata 
adót emel – 4. oldal 

Adóemelés helyett takarékosságot, a 
propaganda-költségek csökkentését java-
solja a KÉVE. 

Szakmai állásfoglalás a keszthelyi 
Balaton-parti területsáv lakóépüle-
tekkel  történő beépítéséről – 5. 
oldal 

Helyet adunk a Keszthelyi Városvédő 
Egyesület közleményének, ezzel is támo-
gatva kezdeményezésüket. 

Egy maroknyi történelem, avagy 
egy katonatiszt emlékei –
Beszélgetés Rákos Sándor nyu-
galmazott alezredessel – 6-7. oldal 

91 éves interjúalanyunk világháborús és 
1956-os emlékeiről, 50-es és 60-as évek-
beli keszthelyi élményeiről mesél. 

Az összes Zimmer: frei – 8. oldal 

A járványhelyzet  miatti korlátozások 
fokozottan sújtják a vendéglátó-, szállo-
da-, és szórakoztatóipart, ezeken keresz-
tül pedig Keszthely és a balatoni régió 
gazdaságát. 

Politikai bosszú miatt kényszerült 
bezárni éttermét a volt önkor-
mányzati képviselő? – 9. oldal 

Herold János szerint közéleti tevékeny-
sége miatt nem hosszabbították meg 
cégének helyiségbérleti szerződését. 

Magyarfoci – Egyszeri fellángolás 
vagy tartós fejlődés? – 10. oldal 

Az EB-részvétel és a Nemzetek Ligája-
csoportgyőzelem sem fedi el a magyar 
labdarúgás rendszerszintű problémáit. 

„Vegyenek el mindent, csak sza-
bad sajtót adjanak!” – Az Index-
ügy előzményei és következmé-
nyei — 11. oldal 

A független média már régóta a Fidesz 
célkeresztjében van, de ezúttal a nyúl el-
vette a puskát a vadásztól. Publicisztika. 

Békejel – Dal a családon belüli 
erőszak és a rendszerszintű em-
bertelenség áldozataiért – 12. oldal 

A keszthelyi születésű Bálint Natália 
operaénekesnő közösségi finanszírozás-
ból forgatott videoklipet. 

Adventi gondolatok – 13. oldal 

Az ünnep eredeti üzenete az elcsendese-
dés, befelé figyelés, nem pedig a mérték-
telen és értéktelen fogyasztás. 

Hogyan keltsünk gyűlöletet? 1. 
lecke – 14. oldal 

Ellenségkép, manipuláció, vásári látvá-
nyosságok: ez lenne a sikeres városveze-
tés titka? 

Petíció a Balaton-part megvédésé-
ért  – 14. oldal 

Ne épülhessenek lakóingatlanok, apart-
manházak a Balaton-partra – a KÉVE 
aláírásokat gyűjt. 

Mi lesz veled, Georgikon?– 15. 
oldal 

A nagymúltú egyetemi kart újabb átszer-
vezések és leépítések sújtják. Milyen 
következményei lehetnek ennek Keszt-
helyre nézve? 

KÉVE „szolgálati közlemények”–  
16. oldal 

Elindult interneten hallgatható rádiómű-
sorunk, a Keszthelyi civil kontroll című 
podcast. A KÉVE segít a mostani jár-
vány és ünnepek alatt is a rászorulóknak. 
Támogatási lehetőség a szabad sajtónak. 

Téli dupla lapszámunk tartalmából: 

Nyugodjék békében dr. Ifi Ferenc! 

Szomorúan értesültünk dr. Ifi Ferenc önkormányzati 
képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, ra-
diológus főorvos haláláról. Személyében régivágású, be-
csületes úriember, nemes politikai ellenfél távozott, aki-
vel emberi hangnemben lehetett vitatkozni és gyakran 
szót érteni közös ügyeinkről. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük! 

 Tisztelt Keszthelyi Polgár! Kedves 
Olvasó! 

Tél van, hó még alig esett, jönnek az ünne-
pek, de sajnos a koronavírus is itt van ve-
lünk,  jóval több áldozatot szedve, mint a 
tavaszi első hullámban. Egyre több roko-
nunk, barátunk, ismerősünk testközelből 
megélt élménye a karantén – és olykor a 
miénk is… Korlátozások közepette, sze-
mélyes kapcsolataink legtöbbjét nélkülözve 
kell élnünk, a kieső jövedelmekről, ellehe-
tetlenülő vállalkozásokról, leállt turizmus-
ról nem is beszélve. 2020 minden bizony-
nyal a nagy veszteségek éveként fog bevo-
nulni a történelembe: a gazdasági károk 
mellett számos kiemelkedő személyiség 
fejezte be földi útját, és nagyon sok család-
ban vesztették el azokat, akik a legfonto-
sabbak voltak számukra. 

 Sokáig hallgattunk… Ennek az újságnak 
már szeptemberben vagy októberben, de 
legkésőbb novemberben meg kellett volna 
jelennie. Sokan várták, sokan kérdezték 
tőlünk, hogy mikor jön már végre a 
„Hírlap”. Az élet azonban sokszor felülírta 
terveinket, és bármilyen lelkes is kicsiny 
szerkesztőségünk, a család és a munka 
mindannyiunknál elsőbbséget kellett, hogy 
élvezzen ezekben a nehéz, embert próbáló 
időkben. 

 Mert igen, megviseli az embert a bezárt-
ság, a bizonytalanság, és legfőképpen a 
közösségi események hiánya. Nem ölelhet-
jük meg egymást még jó ideig úgy, ahogy 
megszoktuk, nincsenek társasági esemé-
nyek,  és a rokonok, barátok is kétszer 
meggondolják, hogy találkozzanak-e. 

 Ebben a helyzetben gyűjtöttük csokor-
ba, vagy ha úgy tetszik, kévébe azokat a 
híreket, amelyeket kiegyensúlyozottan mű-
ködő helyi média esetén nem nekünk kelle-
ne megírnunk. A vélemények karcosak, a 
kritika erős, de mindig tényeken alapulnak 
írásaink. Tesszük mindezt egy jobb világba, 
őszintébb és igazságosabb társadalomba 
vetett hittel, amelyet mostanában felerősít 
az ünnepi várakozás. Hamarosan eljön az 
év legsötétebb napja, ami után már egyre 
rövidebbek lesznek az éjszakák. Addig is 
gyújtsunk fényeket! Áldott, békés 
ünnepeket és az ideinél mindenképpen 
boldogabb évet  kívánva, maradunk 
tisztelettel: 

a *****helyi Hírlap szerkesztősége 
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A KÉVE első éve: mérlegen az önkormányzati munka 

Eltelt egy év az önkormányzati választás óta. A KÉVE önkormányzati képviselői számos tapasztalattal lettek gazdagab-
bak a testületi munka során, amelyeket most megosztanak az olvasókkal. Mire emlékeznek vissza szívesen és mire ke-
vésbé? Milyen a viszonyuk kormánypárti kollégáikkal? Vannak-e olyan ügyek, amiket sikerült megoldaniuk? Mit tehet 
ma az ellenzék Keszthelyért? — ezekre a kérdésekre kerestük elsősorban a válaszokat, de számos más kulisszatitkot is 
megtudtunk. A három városatya ugyanis a képviselői munka örömeiről és árnyoldalairól egyaránt beszélt lapunknak. 

„Négerként a Ku-Klux-Klan  
gyűlésen” 

 Ellenzéki pozícióban lenni egy fi-
deszes többségű testületben meglehető-
sen hálátlan feladat, ráadásul az önkor-
mányzatiság illiberális keszthelyi változa-
tában az ügyrenddel alaposan körülbás-
tyázott kormánypártiak mindent meg is 
tesznek annak érdekében, hogy a KÉVE 
képviselői ne érezzék kényelemben ma-
gukat, és véleményüket minél szűkebb 
keretek között fejthessék ki. Molnár 
Tibor gyakran hangoztatja, hogy a bá-
násmód hasonlóan szívélyes ahhoz, mint 
amikor valaki afro-amerikaiként vesz 
részt egy Ku-Klux-Klan gyűlésen. Czuth 
Zoltán László kiemelte, hogy bármilyen 
szakmai érvet hoz fel, személyeskedő 
kioktatásban van része, és mint volt pol-
gármesterjelöltet, folyamatosan támadják 
különböző kreált ügyekkel. Dékány Pé-
ter pedig azt sérelmezte leginkább, hogy 
gyakran a még a korának kijáró tiszteletet 
sem kapja meg a polgármestertől, ráadá-
sul folyamatosan arra célozgatnak politi-
kai ellenfelei, hogy nem idevalósi, nem 
ismeri a várost. Válaszként  ő mindig 
megemlíti, hogy édesanyja révén zalai 
származású, így gyakorlatilag visszatért 
ide, arról pedig nem tehet, hogy vasutas 
szüleit ide-oda helyezték az országban. 
Hogy nem él itt évtizedek óta, még 
előnyt is jelenthet, hiszen más szemszög-
ből látja azokat az „őslakosok” által meg-
szokott dolgokat, amik a régebb óta itt 
élőknek fel sem tűnnek. 

 A lekezelés, kioktatás és lejáratás tehát 
fideszes oldalról már gyakorlattá vált. 

Természetesen vannak emberi gesztu-
sokra képes kormánypártiak is – dr. Ifi 
Ferenc halála után sajnos eggyel keveseb-
ben... 

Ügyek és megoldások 

 Egy önkormányzati képviselő haté-
konyságának fokmérője, hogy milyen 
ügyeket tud megoldani, csökkentve ezzel 
a lakosság problémáit. E téren a KÉVE 
képviselői meglehetősen aktívnak bizo-
nyultak, bár számos javaslatukat a fi-
deszes többség egyszerűen lesöpörte az 
asztalról, vagy éppen kisajátította ered-
ményeiket. Így történt ez a Keszthely és 
Budapest közötti közvetlen vonatok 
megmaradásáért Molnár Tibor által in-
dított petíció esetében is, amelyet a világ-
hálón több mint 4500, papíron pedig 
több száz ember írt alá, majd mégis Man-
ninger Jenő és Nagy Bálint pózoltak a 
minisztérium előtt mint a keszthelyi vo-
natok megmentői. 

A karmelita bazilika előtti buszmegállót 
elfoglaló hajléktalan emberséges  téli el-
helyezését pedig Vozár Péterné igyeke-
zett saját érdemeként feltüntetni – a KÉ-
VE képviselőjének fotójával… De a köz-
területeket elfoglaló, elcsúfító autókra, 
vagy éppen az illegális szemétlerakókra a 
figyelmet felhívó Zöld Kommandó 
frontembere, Dékány Péter  is hasonló 
tapasztalatokról tud beszámolni. Eseté-
ben mindenképpen eredmény, hogy a 
már létező rendeleteket végre alkalmaz-
zák, nem függetlenül az ellenzék erőfe-
szítéseitől. Az Új köztemetőnek való 

méltó névadást is ő kezdeményezte. 

 Czuth Zoltán László legnagyobb 
eredményének a városi uszoda újbóli 
megnyitását tartja, valamint a tervezett 13 
milliós polgármesteri autóvásárlás ügyére 
is ő hívta fel a figyelmet, amely aztán le is 

került a napirendről. Felemelte szavát a 
belvárosi kereskedők érdekében, hogy 
bérleti díjaikat mérsékeljék a válsághely-
zetben. Ugyancsak az ő határozott fellé-
pésének köszönhetően indult vizsgálat a 
tavaly kidőlt városi karácsonyfa ügyében. 

A „közösségépítésből” kihagyva 

 Gyakran előfordul, hogy a KÉVE 
képviselői különböző városi események-
re, átadásokra nem kapnak meghívót, 
azokról csak a sajtóból értesülnek utólag, 
más eseményekre pedig szándékosan 
nem mennek el, mert nem vállalják a 
biodíszlet szerepét a történelem átértel-
mezésétől sem visszariadó, vagy éppen a 
templomot a városházával összetévesztő 
fideszes potentátok mellett. Természete-
sen a legtöbb kulturális és közösségi ese-
ményen ott vannak, és csak a szervezők 
intelligenciájától függ, hogy hol milyen 
fogadtatásban részesítik őket.  

 Mindhárom ellenzéki képviselő alapo-
san kivette a részét a koronavírus-járvány 
első hulláma alatti segítségnyújtásból, sőt  
két havi tiszteletdíjukat is felajánlották 
jótékony célra. A mostani járványhelyzet-
ben is igyekeznek segíteni a hozzájuk 
fordulóknak, dacára annak, hogy a jóté-
konyságot politikai marketingeszköz-
ként használó fideszesek (és az általuk Czuth Zoltán László: 

Szakmaiság mindenek felett 

Dékány Péter: 

Kemény munka, kemény kérdések 

Molnár Tibor: 

A demokratikus politikai kultúra tanára 
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Tavaly október 25-én ünnepélyesen meg-

alakult a Zala Megyei Önkormányzat 
közgyűlése. Sajnos, Zalában is – hasonló-

an az Országgyűléshez – állampárti több-
séggel, akikben itt sem maradt semmi 
alázat és szerénység! A közgyűlés megala-

kulását követően első dolga a szavakban 
"keresztény és nemzeti" Fidesz-KDNP-s 

frakciónak az volt, hogy a kivéreztetett 
megyei önkormányzat élére – amelynek 

intézménye és hatásköre is alig maradt – 
3, azaz három alelnököt választott, akik 
közül 2 főállású! Az amúgy is szinte ha-

táskör (és munka) nélküli megyében 
egyetlen főállású alelnök is bőven el tud-

ná látni a hatáskörben lévő feladatokat.  

A vezető tisztségviselők illetményét  a 

testület kormánypárti többsége szerényen 

a maximumban határozta meg, amely az 

adófizetőknek mindösszesen 807.750 
forintba, valamint  költségtérítésként 

további 121.162 forintba kerül, amelyhez 
a fenti juttatások mellé ciklusonként új 
gépjármű is dukál. 

 Az idei első megyei közgyűlésen kér-

tem, hogy a főállású alelnökök számolja-
nak be – a megyei közgyűlés elnökéhez 
hasonlóan – az eddig végzett munkájuk-

ról. Erre sajnos, a mai napig nem került  
sor… Kérdezzék meg az uraktól, hogy 

ezért a pénzért milyen munkát végeznek, 
és hogy milyen gyakran járnak be munka-
helyükre! Természetesen a fentieket az 

ellenzéki képviselők nem támogatták. Ezt 
Ruzsics Ferenc volt keszthelyi polgár-

mester nehezményezte. Megjegyzem, 

ebben a ciklusban a leghosszabb megyei 

közgyűlés – kivéve az új megyei rendőr-
főkapitány kinevezésének véleményezé-

sét – 19 percig tartott, de az is azért tar-
tott tovább, mert kérdeztem… 

 Sokan kérdezhetik, hogy ha a megyei 
önkormányzat helyzetét így látom, akkor 

én mit keresek ott? A felvetés jogos, mert 
a jelenlegi jogszabályi környezetben a 
megyei közgyűlés nem más, mint bukott 

politikai kalandorok és szélhámosok kifi-
zetőhelye. Esetemben egyetlen haszna 

van az ottlétemnek: a megyei képviselői 
tiszteletdíjból Keszthelyen 5 évre biztosí-
tani tudjuk egy alternatív, kormánypropa-

gandától mentes sajtóorgánum működé-
sét: ez a *****helyi Hírlap. 

De mi folyik a megyei közgyűlésben? 

helyzetbe hozott csoportot vezető, senki 
által meg nem választott személy) ismét 
kisajátították maguknak a segítségnyújtás 
városi színtű megvalósítását. 

 Az önkormányzati választás óta a helyi 
médiába egyetlen alkalommal sem kaptak 
meghívást a város közel felét képviselő 
ellenzéki politikusok, kizárólag a KÉVE 
által meghirdetett sajtótájékoztatókról 
számol be szűk terjedelemben és a leg-
erősebb állításokat gyakran kihagyva a 
Keszthelyi Televízió. Ezzel szemben a 
különböző magazin- és portréműsorok-
ban hemzsegnek a fideszes politikusok, 
illetve az ő világképüket aktívan vagy 
apolitikus igazodással erősítő személyisé-
gek. A Balatoni Krónika ilyen szempont-
ból még nehezebb pálya, itt szinte csak 
akkor írnak a KÉVE képviselőiről, ha 
valamilyen lejáratás tárgyaként szerepel-
nek. 

Mit tehet az ellenzék            
Keszthelyért? 

 Nem lehet elégszer idézni az egykori 
keszthelyi gimnazista, a haza bölcse, De-
ák Ferenc szavait: „Az ellenzéknek minden 
alkotmányos országban egyik természetes hiva-
tása a kormány irányában, az ország minden 
érdekeire nézve, mind jog- és törvényszerűség, 
mind helyesség és czélszerűség tekintetében, ellen-
őrködni.” 

 Az ellenőrző szerep természetesen a 
önkormányzatban is szükséges, hiszen 
fék és egyensúly, kritika és nyilvánosság 
nélkül megnő az esélye annak, hogy 
olyan egyoldalú döntések születnek, ame-

lyek nem feltétlenül a város érdekeit szol-
gálják. A KÉVE-frakció tagjai a jelenlegi 
helyzetben figyelnek, és felhívják a figyel-
met a káros jelenségekre, eltitkolni akart 
szándékokra, valamint a demokrácia és 
az önkormányzatiság lábbal tiprására. 
Gyakori interpellációik is ezt a célt szol-
gálják. 

 A hatalom megront, a korlátlan hata-
lom pedig korlátlanul ront meg – tartja a 
politikai közmondás. Amíg a helyi hata-
lomba már régóta belekényelmesedett 
fideszesek pénznyelő beruházásokkal és 
látványos átadásokkal keltik a sikeres 
város látszatát, addig a KÉVE képviselői 
a nép között járnak és első kézből érte-
sülnek a problémákról. És a kormánypár-
ti képviselőkkel szemben a KÉVE színei-
ben megválasztott városatyáknak van 
még egy lényeges helyzeti előnyük: a 

problémák feltárásában és megoldásában 
nem gátolja őket a pártfegyelem, amely 
sokszor megnémítja és megbénítja az 
egyébként szintén a város szolgálatára 
felesküdött fideszeseket. Sok esetben egy 
ellenzéki képviselő hatékonyabban és 
szabadabban tud fellépni, mint a hata-
lomhoz hűséges kollégái.  

 Látható tehát, hogy a keszthelyi ellen-
zék még ilyen erős ellenszélben is teszi a 
dolgát. A képviselők rengeteg problémá-
ról  értesülnek a hozzájuk forduló város-
lakóktól, azonban nem mindegyiket tud-
ják olyan gyorsan és hatékonyan megol-
dani, mint ahogyan azt a panaszosok 
szeretnék. Egy viszont bizonyos: lehető-
ségeikhez mérten mindent megtesznek 
azért, hogy Keszthely élhetőbb és szaba-
dabb hely legyen. 

A KÉVE elnöke, dr. Weller-Jakus Tamás a Jobbik listájáról jutott a megyei közgyűlésbe. A kiüresített, hatásköreitől és 
intézményeitől megfosztott testület működéséről határozott véleménye van, amelyet szokásához híven most sem rejtett 
véka alá: 

Munkában a KÉVE frakciója. Ellenzékben is sokat tudnak tenni a városért 
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 Keszthelyen jelenleg is nagyon kevés 
munkahely van. Egy vírus által okozott 
gazdasági válsághelyzet kellős közepén – 
véleményünk szerint — rossz döntés az 
adóemelés! Ezen témával kapcsolatosan 
egyesületünk 2020. november 9-én tartott 
sajtótájékoztatót. Ennek során elmond-
tuk, hogy a KÉVE elhibázott lépésnek 
tartja az adóemelést, ezért nem szavazták 
meg a rendelet módosítást egyesületünk 
képviselői. Nem értjük a keszthelyi képvi-
selő-testület többségét adó Fidesz-
KDNP döntését, hogy miért nehezítik az 
amúgy is gyenge lábakon álló keszthelyi 
vállalkozások életben maradását. 

 Az építményadó mértékének 50%-kal 
történő drasztikus megemelése a város-
ban mindösszesen 457 olyan keszthelyi 
kis- és középvállalkozást érint, amely 
üzleti célt szolgáló helyiséggel rendelke-
zik. Lássunk egy példát! Keszthelyen, a 
Kossuth utcán üzemelő pékség az össze-
sen 300 m2-es alapterületű, üzleti célt 
szolgáló építménye után eddig 120.000 
forint építményadót fizetett. 2021. január 
1-től ez a vállalkozó 180.000 forintot  fog 
fizetni. 

 Megjegyezzük, az adóemelés érinti a 
nem keszthelyi lakcímmel rendelkező 
magánszemélyeket is érinti. Az önkor-
mányzat saját dokumentuma  szerint 
2021-ben ezen emeléssel 61 millió forint-
nyi többletbevételt remélnek. 

Álláspontunk szerint ha a város költség-
vetése a többlet forrásbevételt mégis in-
dokolttá teszi, akkor mégsem áll olyan 

stabil lábakon a település költségvetése, 
mint ahogyan azt a település — állítása 
szerint — közgazdász végzettségű pol-
gármestere állítja. Egyesületünk javasla-
tai a következők: 

- csökkentsék a propagandaköltsége-
ket, többek között a Balatoni Krónika 
kétheti megjelenésének negyedévre 
való csökkentésével, 

- szüntessék meg az elsősorban mar-
ketingcélokat szolgáló polgármesteri 
kabinetet, 

- függesszék fel a képviselői tisztelet-
díjak kifizetését, valamint csökkent-
sék 50%-kal a főállású városvezetők 
(polgármester, alpolgármester) fizeté-
sét 

Ezen intézkedések előteremtik azt a költ-
ségvetésből hiányzó összeget, amellyel a 
keszthelyi kis- és középvállalkozókat kí-
vánja sújtani a várovezetés. 

A fentiek alapján most már értjük a 
keszthelyi polgármesternek a közmeg-
(nem)hallgatáson tett nyilatkozatát. Ezek 
szerint a helyi Fidesz-KDNP nem tekinti 
keszthelyieknek a vállalkozások azon 
részét, amelyek üzlethelyiséggel rendel-
keznek. Ezúton ismételten felszólítjuk 
kisvárosunk kormánypárti frakcióját, 
hogy elhibázott döntésüket vonják 
vissza! Ne büntessék azt a közel 500 
keszthelyi vállalkozást, amelyek a 
városban munkahelyekkel, szolgálta-
tásokkal teszik komfortosabbá az itt 
élők hétköznapjait! 

 Egyesületünk javaslata viszont Ma-
gyarország Kormányánál meghallgatásra 
talált. A Magyar Közlöny 265. számában 
megjelent a Kormány 535/2020. (XII. 1.) 
rendelete a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának eny-
hítése érdekében szükséges helyi adó 
intézkedésről. A kormányrendelet szerint 
a 2021-es adóévben a helyi adó és telepü-
lési adó mértékét megemelni nem lehet. 
Ugyanezen rendelet tiltja azt is, hogy a 
már meglévő adókedvezményeket vala-
mely önkormányzat megszüntesse vagy 
csökkentse. 2021-ben új helyi adót és 
települési adófajtát bevezetni nem lehet. 

 Azon önkormányzatok esetében, ahol 
már éltek a helyi adó mértékének emelés-
ével vagy a helyi adókedvezmény csök-
kentésével, ezen önkormányzati rendele-
teket szükséges hatályon kívül helyezni, 
azok a fent leírtak miatt joghatás kiváltá-
sára alkalmatlan, érvénytelen jogszabály-
nak minősülnek. Innentől kezdve Keszt-
hely város Fidesz-KDNP frakciójának és 
a polgármesternek már nem lehetősége, 
hanem kötelessége a vírus által okozott 
gazdasági válság közepette hozott, elhibá-
zott helyi rendeletet visszavonni. 

A szóban forgó kormányrendelet ugyan-
akkor nem tiltja az adókedvezmények 
mértékének a növelését, melyet javaso-
lunk megfontolásra a polgármesternek. 

A szerző a KÉVE elnöke, jogász, sokéves 
jegyzői, közigazgatási tapasztalattal rendelke-
zik. 

 

Keszthely város önkormányzata adót emel 
DR. WELLER-JAKUS TAMÁS 

Elérte hazánkat a koronavírus második hulláma, sorra rendeli el a kormányzat a rendkívüli intézkedéseket, amelyek 

majd minden vállalkozást sújtanak. Eközben Keszthely város önkormányzatának Fidesz-KDNP-frakciója a 2020. októ-

ber 29-én megtartott testületi ülésén az építményadó mértékét 400.- Ft/m2 összegről 600.- Ft/m2 összegre – tehát 50%-

kal – emelte. Lenne más lehetőség a város költségvetési helyzetének javítására a vállalkozók megsarcolásán kívül? 

 A KÉVE 2019. december 10-én, miután 

az advent kezdetén felállított városi fe-

nyőfa a közvetlenül mellette felállított 

gyermekvasútra borult, ismeretlen tettes 

ellen feljelentést tett foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés vét-

sége miatt. A városban nem ez volt az 

első szakszerűtlenül elvégzett tevékeny-

ség, azonban ezt nem lehetett következ-

mény nélkül hagyni. Az adventi vásár 

kellős közepén kontár módon felállított 

"város fája" a szerencsének köszönhető-

en nem követelt emberéletet, mert ebéd 

után dőlt ki a fenyőfa, amikor a gyer-

mekvasutat senki sem használta. A rend-

őrségi határozat megállapította, hogy a 

fenyőfát az általános munkavédelmi és 

biztonsági szabályok szerint kellett volna 

felállítani. Ezen szabályok megszegése 

történt a GESZ részéről azzal, hogy a 

befaragás során a fenyő törzsét olyan 

mértékben elvékonyították, hogy a törzs 

keresztmetszeti tényezője harmadával 

csökkent, és az elvékonyított törzs a 

viharos szél hatására eltört. A fenyőfa 

keresztmetszetét  a rendőrség által kiren-

delt szakértő szerint mindössze a kéreg 

eltávolításával lehetett volna csökkente-

ni, és a fát acélsodronnyal három irány-

ban ki kellett volna pányvázni, így nem 

dőlt volna ki a fenyő. Ezt követően 

Nagy Bálint polgármester azt nyilatkoz-

ta, hogy ha valaki hibázott, akkor azzal 

szemben szigorúan el fog járni. Az eset 

óta eltelt egy év, felelősről nem hallot-

tunk, a cég korábbi ügyvezetője pedig 

úgy tudjuk, továbbra is a cég jól fizetett 

alkalmazottja maradt. Reméljük, hogy az 

idei évben már szakszerűen állítják fel a 

város fenyőjét – igaz, idén csak a vírus 

fog vasutazni…. 

Fenyőfa a gyermekvasúton 
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 A keszthelyi Balaton-part egyediségét a 
páratlan természeti környezet, és a túlné-
pesedő világban ma már ritka, ezért is 
különösen értékes alacsony beépí-tettség 
adja. Ez adja azt a vonzerőt, ami miatt 
hazai és külföldi vendégek városunkat 
érdekes és értékes desztinációként tartják 
számon. Ezt az értéket rombolják a Bala-
ton-partra indokolatla-nul épített házak. 

 A vasútvonal és a Balaton közötti 
területsáv részleges, szigetszerű beépí-
tését legfeljebb a közösség igényei 
(szolgáltató létesítmények, szállodák és 
vendéglátóhelyek) indokolhatják, ezek is 
kizárólag alapos megfontolás alapján, 
környezethez igazodó módon. A vízparti 
lakóparkok, lakótelepek, apartmanházak 
kialakítása pozitív hatást nem gyakorol a 
településre. A város költségvetési helyze-
tét a Balaton-parti lakások tulajdonosaitól 
befolyó különböző adók és illetékek 
lényegesen nem javítják. 

 A túlzott és funkcionálisan idegen 
beépítés miatt számos negatív követ-
kezménnyel is számolhatunk. A tájrom-
boláson túl, ami önmagában is hiteltelen-
íti az ilyen beépítéseket, egy sor egyéb 
negatív környezeti és társadalmi hatást 
vált ki, a hőszigethatástól a forgalom-
növekedésig, az újabb kerítés-erdőig, 
amik felszabdalják a közterületet, elzárják 
a partot. Több száz lakás, háztartás 
megjelenése a parti sávban komoly par-
kolási, hulladékkezelési problémát is ok-
oz, egyben megteremti az igényt a kiszol-

gáló kereskedelmi és szolgáltató, illetve 
oktatási intézmények telepítésére - így 
további beépítést indukál. Ezzel az 
elsősorban lakóit szolgáló, másodsorban 
az idelátogatóknak örömet adó kisvárosi 
Keszthely helyett egy középváros képe 
jelenik meg a tó nyugati partján, rombol-
va környezetét, elvesztve vonzerejét. 

 A helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a 
szabályozási terv egyes övezetekben 
egyértelműen tiltja a lakásépítést. Hogy 
megfeleljenek a szabályozásnak, a beruhá-
zók az egyértelműen lakásszerű épülete-
ket üdülőnek, szálláshely-szolgáltató 
épületeknek tüntetik fel, aztán ezeket 
esetleg később lakássá minősíteni igyekez-
nek az épületek karakterének, és talán az 

eredeti céloknak is megfelelően. Bizonyos 
parti övezetekben a lakhatás, mint 
másodlagos funkció a HÉSZ szerint 
megjelenhet, de a szabályozás a parti 
sávban sehol sem engedélyez olyan 
beépítést, ami elsősorban lakóövezeti 
volna. Tisztán látható a jogalkotói szán-
dék, ami egyben a közösségünk érdeke is. 

 Véleményünk szerint a fent leírt szem-
pontok érvényre juttatása és az ezzel el-
lentétes folyamatok megakadályozása a 
városvezetés és a városlakók közös 
feladata. Kiemelt szerepe van benne a 
mindenkori polgármesternek és képviselő
-testületnek, a főépítésznek valamint a 
helyi civil szervezeteknek. A tiszta 
jövőkép, a gyors és tudatos cselekvés a 
Balaton-parti beépítések megállítására 
elengedhetetlen ahhoz, hogy városunk a 
jövőben is élhető, vonzó hely maradhas-
son és ne induljon el egy vitatható 
minőségű, visszafordíthatatlan "vízparti 
városiasodás" és az ezzel járó, világszerte 
megfigyelt, környezeti és társadalmi ha-
nyatlás útján. 

 Felhívjuk ezért városunk vezetőit, 
tisztségviselőit és minden jóérzésű keszt-
helyi és környékbeli polgárt, kövessen el 
mindent a Balaton-part további 
beépítésének megakadályozására. 

A jövő azoké, akik felkészülnek rá a 
jelenben. 

Keszthely, 2020.11.12. 

Szakmai állásfoglalás a keszthelyi Balaton-parti területsáv 
lakóépületekkel történő beépítéséről 

KESZTHELYI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 

A közelmúltban lezajlott és a jövőben tervezett Balaton-parti lakóingatlan-építések a városfejlesztési, környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi szempontokat egyöntetűen figyelmen kívül hagyják, ezért véleményünk szerint ellentétesek 
Keszthely városának és lakóközösségének elemi érdekeivel. A parti sáv lakóépületekkel történő beépítése megbontja az 
épített és természeti környezet közötti évszázados egyensúlyt, rombolja a város tájképi örökségét, súlyosan terheli 
településünk természeti környezetét, egyben ellehetetleníti a város stratégiai céljainak megvalósítását. Mindezt valós 
értékteremtés nélkül. 

 Üdvözöljük a Keszthelyi Városvédő 
Egyesület szakmai állásfoglalását a Bala-
ton-part túlzott beépítésével kapcsolat-
ban!  Mint önkormányzati képviselettel 
rendelkező helyi civil szervezet, megszó-
lítva érezzük magunkat a városvédők 
által, hiszen levelükben felhívják város-
unk vezetőit, tisztségviselőit és minden 
jóérzésű keszthelyi és környékbeli polgárt 
arra, hogy kövessenek el mindent a Bala-
ton-part további beépítésének megakadá-
lyozására. 

 Egyesületünk már régóta ezen az úton 
jár. Tavalyi önkormányzati választási 
programunk szinte tökéletesen egyezik a 

Keszthelyi Városvédő Egyesület által 
megfogalmazott alapelvekkel, az alelnö-
künk, Molnár Tibor által 2019 elején 
benyújtott népszavazási kérdés pedig 
sikeresen akadályozta meg a Balaton-part 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását. 
A KÉVE önkormányzati képviselői és 
vezetői folyamatosan felhívják a figyel-
met a befektetői érdekek és Keszthely 
valódi érdekei között feszülő ellentmon-
dásra. 

 Céljaink, az általunk vallott értékek 
tehát közösek. Ha azonban bármely civil 
szervezet vagy egyén arra való hivatko-
zással utasítaná el konstruktív együttmű-

ködési ajánlatunkat, hogy nem kíván po-
litizálni, felhívjuk rá a figyelmet: az ógö-
rög politika szó a polisz, vagyis a városál-
lam ügyeiben való részvételt jelent. Aki 
tehát a város ügyeivel foglalkozik, az 
politizál! A mi esetünkben ez lokálpatrió-
ta, a helyi  érdekeket és értékeket a párt- 
és magánérdekek elé helyező felelős 
együttgondolkodást jelent. 

 A keszthelyi választók közel felét kép-
viselve tehát készen állunk az őszinte 
együttműködésre kisvárosunk és a nyu-
gat-balatoni térség egyedülálló értékeinek 
megmentése és fenntartható továbbfej-
lesztése érdekében! 

A KÉVE álláspontja a  keszthelyi Balaton-part ügyében 

Ne épülhessen több lakóingatlan a keszthelyi Balaton-partra! 

A KÉVE által indított online petícióról bővebben a 14. oldalon olvashat. 
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Egy maroknyi történelem, avagy egy katonatiszt emlékei 

Beszélgetés Rákos Sándor nyugalmazott alezredessel 

VASS BÁLINT 

A XX. századról mind tudjuk, hogy 
rengeteg emberéletet követelt. Ta-
pasztalatai alapján milyen felelőssége 
van az akkori vezetőknek a történtek-
ben? 

– 1948. október 20-tól napjainkig több 
száz oldalas könyvet lehetne teleírni 
mindazon velem történtekről, amit a po-
litikának „köszönhetek”. A II. világhábo-
rút követte egy Horthyra emlékeztető 
korszak, majd ezt egy kegyetlen Szálasi-, 
majd a szintén kegyetlen Rákosi-korszak. 
Budapest úgy nézett ki, hogy a hidak a 
Dunában voltak, az utcákon sok millió 
köbméter törmelék, a romok alatt pedig 
bombák által széttépett német, orosz, 
magyar emberek holttestei hevertek. Rá-
kosi utasítására a túlélők jelentős hányada 
részt vett eltemetésükben, megelőzve 
ezzel a pestisjárványt. Ezt követően je-
lentős államosítás, valamint egy rendkívül 
kegyetlen időszak vette kezdetét a szovjet 
politika parancsára. Már a Horthy-
korszakban, de főleg Szálasi fasiszta ural-
kodása révén gyűlöltem meg a politikát, 
és ez a megvetés a Rákosi-éra alatt csak 
fokozódott. A Kádár-korszakban is el-
borzadtam tőle, de az 1989-es átmenet 
után sem dicsekedhetünk, hogy a helyes 
úton járunk, mivel a jelenlegi helyzet sem 
„rózsás”. Szerintem (a rendszerváltás – a 
szerk.) az ország 10%-ának Kánaánt ho-
zott, ellenben a maradék 90% fél, retteg 
vagy közömbös, és ez a dörzsölt, zsíros 
beosztásokban lévő politikusoknak kö-
szönhető. Hiába van állítólag demokrá-
cia, én úgy látom, hogy ez egyszerűen 
nem igaz. Az elmúlt 60-70 év alatt több 
száz politikust ismertem meg, de állítha-
tom, hogy sokat mondanék, ha 100-ból 
20-ra jellemzőek lennének a „jó ember” 
fokmérői – a becsület és az emberség. 
(Kevés olyan politikus van – a szerk.) aki 
tényleg demokratikusan gondolkodik, 
illetve ennek szellemében él és vezet. 
Sajnos, ma is rengeteg jellemtelen ember 
van, akik átgázolnak embertársaikon.  

 

Nehéz lehetett egy olyan államot 
szolgálni, amelyhez ilyen érzések fű-
zik. Hogyan élte meg ’56-ot?  

– 1956-ban hadgyakorlaton voltunk Vár-
palotán és Újdörögdön. E nagy gyakorlat 
után vehettem csak ki az éves szabadsá-
gomat október 10-től november 10-ig. 
Mivel budapesti voltam, akkor még nőt-
len, a szabadságom kétharmadát ott töl-
töttem a szüleimnél. Egy orvos barátom-
mal, dr. Pilcz Dezsővel – akit 1951-ben 
Hévízen ismertem meg – az volt megbe-
szélve, hogy október 24-én reggel Békés-
csabára utazunk. Neki volt személygép-
kocsija akkoriban.  

– Ő Hévízről Budapestre költözött a 
Múzeum körútra, és a Madách téri rende-
lőintézetben dolgozott, a lakása pedig a 
rádiószékházzal szemben volt. 23-án 
délután a békéscsabai úttal kapcsolatos 
megbeszélésre tartva egy „miniháborút” 

láttam a rádió előtt: ordítozó tömeget, 
felborított villamoskocsit, több száz vagy 
talán több ezer fiatalt, akik be akartak 
törni a székházba. Az eseményeket fi-
gyelve azt szűrtem le, hogy a több tucat 
fiatal célja, hogy a rádióban beolvassanak 
valamilyen követeléseket. Közben teher-
autókkal érkeztek a sorkatonák, nagyjá-
ból 100-150 fő, és ők is részt vettek az 
elmérgesedett helyzetben. A civilek őket 
sem kímélték, és mindenkit, aki rendet 
kívánt teremteni, azt ÁVH-s csürhének 
tekintettek. A helyzetet látva elindultam 
haza Budára, mivel közben az orvos ba-
rátomat berendelték a munkahelyére a 
Kossuth téren az FM tetejéről lövöldöző 
ÁVH-sok sérültjeinek ellátására. Persze, a 
tervezett 24-ei békéscsabai utazásból 
nem lett semmi. Hála a mindenhatónak, 
hogy civilben voltam! Ki tudja, milyen 
atrocitások érhettek volna századosi 
egyenruhában. Az előbb említettek mel-
lett más okom is volt arra, hogy ne sze-
ressem az egyenruhát: Rákosi erőszakból 
tett tisztté, azonban főleg a személyemet 
ért súlyos vádak utáltatták meg velem az 
egyenruhát. Ahol csak tehettem, civil 
ruhába bújtam.  

Érezni egyfajta erős társadalomkriti-
kát az Ön által elmondottakban. Ön 
szerint a magyar társadalomra milyen 
hatást gyakorolt a XX. század?  

– Sajnos, a magyar emberek tetemes szá-
zaléka akkoriban hazaáruló, embertársait 
is beáruló életmódot folytatott. Fájó, de 
magyar a magyar ellen cselekedett: sokan 
képesek voltak a barátaikat is feljelenteni, 
hogy ebből hasznot húzhassanak maguk-
nak. Volt olyan a Rákosi-korszakban, aki 
képes volt a szomszéd barátját vagy an-
nak családját feljelenteni, elvitetni az 
ÁVO-val, mert az levágott egy vagy két 
darab tyúkot. Az illető e becstelen tettől 
elvárta, hogy személye védett legyen, 
például az ÁVO berkeiben. Sok-sok aljas 
ember élt akkor, többet is volt szeren-
csém megismerni.  

Rákos Sándor József 1929-ben született Budapesten, 1993 óta lakott Keszthelyen, jelenleg feleségével egy idősotthon-
ban tölti mindennapjait. Átélte a Horthy-, Szálasi-, Rákosi-, valamint a Kádár-korszakot – gyermekként tapasztalta 
meg a II. világháború szörnyűségeit, fiatal felnőttként pedig 1956-ot. Azért fordult szerkesztőségünkhöz, mert gondola-
tai arra késztették, hogy megossza a nyilvánossággal, hogy élete során az aktuális államhatalom miként tette élhetet-
lenné emberek életét, korlátozva szabadságukat. 1951 őszétől 1957 tavaszáig Hévízen és Keszthelyen teljesített katonai 
szolgálatot egy tüzérosztály hadtápfőnökeként. Szóba kerül a környező betyársírok története, helyet kap némi társada-
lomkritika, valamint nem rejti véka alá véleményét a közélet és a demokrácia akkori és aktuális állapotáról sem.  
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Az iskolatársam apukája is ilyen jellemte-
len volt, és ezen sokat szörnyülködtem. 
Az ilyen becstelen emberek miatt renge-
teg becsületes ember és családja szenve-
dett ártatlanul. Nem volt elég a magyar 
nép szenvedése a náci német hordák 
okozta fájdalmas napok után; azt az 
orosz seregek erkölcstelen viselkedése 
követte. Ugyanakkor meg kell jegyezzem, 
hogy a II. világháborút megnyerő orosz 
hadsereg minden gaztette ellenére meg-
szabadította Magyarországot a náci né-
met hadseregtől, amely magyar csatlósa-
ikkal együtt nemcsak ölt, de ki is rabolta 
országunkat, ellopva történelmi értékein-
ket, kincseinket. 

Hogyan érintette a XX. század ön-
kényuralmi rombolása Keszthelyt, 
Hévízt és környéküket?  

– A nagyhatalmak világuralmi céljai nem 
enyhültek. Az orosz és amerikai fél is 
milliárdokat költött fegyverkezésre, elő-
térbe helyezve az embereket pusztító 
bombázást, hogy vágyálmukat, a III. vi-
lágháborút elérjék. Ez utóbbi azonban 
Kennedy és Hruscsov 1963-as schönb-
runni találkozásának köszönhetően nem 
következett be. 

 Politikai nyomásra került sor például a 
keszthelyi Festetics-kastély államosítására 
és annak átadására a harcra kész Magyar 
Néphadsereg számára. A kastélyt – annak 
parkjával együtt – a Magyar Néphadsereg 
7. hadosztálya kapta meg, hogy egy eset-
leges, nyugatról érkező támadástól meg-
védje az országot. A 7. hadosztály pa-
rancs szerint megkezdte a Mosonma-
gyaróváron, Zalaegerszegen, Lentin, 
Nagykanizsán, Tapolcán, valamint Keszt-
helyen elhelyezett hadtestek felállítását és 
hadrendbe állítását, létszámuk körülbelül 
12 000 főt tett ki. Így került sor a kastély-
park nyugati részén, továbbá Lentin és 
Sármelléken a laktanyák, a reptér és a 
Lazarett megépítésére. (A Lazarett 10 
ágyas hadseregkórház, ahol belgyógyászat, sebé-
szet, traumatológia, fog- és szájsebészet műkö-
dik, valamint fertőző betegeket is ellátnak. – a 
szerk.) Ilyen Lazarettel minden hadosztály 
el volt látva. 

A mindenkori városvezetés szégyene 
annak a több éves romhalmaznak az elvi-
selése, ami a Pál utca nyugati oldalán 
látható – a magas betonkerítés ellenére is! 
Ha Keszthely lakosságának csupán az 1 
százaléka tudná, hogy mi az, ami az elke-
rített területen 35-40 éve takargatva van, 
nem úsznák meg az illetékes városveze-
tők a felelősségre vonást! Ugyanis valaha 
e területen volt Keszthely oázisa 1953-tól 
mindaddig, amíg a felelőtlen vezetők e 
létesítményeket le nem bontották. Tudni-
illik, a Lazarettel is ezt akarták művelni, 
mindezek első osztályú építőanyagát pe-
dig elszállíttatni egy-egy magánvilla épít-
tetésére. 

 Vajon kik adhattak engedélyt arra, 
hogy egyesek „kéz kezet mos” - alapon 
elbonthassák és ellophassák e csodálatos 
épületek anyagát? Mindezekből kb. 70-
100 db garzon, vagy feleannyi egy, illetve 
kétszobás összkomfortos lakást lehetett 
volna kialakítani! Sajnos ezzel a város 
milliárdokat vesztett.  

Mivel a Lazaretthez erős emlékek 
fűzik Önt, egyáltalán nem lep meg, 
hogy így felháborodott a történteken. 
Korábban egyeztetett már valakivel ez 
ügyben? 

– A Lazarett egykori igazgatója, Pápai 
Bernadett közreműködésével az elmon-
dottakat írásban már továbbítottam ifj. 
Festetics György herceg úr részére is, 
tájékoztató jelleggel. Megjegyezném, 
hogy a több éves honvédségi használat 
alatt a kastély, különösen annak nyugati 
parkja virágba borult oázis volt. Oly virá-
gos, ápolt laktanya és kastély még egy 
nem volt az országban, mint a keszthelyi. 
A parancsnokok az épületeket és a virá-
goskerteket a hozzáértő szakkatonákkal 
gondoztatták, akik ezt örömmel csinál-
ták, mert vidéki, földmunkából élő szü-
lők gyermekei voltak. Egyszerűen elkese-
rítőnek tartom, hogy a munkájukból eny-
nyi maradt az utókor számára.    

 

 

Mi az, amit még kiemelne mindab-
ból, ami Hévíz és Keszthely környé-
kéhez köti Önt?  

– 1951 őszén kerültem Hévízre egy tü-
zérosztállyal. 1 évvel később egyik jóba-
rátom, Hullik János vendéglátás-vezető 
elvitt a termelőszövetkezet halászcsárdá-
jához, és megmutatta a betyársírokat. A 
mezőn két, sírkővel jelölt, ápolatlan és 

elhanyagolt állapotú sírt láttam. Akkor 
elhatároztam, hogy gondozni fogom a 
sírokat.  

1952-től 1956-ig rendbe is hoztam mind-

kettőt. 1957-ben áthelyeztek a fővárosba, 

viszont az év áprilisában meghívásra 

Keszthelyre kellett leutaznom hóban-

fagyban az 1956-os eseményeken történ-

tek miatti hadbírósági tárgyalásra, Fejes 

és társai bűnügyében. Útközben Bada-

csonyban megálltunk kávézni, és április 

révén már barkásodott a szomorúfűz, 

amiről három vagy négy, körülbelül 1 

méteres ágat törtem le, és tettem a gép-

kocsiba. Ezen ágakból kettőt elültettem 

az útközben meglátogatott betyársírok 

fejfájához.  

 1961-ben Budapestről Pécsre lettem 

áthelyezve, és mivel a feleségem keszthe-

lyi, a szülei itt éltek. 2-3 havonta megláto-

gattuk őket, ennek következtében én 

évente ránéztem a sírokra, vizet és virá-

got vittem rájuk. 1963-ban örömmel 

konstatáltam, hogy a két ágból az egyik 

megeredt, és elkezdett nőni. Így lett az 

ágból terebélyes fűzfa, amelynek történe-

te 1957-től a mai napig nyomon követhe-

tő, mert jól látható. Remélem, hogy ez a 

fa halálomig kitart, és élni fog értem, 

illetve mindannyiunkért.  

Fotók: Rákos Sándor gyűjteménye 
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A novemberi korlátozó intézkedések nyomán tovább folytatódik a tavaszi vírushelyzet által már megtépázott szektorok 
vesszőfutása. Egyebek mellett a vendéglátó-, szálloda- és szórakoztatóipar szereplőire várnak újabb csapások, amelyek 
miatt működésük is veszélybe kerülhet. Mindazonáltal ezen intézkedések indokoltnak tűnnek, mivel csökkentik a ta-
lálkozásokat, tömegek kialakulásának esélyét. Az országok többsége is hasonlóképpen reagál a járvány második hullá-
mára. A kérdés, hogy milyen lesz a gazdasági segítségnyújtás mértéke, formája az érintett emberek, vállalkozások ré-
szére. Lássuk, mi történt eddig, és mi várható a következő időszakban. 

Az összes Zimmer: frei 

RIZSÁNYI ZOLTÁN 

 „A 485/2020. (XI. 10.) kormányrende-
let szerint novemberi szociális hozzájáru-
lási adófizetési kötelezettséget, a szakkép-
zési hozzájárulást, rehabilitációs hozzájá-
rulást nem kell megfizetni, illetve a kisvál-
lalati adókötelezettség megállapításánál 
nem tekinti kisvállalati adóalapnak a sze-
mélyi jellegű kifizetések összegét. Ezek a 
vállalkozások 50 százalékos bértámogatást 
is kaphatnak novemberre, amennyiben 
állományban lévő dolgozóikat megtart-
ják.” Ez komoly segítség lehet főként 
azon cégeknek, amelyek jellegüknél és 
adottságaiknál fogva továbbra is bevételt 
tudnak termelni (pl. ételkiszállítás, amelyre 
további támogatások vehetők igénybe). 
Mi a helyzet a kávézókkal, sörözőkkel, 
szórakozóhelyekkel? Családi vállalkozás 
(ahol a tulajdonos(ok) és családja(ik) egy-
ben a munkaerőt is jelentik) esetén az 
50%-os bérkiegészítés nem releváns. Be-
vétel nincs, emellett a bevételkiesést sem 
kompenzálják. Persze, a gazdaság munka-
alapú, nem pedig segélyalapú. Értjük. Mi a 
helyzet azokkal a helyekkel, ahol van al-
kalmazott? Ott szorgos matematika kez-
dődik: vajon a zéró bevételből kitermelhe-
tő-e a fél fizetés? Helyi vállalkozók el-
mondása alapján további könnyítést csak 
a tavasz óta hatályban lévő közterületek 
bérleti díjának elengedése jelent. 

 Térjünk át a szállodaiparra! „A Nemze-
ti Turisztikai Adatszolgáltató Központba 
(NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében 
az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató 
részére az NTAK-ban 2020. november 8. 
napjáig regisztrált foglalások után számí-
tott nettó bevétel 80%-át.” Ezt a 
„hatalmas” segítséget nyújtják. Sejthető, 
hogy a korábbi határzár miatt amúgy is 
csak takarékon pislákoló szállodákban 
éppen mennyi foglalás volt erre az idő-
szakra. Elenyésző, tudtam meg több szál-
loda menedzsmentjétől is. Keszthely vá-
rosát ugyan ez első körben látszólag nem 
érinti különösebben, mivel a szezonnak 
vége, nagyobb szálloda pedig nincs. Kö-
zepes sincs. De szálláshelyek azért akad-
nak, és azokat jóformán teljesen kizárták a 
gazdaság- és/vagy munkahelyvédelmi 
akciótervből, ha még létezik ilyen. De 
miért is érinti mégis e várost ennél jelen-
tősebben mindez? A környék, főként Hé-
víz szállodáiban már nem (volt) elhanya-
golható a keszthelyi dolgozók száma. 
Ezen intézményeket már egyszer meg-
csapta tavasszal a pandémia, de akkor 
még néhány intézkedésnek, segítségnek – 
hogy a komolyabb beruházásra lehetősé-
get adó támogatások hová és mely körhöz 

tartozó cégekhez kerültek, arra most ne 
térjünk ki. Méltányoljuk inkább a csök-
kentett munkaidejű dolgozóknak adott 
bérkiegészítést és a járulékcsökkentést, 
amely a dolgozók és a munkáltatók terheit 
egyaránt könnyítette -  köszönhetően 
megszédülve bár, de felálltak a szállodák 
és a vendéglátóipari egységek, már ame-
lyik újra kinyitott , és nem kezdte el a tel-
jes felújítással járó beruházást, amit a már 
említett, milliárdos nagyságrendű vissza 
nem térítendő támogatásokból valósíta-
nak meg e vendégforgalmi szempontból 
nem sok jóval kecsegtető időszakban. 

 „Köszönöm, hogy betartják! Együtt 
sikerülni fog!” – írta a polgármester a kö-
zösségi oldalán a kijárási korlátozás életbe 
lépésének első estéjén. A csatolt felvétele-
ken a város utcarészletei láthatók esti kivi-
lágításban, üresen.  

 A lakosság felé történő megnyilatkozás, 
biztatás mindig fontos és értékelendő tett 
egy vezető vagy vezetőség részéről. A 
kérdés az, hogy ezzel vajon mit üzennek 
számunkra? Megoldással kecsegtetnek, a 
járvány egyre lesújtóbb egészségügyi és/
vagy gazdasági következményeinek csilla-
pítására adnak valami reményt, vagy csu-
pán az engedelmességgel való elégedettsé-
get tükrözik? A kérdés költői. 

 Együtt sikerülhet, de ezen központi 
intézkedések, mint az esti teljes kijárási 
tilalom és a kizárólag időseknek fenntar-
tott vásárlási idősáv (amelynek értelmetlensé-
gét időközben belátta a kormányzat, és el is 
törölte – a szerk.) nem befolyásolják a hely-
zet alakulását a koronavírus ellenében. Ez 
pártszimpátiától függetlenül belátható, 
mint ahogy az érzékelhető a kormánypárt-
hoz teljesen lojális polgárok megnyilatko-
zásaiból is. (Igaz, van, akinek szabad e 
belátásának hangot adnia, s van, akinek 
kevésbé tanácsos...) 

 A kommunikáció gyakran sajnos a cse-
lekvést, az átgondolt, okos, hatékony tet-
teket helyettesíti. Ám ez, csakúgy, mint a 
hegszövet, az űrt látszólag betölti ugyan, 
de a tartalom már erősen hiányos. Mit 
lehetne tenni a fentebb vázolt témakör-
ben? A következő kérdések fogalmazód-
tak meg bennem: Vajon eszébe jutott-e a 
város vezetőinek összeszámolni, hány 
embert érint a hotelszakma bedőlése a 
városban? Hány dolgozót bocsátottak el, 
közülük mennyien találtak máshol mun-
kát? Hányan vannak részmunkaidőben? 
Egyeztet-e a környező települések pol-
gármesereivel, összegzi-e ezen számokat 

Keszthely polgármestere? Ellátogatna-e 
(jelen helyzetben akár digitális módon) a 
környék fürdővárosainak önkormányzata-
ihoz, hogy megtudja, mire számítanak, 
mik a kilátások, s van-e valamiféle straté-
giájuk? Egy ilyen előkészítést követően 
felmerülne-e, hogy megkeresse a térség 
országgyűlési képviselőjét – akivel éppen-
séggel jól ismerik egymást.  

 A válság által jelentősen érintett válasz-
tókörzetben élünk: tele szállodákkal, für-
dőhelyekkel. Képtelenség volna-e, hogy 
az országgyűlési képviselő felkutassa a 
hasonló adottságokkal rendelkező, turisz-
tikailag és szálláshelyek számában kiemel-
kedő körzetek – nagy eséllyel szintén kor-
mánypárti – országgyűlési képviselőit? 
Megfordult-e a fejekben egyeztetni a szál-
lodaszövetséggel? Lehetséges volna-e 
mindezek után, akár bizottságok és mun-
kacsoportok létrehozásával – persze, csak 
gyorsan, illetve nem túl drágán –, az ered-
ményeket összegezni, terveket felvázolni? 
Ennek birtokában lobbizás indulhatna a 
kormányzat megfelelő szerveinél. Azért, 
hogy legalább a tavaszihoz hasonló segítsé-
get megkaphassa a nagyszámú érintett. 

 Mert ennyien nem tudnak átigazolni a 
kereskedelembe, az IT területére, az épí-
tőiparba. És talán nem is ez volna a he-
lyénvaló cél. Mivel ezek a szállodák ismét 
megnyitnak, és egyszer végre, a szűk hó-
napok után újra jönnek külföldi vendégek 
is. S a hotelek újfent termelnék a GDP-t. 
Sajnos, nem az látszik, mintha erre készül-
ne az ország. Ki fog majd dolgozni az 
ágazatban? Egy fentihez hasonló intézke-
déssorozat reményt adhatna a jövőre vo-
natkozóan, és némi bizalmat a kormány-
zással kapcsolatban. Lapzártánkkor biza-
kodva várjuk a fentebb is említett szerep-
lők egyeztetésének hatására meghozandó 
intézkedéseket: a járulékkedvezmény és 
bérkiegészítés kiterjesztését a szállodaipar-
ra. De félő, ez legfeljebb a munkaadók 
túléléséhez és a munkavállalók papíron 
történő megtartásához elegendő, hogy a 
munkanélküliségi mutatók ne legyenek 
ijesztőek. A döntés a dolgozóknak valódi 
támogatást kevésbé nyújt. E húzóágazat 
talpon maradásához és az emberek 
megélhetéséhez nem elegendő a hangza-
tos kommunikáció, határozottabb cselek-
vés szükséges. Amit eddig látunk, az nem 
erős vezetés, csupán olyan, ami erősnek 
akar látszani – országos és helyi szinten 
egyaránt.  

A szerző évek óta a szállodaiparban dolgozik, 
óraadó pedagógus és újságíró szakos bölcsész. 
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Mutasd be röviden céged eddigi tevé-

kenységét! Milyen munkát végeztél 

Keszthelyen? 

– 10 évvel ezelőtt kezdte meg működé-

sét a Kékmadár Gyros Ételbár a keszthe-

lyi belvárosban. Főként pizzát és gyrost 

szolgáltunk fel. Ezen évek alatt sok ezer 

vendég fordult meg üzletemben, szolgál-

tatásunk a vásárlók visszajelzései alapján 

mindenkor kifogástalan és első osztályú 

volt. Éves bérlőként gyakorlatilag az év 

minden napján üzemelt az étterem. Fo-

lyamatosan munkát adott helyi emberek-

nek, diákoknak, és természetesen a csalá-

domnak is. Rendszeresen támogatta ked-

vezményekkel és anyagilag is a város 

főbb rendezvényeit, ilyen volt például a 

Helikon napok, Street Fest, borfesztivál, 

jelmezbál, karácsonyi vásár... De volt 

fideszes képviselő is, aki minden évben 

anyagi támogatást kért az általa szerve-

zett rendezvény lebonyolítására.  

Lehetett olvasni arról és a helyi televí-

zióban is elhangzott, hogy vállalkozá-

sod több évi tartozást halmozott fel, 

amiért a keszthelyi Fidesz-KDNP 

többségű testület nem szavazta meg 

az üzlet további bérlését.  Mit gon-

dolsz erről? 

– Sajnálattal vettem tudomásul, hogy 

ekként kellett értesülnöm a tényről, és 

hogy több képviselő is úgy érezte, okvet-

lenül meg kell szólalnia ez ügyben az-

után, hogy jó pártkatonaként végrehajtot-

ták Nagy Bálint parancsát. Nem volt 

meglepetés számomra, mivel már hóna-

pokkal korábban egy Fidesz-közeli vállal-

kozó figyelmeztetett arra, hogy „ki fog-

nak dobni a boltodból”. Nyilván elgon-

dolkodtam ezen az információn, hiszen 

cégemnek mint tartós bérlőnek előbérleti 

joga lett volna. Az elmúlt évek gyakorla-

tát követve, mint éves bérlő, a téli idő-

szak gyenge, sokszor mínuszos forgalma 

miatt keletkezett tartozást szerződésben 

rögzítettük, és a tavaszi-nyári időszakban 

kamatokkal együtt visszafizettem azt.  A 

cégnek tartozása nem volt, mivel a rész-

letfizetési megállapodás teljes mértékben 

fedezte a bérleti díjakat. Megjegyzem, a 

tíz évvel ezelőtti szerződéskötéskor közel 

kétmillió forint kauciót fizettem a VÜZ 

Kft.-nek, amit a mai napig nem kaptam 

vissza, noha a szerződésemet már meg-

szüntették. A testületi ülés döntéséről 

semmiféle határozatot nem kaptam, mint 

ahogy arról sem, hogy mikor óhajtanak 

elszámolni a céggel úgy, hogy szeptem-

ber 30-án a szerződés lejárt. Elgondol-

kodtató, hogy az elmúlt évtizedekben 

senki sem bérelte ilyen hosszú ideig az 

üzletet, így nyilván nem is fizetett a város 

kasszájába közel harmincmillió forintot. 

Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, 

hogy egy egyszerű bérleti szerződés 

kapcsán ekkora figyelmet kapott a 

cég? 

–  Nyilvánvaló számomra, hogy közéleti 

tevékenységem miatt érnek ezek a jellem-

telen, pitiáner támadások. Már a korona-

vírus első hulláma alatt, ahelyett, hogy 

érdemi segítséget kaptak volna belvárosi 

kereskedők, cégemet jogtalanul megbír-

ságolta a hivatal 50.000 forinttal. A bírság 

jogtalanságát mi sem bizonyítja jobban, 

mint hogy fellebbezésünkre a kormány-

hivatal utasításba adta, hogy az összeget 

vissza kell fizetniük, és rámutatott a so-

rozatos törvénysértésekre. Kezdemé-

nyezője voltam egy aláírásgyűjtésnek is a 

belvárosi kereskedők felkérésére, misze-

rint nem tudunk bérleti díjat fizetni, amíg 

a korlátozások fennállnak. Természete-

sen a fideszes uraknál ez is kiverte a biz-

tosítékot. Borítékolható volt, hogy csak 

az alkalmat várják a bosszúra.  

Mi a véleményed arról, hogy a helyi 

és megyei sajtóban Nagy Bálint pol-

gármester a következőket nyilatkozta, 

miszerint: „Az ellenzék minden eddi-

ginél mélyebbre süllyedt az ülésen, 

amikor a képviselők a KÉVE-alapító 

Herold János önkormányzati bérle-

ményéről tárgyaltak. A vállalkozó 

hosszú ideje jelentős tartozást halmo-

zott fel – a rossz bérlőkkel nem köt-

hetnek új szerződést”? 

– Mivel a polgármester nyilatkozata nem 

felel meg a valóságnak, megsértve a sze-

mélyiségi jogaimat, rossz színben tünte-

tett fel engem, ezért jogi útra tereltem az 

ügyet. Megjegyzem: a várossal nem én, 

Herold János álltam szerződésben, ha-

nem az IQ-Free Kft. Mindenki, aki érin-

tett és hazugságokat állított rólam, rossz 

színben tüntette fel cégemet, a törvény 

előtt fog felelni.  

Mik a terveid a közeljövőben? 

–  Szerencsére az életemben mindenkor 

a szakmaiság szerepelt az első helyen, és 

eddig is kétkezi munkámból éltem (nem 

közpénzből), folytatom a munkámat a 

vendéglátás terén és a közéletben is. Az 

ellenem irányuló nemtelen támadások és 

a fideszes lejárató hadjárat sem tántoríta-

nak el az igazságtól. Ha azt hiszik, hogy 

el tudnak hallgattatni, nagyot tévednek! 

Továbbra is kiállok a tisztességes embe-

rek mellett, minden hozzám forduló pol-

gártársam segítségére leszek. Nekem a 

szolgálat soha nem ér véget, számomra a 

legfontosabb a munka, a becsület és 

Keszthely városa.  

Az elmúlt hetekben a kedves olvasók biztosan értesültek a helyi propagandamédiából arról, hogy egy belvárosi 
étterem befejezte működését. Úgy gondoljuk, mivel e tárgyban épp az érintett fél, Herold János cégvezető nem 
kapott lehetőséget a közpénzből működő helyi sajtóorgánumoktól a reagálásra, ezért most a *****helyi Hírlap-
ban ismertetheti álláspontját. Ezzel talán közelebb kerülünk az igazsághoz. Interjú. 

Herold János és dr. Márki-Zay Péter, a 
Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke 
az azóta már bezárt Kékmadár Gyros Étel-
bárban 

Politikai bosszú miatt kényszerült bezárni éttermét 

a volt önkormányzati képviselő? 
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 1986-ban, a katasztrofális mexikói 
világbajnoki szereplés idején 12 éves 
voltam, így sok mindenre emlékszem. A 
Mezey György által remekül összerakott 
válogatott három évig tartó tündöklése 
és Kovács Ferenc Videotonjának UEFA-
kupadöntőt érő menetelése, na meg a 
Nagy Honvéd hazai egyeduralkodása 
(előtte pedig Verebes Mágus legendás 
Rába ETO-ja) elfedte a magyar labdarú-
gás rendszerszintű problémáit, amik az-
tán évtizedekig tartó zuhanórepülésbe 
vitték a legnépszerűbb sportágat. Amíg a 
szomszédos országok - élükön a jugo-
szláv, szovjet és csehszlovák utódálla-
mokkal - mindegyike ké-
pes volt klub- és válogatott 
szinten vállalható eredmé-
nyeket elérni, nemzetközi 
sztárjátékosokat kinevelni, 
addig nálunk rádióhír volt, 
hogy Lisztes Krisztián 
csereként öt percre pályára 
lépett a Stuttgartban. Vele 
együtt különösen sajnál-
tam saját korosztályomat, 
akik 1996-ban az utolsó 
olimpiai résztvevő magyar 
focisták voltak, aztán Bics-
kei Bertalan kapitánysága 
alatt a nagyválogatottban 
volt egy rövid fellángolásuk. Valami el-
tört, valami félresikerült, és a rendszer 
minden betegsége visszafelé húzta a ma-
gyar futballt. 

 Több évtizednyi pangás és vergődés 
után jött három (na jó, négy) ember a 
magyar futballba, akiknek köszönhetően 
valami megmozdult. Az egyik mostani 
Vezérünk, Orbán Viktor volt, aki mint a 
magyar néplélek közvélemény -
kutatásokkal megtámogatott, avatott 
ismerője felismerte, hogy focimániája 
egybevág a köz akaratával, és ezért bősé-
ges közpénzforrásokkal támogatta meg a 
haldokló sportágat. Hogy ezek elköltésé-
nek hatékonysága milyen volt, arról leg-
inkább a Puskás Ferenc nevét bitorló 
felcsúti "akadémia" szereplése nyújt ké-
pet, valamint a semmiből kinövesztett, 
természetes állapotukban maximum me-
gyeegyes-enbéhármas, tradíció és szurko-
lótábor nélküli vidéki NER-csapatok 
léte. Eközben olyan korábbi fellegvárak, 

mint például Győr, Pécs, Nyíregyháza, 
Békéscsaba a másodosztályban sínylőd-
nek a feljutás reménye nélkül. A frissen 
stadiont kapott Haladás és Loki pedig 
kiesett... A "Fideotonba" és a Kubatov-
féle Fradiba öntött közpénz sok év után 
végre kamatozni látszik, de a kirakatklu-
bok és a válogatott szereplése ne tévesz-
szen meg minket: az egyetlen Szoboszla-
in — aki inkább apjának és az osztrák 
képzési rendszernek köszönhetően lett 
sikeres — kívül nincs igazán piacképes 
topjátékosunk, a Nemzetek Ligájában 
most legyőzött ellenfeleink keretében 
viszont hemzsegnek az ilyenek. 

 A magyarfoci valódi messiása Marco 
Rossi, akit inkább szerencsével, mint jó 
érzékkel hozott hazánkba George F. 
Hemingway. Az Amerikában szocializá-
lódott üzletember piaci alapon próbálta 
meg működtetni a Honvédot akkor, ami-
kor az ellenfelek többségének vitorláját 
már közpénz duzzasztotta. Rossi ekkor 
mutatta meg először hozzáértését: más-
hol nem kellő vagy megtört pályafutású 
játékosokból és tehetséges fiatalokból 
rakott össze bajnokcsapatot, majd He-
mingway sóhersége miatt távozott. Ez-
után Dunaszerdahelyen és a válogatott 
élén ért el sikereket, az egyébként fidesz-
hívő "öreg halász" pedig belátva piaci 
alapú projektjének korlátait, némi ha-
szonnal továbbadta a Honvédot a NER-
nek. Ha semmi mást nem tett volna He-
mingway, mint hogy Rossit felfedezte a 
magyar futballnak, már akkor is elisme-
rést érdemelne. 

 De mit tud Rossi, amit más nem? 
Pontosan azt, amit Dárdai Pál, aki szin-
tén a nyugati foci termékeként, egyfajta 
"idegen testként" érkezett a hazai lan-
gyos állóvízbe, és tért is vissza hamar a 
Herthába. Képesek megtalálni a szűkös 
választékból azokat a játékosokat, akik 
képesek nemzetközi szinten úgy-ahogy 
helytállni, mentalitás terén rendben van-
nak, és a képességeikre szabott játék-
rendszerben nem túl szépen, de eredmé-
nyesen tudnak játszani. Ha pedig van 
köztük meccseket eldönteni képes zseni, 
aki meghúzza a váratlant (Szoboszlai, 
korábban Dzsudzsák és Gera, a Honvéd-

ban pedig Lanzafame), ak-
kor máris megvan az a 
plusz, ami előreviszi őket. 
Üzemszerű, profi játék ez, 
ami a koronavírus miatti 
felforgatott összeállításban 
is működik. Nem hasonlít-
ható az Aranycsapat vagy a 
60-as évek zsenijeinek csillo-
gásához, sem a már hanyatló 
magyar futball utolsó mohi-
kánjaihoz (Törőcsik, Nyilasi, 
Détári), de ezen a szinten 
kétségkívül eredményes. 

 Természetesen örülök a 
részben hazai rendezésű EB

-n való szereplésnek, és még jobban 
örülnék, ha a mostani Nemzetek Ligája-
menetelésnek köszönhetően, ha pótselej-
tezővel is, de kijutnánk végre a világbaj-
nokságra, és lenne sok topligás játéko-
sunk. De a legjobban annak örülnék, ha 
az óriási alkotmányos költségekkel felhú-
zott stadionok megtelnének élettel: jó 
játékkal és nézőkkel, és ha a hátország-
ban, vagyis az utánpótlás-nevelésben is 
gyökeret vernének Dárdai és Rossi mód-
szerei. Látok biztató jeleket, de egyelőre 
sajnos nagyobb a füst, mint a láng. 

A magyarfoci javíthatatlan rajongója va-
gyok és maradok, de fenntartom vélemé-
nyemet: a mostani eredmények még nem 
jelentenek áttörést. De ne legyen igazam! 
Most pedig örüljünk!  

A szerző önkormányzati képviselő, történelem-
földrajz-drámapedagógia szakos középiskolai 
tanár és megyei harmadosztályú  labdarúgó. 

Magyarfoci: egyszeri fellángolás vagy tartós fejlődés? 
MOLNÁR TIBOR 

 A magyarfocinak (így, egybeírva!) nevezett sportágnak nálam kevesebb elvakultabb rajongója van, de valahogy a 
mostani sikereknek nem tudok olyan őszintén örülni, mint a négy évvel ezelőtti EB-részvételnek. Ugyanígy nem hoz 
lázba a közpénzzel kitömött Fradi BL-szereplése sem, pedig ’95-ben még majdnem sírtam örömömben a velem egy-
idős Vincze Ottó zürichi góljainál — Honvéd-drukkerként... Valami nem stimmel, van valamilyen Patyomkin-szaga 
ennek a történetnek, és nem látom azokat az alapokat, azt a hátországot, ami alátámasztaná a mostani szerencsés ered-
ményeket. De ne legyen igazam! 

A kép forrása: infostart.hu 
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 Idén nyáron egy újabb bástya leom-
lott. Egy olyan bástya, amely jelképezte 
mindazt, ami a független nyilvánosságra 
jellemző. Manapság kevés médium telje-
síti mindazon elvárást, amely elvárható 
egy sajtóterméktől: a hiteles tájékoztatást, 
amelynek legalapvetőbb feltétele a több, 
egymással ellentétes álláspont megvilágí-
tása. Tudniillik, a politikailag független 
sajtót Magyarországon a kihalás fenyege-
ti. 

 Az Index online portálként Magyaror-
szágon 1999-ben elsők közt indult el – a 
nagy rivális Origo csupán egy évvel ko-
rábban kezdte meg működését. A két 
internetes médium a korai 
2000-es évek leghitelesebb 
hivatkozási pontjává vált az 
internetes nyilvánosságnak. 
Ehhez professzionális, elhiva-
tott újságírók kellettek, akik-
nek segítségével az akkor még 
üresen tátongó piaci rést sike-
resen betöltötték. A szerkesz-
tőségekben különböző ideo-
lógiai beállítottságú és érdek-
lődésű szerkesztők dolgozhat-
tak, függetlenül a tulajdono-
sok politikai meggyőződésé-
től. A háztartások számára 
elérhetővé és megfizethetővé váló asztali 
számítógépeknek, valamint a növekvő 
online behálózottságnak köszönhetően 
dinamikusan növekvő látogatottságuk 
miatt az Origo és az Index megkerülhe-
tetlen tényezőivé váltak a hazai újságírás-
nak. A sikertörténetnek a folyamatosan 
fejlődő technológia is jó táptalajt nyúj-
tott: az okostelefonok és a mobilhálóza-
tok elterjedésének köszönhetően a lakos-
ság jelentős részének hozzáférhetővé vált 
az online világ – még kevésbé tehetős, 
kistelepüléseken élő honfitársainknak is 
lehetőséget nyújtva az online tájékozó-
dásra. 

 A sikertörténet azonban másfél évti-
zed után véget ért. Ennek oka azonban 
prózai: a politika beférkőzött a független 
szerkesztőségek falai közé. A 2014-es 
országgyűlési választás kétpólusú ver-
senyre szabott rendszerében a Fidesz-
KDNP földcsuszamlásszerű, kétharma-
dos győzelmet szerzett, úgy, hogy a kor-
mánypártokra a választók kevesebb mint 
45%-a szavazott. Ezen időszakban az 
Origo szerkesztőségében dolgozók 
„csupán” a munkájukat végezték. Köztük 
volt Pethő András, aki a választásokat 
követően, májusban cikkezett Lázár Já-

nos akkori kancelláriaminiszter kirívóan 
magas összeget felemésztő szállodai tar-
tózkodásairól. A cikk megjelenése után 
röviddel Sáling Gergőt, a lap főszerkesz-
tőjét elbocsátották az Origótól. Ennek a 
tulajdonos és a magyar állam közti szoros 
kapcsolat lehetett az oka. 

 Az Origót azóta bekebelezte a kor-
mány: állampárti propagandaszócsőként 
üzemeltetik, amely a hiteles tájékoztatást 
még hírből sem ismeri. A portál a kor-
mányzati kommunikáció stílusába és na-
pirendjébe olyannyira illeszkedik, hogy 
alig érzékelhető különbség egy fideszes 
sajtótájékoztató és egy origós újságíró 

által megírt tartalom közt. A kormányba-
ráttá hangolt Origo hiteltelenségét jól 
mutatja, hogy 2019-ben a legtöbb sajtó-
pert e portál veszítette el. De ez már csak 
járulékos veszteség, ha eközben a kor-
mányzati érdekek szolgálata anyagi nyere-
séggel és jól fizető munkákkal kecsegtet 
az ott dolgozóknak. 

 A kormány éhsége azóta folyamatosan 
nő. A Népszabadság, a megyei lapok és a 
TV2 bekebelezése óta már nincs új a nap 
alatt, amikor a kormánytól független bás-
tyák leomlására számítunk. Ebbe a sorba 
illeszkedik annak a portálnak a leépítése, 
amelyet hasonló arányban olvastak a 
Fidesz-szavazók, mint az ellenzékiek. 
Ez a mai magyar politikai polarizációt 
tekintve kivételes dolognak számított. 
Dull Szabolcs Index-főszerkesztő elbo-
csátása már nem volt váratlan meglepe-
tés, mégis sokkolta a magyar társadalom 
többségét. A hiteles és szakmaszerető 
szerkesztők úgy döntöttek, hogy nem 
hagyják cserben a független újságírás 
eszményét és Dull Szabolcsot, és elhagy-
ták a süllyedő hajót – még úgy is, hogy 
magasabb fizetéssel próbálták őket a por-
tálnál tartani.  A portál korábbi heterogén 
olvasóközönségét jól példázza a – 2020 

júliusának végéig még a régi csapattal 
dolgozó – portál hitelességét. A minden-
nel és mindenkivel kritikus Index teljesí-
tette mindazt, amit egy széles látókörű 
olvasó elvárhat: a szkepticizmus, a kritika 
és a kettős mérce elutasítása. A korrupt 
ellenzéki figurákat ugyanolyan kíméletlen 
állampolgári hozzáállással kezelte az ol-
dal, mint a közpénzből élő kormánypárti-
akat.  

 Manapság ezen elvárást a fennmaradt 
sajtótermékek közül egyre kevesebben és 
egyre kevésbé teljesítik. Kiemelt igény a 
magyar társadalmi többség esetében, 
hogy a jelenleg a három hatalmi ágra rá-

telepedett kormánypártot 
egy negyedik, teljesen füg-
getlen, láthatatlan ág ellen-
őrizze: a média. Ezt a fel-
adatot azonban csak a ha-
talmat birtoklóktól és az 
ellenzéktől független, bátor 
és zsarolhatatlan zsurna-
liszták tudják ellátni. A 
piac azonban szűkül: a 
24.hu tulajdonosa, Varga 
Zoltán jelezte, hogy az 
utóbbi időszakban zsaro-
lásnak és verbális támadás-
sorozatnak van kitéve, 

amelyet a kormányzat irányából érzékel. 

 Sáling Gergő és Dull Szabolcs a ma-
gyar független újságírás mártírjai. Recept-
jük egyszerű volt: szakmaiságot és hite-
lességet vártak kollégáiktól, és amíg lehe-
tőségük volt rá, biztosították is a szabad 
munkavégzést számukra. A szellemük 
azonban tovább él a korábbi Indexet 
olvasók bizalmának és az elhivatott új-
ságírók szakmaszeretetének köszönhető-
en. Közös gyermekük, a Telex minden 
magyar polgárt szolgálni kíván: a portál 
kérlelhetetlen ellenfele az apátiának, vala-
mint serkentője az állampolgári érdeklő-
désnek és aktivitásnak.  

 Van tehát esély a hiteles tájékozódásra, 
még a manapság meglehetősen kevés 
lehetőséget nyújtó hazai nyilvánosságban 
is: a (még?) fennálló, politikailag függet-
len bástyák;az RTL csoport, a HVG, a 
24.hu és más médiumok mellé csatlako-
zott a Telex. Bízzunk benne, hogy ami-
kor majd fellobban a sajtószabadság 
lángja, ezen orgánumok lesznek a szikra-
adók! 

A szerző okleveles kommunikációszakértő, 
jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem kommu-
nikáció- és médiatudomány mesterszakos hallga-
tója.  

„Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak!” 
Az Index-ügy előzményei és következményei 

KENYERES BENCE 
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Békejel – Dal a családon belüli erőszak és 

a rendszerszintű embertelenség áldozataiért 
BÁLINT NATÁLIA 

 
 A karantén alatt extrém mértékben 
megnövekedett a családon belüli erőszak 
mértéke hazánkban. Az elszenvedők el-
sősorban a nők, gyerekek, ám jócskán 
akadnak férfiak is a bántalmazottak kö-
zött. A magyar kormány azonban látha-
tóan nem kíván tenni ez ellen semmit, a 
hatóságok sok esetben támogatják az 
agresszort, nincsenek elrettentő ítéletek, 
és ha kilép valaki egy mérgező kapcsolat-
ból, kint a társadalom számonkérése, 
áldozathibáztatása fogadja. Hogy tehettél 
ilyet? Miért maradtál vele? – hangzik a 
kérdés, majd hozzáteszik a tájékozatla-
nok, hogy “velem ezt biztosan nem tette 
volna meg!“. Sokan nem tudják, hogy a 
bántalmazók viselkedését agyi strukturá-
lis deformitás okozza, amely gyógyítha-
tatlan, ezért alapvetően nem változnak 
meg, maximum átmenetileg. Ezek az 
emberek manipulatívak, a kapcsolat ele-
jén lehengerlők és kedvesek, amelynek 
következtében az áldozat önmaga felett 
teljes kontrollt ad a kezükbe. Nincs ösz-
szefüggés intelligenciával, neveltetéssel: 
bántalmazó, agresszív ember akad a ma-
gasan képzettek és az iskolázatlanok kö-
zött is. Előbbiek talán kifinomultabbak 
módszereiket tekintve, de ez sem biztos.  

 Renner Erikáról sokan hallottunk már: 
ő az egykori fideszes egészségügyi mi-
niszter Mikola István unokaöccsének, 
Bene Krisztián volt  kórházigazgatónak 
az áldozata. Miután az egyébként csalá-
dos férfit elhagyta a barátnője, egy regge-
len rátámadt a nő saját otthonában, és 
lúggal maratta le a nemiszervét. Erika 
ennek következtében nem tudott többé 
gyermeket vállalni, a rendszer meghurcol-
ta, az őt vizsgáló orvosok és a bírók, 
ügyészek is az ő felelősségét firtatták, 
amelynek következtében súlyos pszichés 
traumákkal kénytelen élni – túl a fizikai, 
sosem gyógyulókon.  

 December 7-én debütált az új dalom, 
amelynek klipjében mások mellett feltű-
nik Renner Erika, valamint Orosz Berna-
dett is, akit miután egykori párja péppé 
vert, nem számíthatott az állam védelmé-
re, ezért a nyilvánossághoz fordult. Ber-
nadett félelmében – miután a hatóságok 
nem tartóztatták le az egykori katonatisz-
tet – kiírta a Facebookra a nevét, és meg-
mutatta a képét. Most erre fel 5 millió 
forintot követel tőle a férfi: a bántalma-
zó, aki csaknem megölte. A hatgyerme-
kes édesanya és nagymama küzd sorstár-
saiért és mindenkiért, aki védelemre szo-
rul. Amikor megkerestem a dal ötletével, 
alig akarta elhinni, hogy a címe “Békejel”. 

Ugyanis ő akkor jegyeztette be az egyesü-
letét, a BÉKE-t, vagyis a Bántalmazottak 
Érdekképviseleti Egyesületét, és nagyon 
szeretett volna egy dalt, amely szimbólu-
ma lehet a tevékenységüknek. Nem hi-
szek a véletlenekben. Bernadett misszió-
jához ezáltal kapcsolódtam. Hisszük, 
hogy a hal a fejétől bűzlik, hisszük, hogy 
az áldozatok szabályos, hatósági elnyo-
mása, megalázása, a bántalmazók pártolá-
sa, mentegetése (gondoljunk például a 
felháborítóan enyhe ítéletekre, amelyeket 
az állatkínzókra szabnak ki) az állampárt 
hatalmának egyik záloga. Az alapvető 
társadalmi biztonságérzet hiányából kifo-
lyólag az emberek hajlamosabbak félel-
mükben egy általuk erősnek hitt hatalmat 
a helyén tartani. Az igazságtalan választá-
si rendszer miatt kétharmadot elnyerő 
állampárt a lakosság rászavazó egyharma-
dának kritikátlansága miatt ülhet immár 
tíz éve az országon. Ez a kritikátlanság 
ugyanonnan táplálkozik, ahonnan egy 
mérgező kapcsolatból kitörni képtelen, 
bántalmazott emberé. A jelenség neve 
Stockholm-szindróma, egy stockholmi 
bankrablásról kapta a nevét, amelynek 
során a túszok szeretetet, vonzalmat 
kezdtek el táplálni fogvatartóik iránt. 
Mert kialakult a mentális és fizikai függő-
ségen túl a bizonytalanság érzése.  

 A Békejel klipjének költségét közössé-
gi finanszírozással teremtettük elő. Mint-
egy 130 ember adakozott, köztük sok 
keszthelyi is. Számos érdekesség, kép 
található a www.balintnatalia.com/
bekejel oldalon. A klip és a dal legfőbb 
üzenete az, hogy az igazság alapvető fel-
tétele a békének. Szeretnénk felhívni a 
figyelmet arra, hogy a rendszer rossz, a 
törvények nem megfelelők, az ítélkezési 
gyakorlat kiszolgáltatottá tehet bárkit. 
Hangsúlyozottan férfiakat is! Sok férfi 
áldozatról tudunk, akik azonban nem 
mernek kiállni a nyilvánosság elé. A női 
bántalmazók módszerei – fizikai adottsá-
gaikból eredően – más jellegűek, elsősor-
ban érzelmi és anyagi természetűek, de 
számos testi bántalmazásról érkezik in-
formáció, amely férfiakat érint, gyakran 
nem csak a párjuk, de anyjuk részéről is. 
Ám ha egy férfi kiáll, hogy őt bántalmaz-
ták, és az igazságszolgáltatás segítségét 
kéri, egyből megkapja a bélyegeket, mi-
szerint ő “tutyimutyi”, “papucs”, 
“balek”. Idevezetett az a végtelen érzé-
ketlenség és képmutatás, amely rendszer-
szinten öli ki az emberekből az együttér-
zés, a szolidaritás képességét, amely min-
dent libsinek és sorosistának bélyegez, 
ami emberséges. 

Amikor kiderült, hogy Szájer József, a 
Fidesz egyik oszlopa homoszexuális orgi-
án bukott le Brüsszelben, számos állam-
párti szavazót hatalmába kerített a kogni-
tív disszonancia. Légvárakat építettek, 
megmagyarázták, hogy egyrészt nem is 
igaz, másrészt pedig “Brüsszel rontotta 
meg a képviselő urat”. Nem számít, hogy 
Bayer Zsolt maga ismerte el, hogy erről 
mindenki tud 30 éve Szembe kell néz-
nünk azzal, ami egyre jobban látszik: a 
homofóbok túlnyomó többsége homo-
szexuális, és számos esetben a rendszer 
az, amely kikényszeríti a képmutatást, 
mert nem fogadja el az eltérést a meg-
adott dogmáktól. Nem fogadja el a gyen-
geséget, képtelen emberséggel reagálni, és 
képtelen rendet tartani, nem is célja 
mindez! Ilyen  képmutató rendszerben 
nagyon nehéz ép lélekkel felnőni. Az 
öngyűlölet a gyökere a bántalmazók vi-
selkedésének is. A pszichopaták belső 
morális gátja hiányzik, őket kívülről kell 
kordában tartani. A Békejelben azért 
imádkozom, hogy “Kattanjon a zárkazár! 
A bűnös kapja, ami jár! Elég volt az álar-
cukból, az álharcukból, amit velünk fizet-
tetnek meg. A színjáték sem megy to-
vább. Ember, lásd, hogy ki ver át! Tehet-
ség és lélek nélkül elsötétül minden, ami 
fényben gyönyört ad!” 

 Hogyan kívánjunk békés, áldott kará-
csonyt, miközben tudjuk, hogy a 
“Behúzott függönyök jól takarnak, az 
ügyintézők tán jót akarnak, de jó- vagy 
rosszindulattól fűtvén az áldozat hibája 
mégis a bűntény”? Mindenesetre én arra 
kérem szeretett szülővárosom polgárait, 
hogy emberséggel viseltessenek egymás 
iránt! Ha látnak szomorú embert, egyet 
kérdezzenek meg tőle: Miben tudok segí-
teni? Nincs szüksége számonkérésre, 
tanácsra, csak arra, hogy érezze: nincs 
egyedül. Nagyon sok embernek van 
szüksége társadalmi szolidaritásra. Nem 
olyanra, amelyet egyvalaki felülről szer-
vez, nem csak jótékonysági akciókra, 
pláne olyanokra nem, amelyeket egyesek 
saját PR-jukra fordíthatnak, ahogyan azt 
az igazi nárcisztikusok teszik is rendre. 
Az embereknek jó szóra, megértésre van 
szükségük, mert közösségben élünk, és 
ha bizonyos kérdésekről máshogy is véle-
kedünk, alapvetően mind emberek va-
gyunk. Nem egymással, hanem az ember-
telenséggel van okunk harcot folytatni. 

www.balintnatalia.com/bekejel  

A szerző operaénekes, közgazdász, nemzetközi 
kapcsolatok elemző. 
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 A falevelek nem oly rég, hogy lehull-
tak, a város fényei már vibrálva adják 
hírül, hogy bizony, nemsokára itt a ka-
rácsony. Bizonyos fényeket, kellemes 
illatokat gyerekkorunk óta a karácsonyi 
készülődéssel kötünk össze. Sokunk-
ban jelen van már az a pozitív várako-
zás és fokozódó izgalom, amellyel a 
karácsonyra készülünk. Hozzászoktunk 
ahhoz, hogy ebben az időszakban 
mintha többen utaznának, nagyobb a 
sor a pénztárnál, emberek tömegei jár-
nak-kelnek az utcákon. Bár a mostani 
adventi időszak – a vírus miatt – saj-
nos, egy kicsit más lesz, 
mint az eddig megszokot-
tak. 

 Sokak előtt egy adott 
cél lebeg: megfelelő aján-
dékokat kell beszerezni az 
ünnepekre. Nincs még egy 
olyan ünnep a nyugati kul-
túrában, amellyel kapcso-
latban ekkora reklámzuha-
tag zúdulna az emberekre, 
mint a szeretet ünnepe és 
az azt megelőző négy hét, 
az advent. 

 A latin kifeje-
zés, Adventus Domini  – az 
Úr eljövetele — sokak 
számára ismerősen cseng: elsősorban 
azok számára, akiknek advent és a kará-
csony ünneplése nemcsak hagyomány, 
hanem lelki, hitbéli tartalommal is bír. 
A tévécsatornák, az internet, az újsá-
gok, az utcai fények által felénk érkező 
impulzusok mind-mind azt sugallják, 
hogy készülnünk kell valamire, és ezt 
egyféleképpen tehetjük meg: ha vásáro-
lunk. Látnunk kell tehát, hogy a körü-
löttünk lévő világ egy adott keretbe 
próbálja helyezni a gondolkodásunkat, 
értékítéletünket, szokásainkat – és 
mindezt sokaknál sikerrel teszi. 

 A pénz hatalom. A hatalom pedig 
illúzió. Igaz, vastag kövekből épített, de 
akkor is csak illúzió. A pénz jó, ha van, 
gond, ha nincs. Mégis, akad néhány 
dolog, amit nem kaphatsz meg érte. 
Ezeket egy mastercardos reklám szé-
pen összefoglalta. 

 Nem vehetsz pénzen egészséget. Bár 

ez csak részben igaz, hiszen az egészség 
megóvásához, a betegségek gyógyításá-
hoz szükséges gyógyszereket, egyebe-
ket megkaphatod pénzért. Ugyanakkor, 
a jelenleg gyógyíthatatlan betegségekkel 
nem tudsz alkudozni, nem tudod őket 
lefizetni, mert nem válogatnak, és nem 
kérik a bankkártyádat. 

 Szeretetet és szerelmet sem vásárol-
hatsz. Illetve megpróbálhatod, de nem 
kapsz mást, csupán egy bábut, amely 
tömve van hamis érzelmekkel, vagy 
rosszabb esetben üres, mint a hüvely, 
amiből kiették a borsót. 

 A barátsággal ugyanez a helyzet. Ál-
barátokaz vehetsz magad köré, akik 
olykor felvidítanak. De valahol úgyis 
tudni fogod, hogyha elfogy a tőled ára-
dó csilingelő pénzáradat, ezen szemé-
lyek úgy tűnnek el majd a sötétben, 
mintha soha nem is léteztek volna. 

 Élményeid is megfizethetetlenek, 
legyenek jók vagy rosszak, építsenek, 
vagy romboljanak, mégsem leszel képes 
kifejezni összegszerűen, hogy mit jelent 
az átélésük.  A hozzájuk vezető út, per-
sze, összegben mérhető. 

 Egy szó, mint száz, életed egy részét 
(úgy hiszem, a fontosabbikat) nem tu-
dod pénzben kifejezni, vagy megfizetni. 
Szerintem nem is akarod.  

 A várakozás és a szeretet, e két szó, 
amelyről az advent és a karácsony ere-
detileg szól, feltételez egy olyan emberi 

erényt, amely mindkét szó alapfeltétele 
is egyben: ez pedig a türelem és az ab-
ból fakadó megértés. Amikor a rohanó, 
idegeskedő, feszült tömegre nézünk, 
valahogy nem e két fogalom jut 
eszünkbe… Sokkal inkább az a stressz, 
amely a vásárlásból, az ajándékozás 
„kötelességéből” fakad. Nem látunk 
türelmet és megértést magunk körül – 
ezek nem férnek bele a gyakran tolako-
dó reklámok világába. A karácsonyt 
megelőző időszak egy kiváló lehetőség 
a cégeknek, hogy kihasználják az aján-
dékozás egyébként szép szokását és a 

bennünk lévő „szeretet-
űrt”. A reklámok ezáltal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az ünnepből a végén épp a 
két leglényegesebb fogalom 
maradjon ki: a pozitív vára-
kozás és a mások iránti ön-
zetlen szeretet. 

 Az advent és a karácsony 
egészen másról szól, mint 
amit a felénk érkező külső 
ingerek ezekben a hetekben 
sugallnak. S ha a bennünk 
lévő esetleges lelki űrt vásár-
lással próbáljuk megtölteni, 
akkor ez semmiképpen nem 
célravezető megoldás. 

Ugyanis mindenekelőtt nem valamit, 
hanem valakit várunk. Vagyis lelkünk 
problémáira nem a vásárlásban, a tárgyi 
világban kell keresnünk a választ – an-
nak ellenére, hogy erről szól minden 
körülöttünk. Ha engedjük, hogy tár-
gyak, illetve a pénz legyen gondolkodá-
sunk középpontjában, egyre inkább 
kiszolgáltatottá tesszük magunkat, és 
egy olyan nyomásnak akarunk állandó-
an megfelelni, amely valójában nem 
tehet minket boldoggá. 

 Advent és a karácsony eredetileg 
Jézusról szól, akiben testet ölt a szere-
tet, türelem és megértés. Advent lehe-
tőséget ad az elcsendesedésre és az ál-
dott várakozásra. Próbáljuk meg időn-
ket jobban beosztani, fordítsunk leg-
alább ilyenkor több időt emberi kap-
csolatainkra. Gyakoroljunk türelmet, 
megértést másokkal szemben – az ün-
nepek lényegének megértése segít majd 
abban, hogy ez az időszak különb le-
gyen az átlagos hétköznapoknál. 

Adventi gondolatok 
DR. WELLER-JAKUS TAMÁS 

A kép forrása: evangelikus.hu 
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 Alapvető, hogy törekednünk kell a 
megosztásra! A gyűlöletnek szükséges, 
hogy legyen célpontja, lehetőleg egy jól 
körülírható személy, szervezet, csoport. 
Tárgyat felesleges gyűlölnünk, hiszen 
azzal szemben sokkal hatékonyabban 
eljárhatunk: összetörjük, kidobjuk. A cél 
– személy, csoport – legyen behatárolha-
tó, megjeleníthető. A gyűlölet fegyver, 
amit azzal szemben kell alkalmaznunk, 
akitől valójában félünk, esetleg rettegünk. 
A gyűlölettel tudunk magunk mellé állíta-
ni hasonlóan gondolkodó (?), önmaguk-
ban ugyancsak halovány és gyenge társa-
kat. A bevezetéshez lássunk egy példát: 

 Adott egy kisváros polgármestere, akit 
nem tudása, kvalitása, képességei alapján 
választanak meg, hanem pártállása emeli 
székébe. Érzi, hogy a szék neki kemény, 
fészkelődik, de zsigeri – belenevelt – 
gőgje szinte rákényszeríti, hogy alkalmas-
nak higgye magát a posztra. Első nekifu-
tásra – rácsodálkozási fázis – ezer képet 
oszt meg magáról a közösségi oldalon, 
hogy láttassa talmi sikerét, illetve lehetsé-
ges követőket gyűjthessen maga köré. 
Második lépcsőben próbálkozik olyan 
vásári „mulatságok” bevezetésével (pl. 
óriáskerék), ami a majálisra emlékeztet, 
primitívségével pedig nosztalgiát ébreszt. 
Tegyük hozzá, még ezt sem saját kútfő-
ből (mélységet demonstrálva) meríti, 
hanem hű (?) kollégái javaslataiból sze-
mezget. Ezt folytatva – ötletlopás – ku-
tyás strandot engedélyez, és próbálja elhi-
tetni, mintha ehhez jelentős köze lenne, 
lett volna, a sikert magának könyveli el. 
A sor hasonlóan folytatható, mert gene-

rátori szerepe nincs, így a lehetséges hul-
lámokon lovagol, amit a környezet, vagy 
a párt (!) odadob a városnak. A lényeg, 
hogy szűk mezsgyén mozogva el tudják 
hitetni vele, hogy ő egy „vezető”, és mo-
solyogva figyelik kívülről, ahogy a kame-
rába tekingetve tükrözi önimádatát. Ezt 
normális esetben média-maszturbációnak 
titulálhatjuk. Az említett kisvárosnak 
persze van ellenzéke az önkormányzat-
ban. Ők ellensúlyt jelentenek, illetve min-
denre kiterjedő figyelmet, ami iszonyúan 
zavaró, mert gyakran rávilágít a császár új 
ruhájára – a császár meztelen! Mivel a 
meg nem nevezett és szerencsétlen pol-
gármester szellemi képességei és félelmei 
miatt képtelen észszerű kompromisz-
szumra, így a gyűlölet gerjesztésének 
útjára lép! Látszik, hogy jó tanítvány, 
mivel korábbi, sajátnak beállított írásai – 
helyesírási hibái, persze, nem engedik a 
megjelenítést – már megosztották a kis-
város lakosságát. Követői lázas figyelem-
mel, kiélezetten lesik új megosztásait, 
hogy lájkkal, hozzászólással biztosítsák 
hitét, jó úton jár a gyűlölet építésben! A 
példaként szolgáló emberke lubickol a 
hozzászólások tengerében, kezeit dör-
zsöli, hogy ő bizony már a világ vezető 
hatalma! Itt jön a csavar, mert a gyűlölet-
keltésben fontos a tábor összekovácsolá-
sa! Hogyha ezt a hatalmi hitet tükrözi, 
akkor erősnek látszana, amitől már talán 
tartanának is. Ezért gyorsan szerénységet, 
némi gyengeséget kell mutatni, hogy az 
önazonosulást segíteni lehessen a szelle-
mi toprongyok körében. Gyors siránko-
zás következik, hogy inaszakadt munkája 

közepette csak támadások érik, és ettől ő 
kétségbeesve tekinget szét, szemei köny-
nyel telnek. Ó, Istenem! Szegény, sze-
gény emberke, akit imádói azonnal bizto-
sítanak arról, hogy ő bizony a tuti, a gu-
ru, a magasztos, ne áztassa sírásával a 
vidéket – főleg úgy ne, hogy a csapadék-
elvezetés még mindig nem megoldott! Itt 
azonban le kell menni primitívbe, nincs 
mese! A gyűlölködés szításával a hozzá-
szólások között nem szabad törölni a 
hasonlóan fröcsögők véleményét, mert 
azzal kovácsoldóik egybe a tábor.  

 A fenti példa iránymutató, így követ-
kezhetnek a témazáró kérdések – a jó 
választ kérjük bekarikázni! A gyűlölkö-
dők kedvéért csak egy lehetséges választ 
adunk meg a sikeres vizsga érdekében: 

1. Ugye, milyen jó gyűlölködni? 

    a. Igen, erről szól az életem! 

2. Imádja a kisváros polgármesterét? 

    a. Feltétel és nemi identitás nélkül sze-
relmes vagyok bele! 

3. Követem a kisváros polgármesterét 
akkor is, ha kútba ugrik? 

    a. Mindenképpen, csak kérek a ruhá-
imnak egy fogast, amire felakaszthatom 
azokat! 

Amennyiben Ön három "a.)" választ 
jelölt meg, sikeresen teljesítette a 
„Hogyan gerjesszünk gyűlöletet?” vizsga-
anyag első fejezetét! Gratulálunk! Ha 
még nem tag, beléphet a Fideszbe! 

A szerző lokálpatrióta. 

Hogyan gerjesszünk gyűlöletet? 1. lecke 

KINDL GYÖRGY 

 

 

szabad.ahang.hu/petitions/ne-epulhessen-tobb-lakoingatlan-a-keszthelyi-balaton-partra/ 

Tipp: ha beírja az internetes keresőbe a Keszthely, lakópark és petíció szavakat, könnyen megtalálja az oldalt. 

Petíció: ne épülhessen több lakóingatlan a Balaton-partra! 

A KÉVE online petíciót indított az aHang felületén annak érdekében, hogy a képviselő-testület alkosson olyan rendele-
tet, amely megtiltja lakóingatlanok építését Keszthely város közigazgatási területén a vasútvonal és a Balaton között.  

A Telex nemrég részletes cikkben foglalkozott a keszthelyi Balaton-part lakóingatlanokkal, elsősorban apartmanházakkal való be-
építésével. Eszerint "az egykori Zala kemping helyére, a Balaton partján lévő hét hektáros telken 288 lakásos társasházat akarnak 
felhúzni." A szóban forgó kemping évek óta zárva tart, elhanyagolt és egyre csak pusztul, valószínűleg nem függetlenül a befekte-
tői szándékoktól. Más balatoni településeken, elsősorban Siófokon már jól látható, hogy hova vezet a mértéktelen beépítés, amely 
elzárja a partot az emberek elől. A szállodák legalább hosszú távú bevételt hoznak a város számára, és munkahelyeket teremtenek, 
míg a lakóparkok csak a befektetőknek hoznak hasznot.  

A káros folyamatoknak gátat kell szabni! Ha Ön is egyetért ezzel, írja alá a petíciót! 
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21 egyetemi adjunktus, 18 do-
cens, 7 professzor, 8 tanársegéd, 3 főisko-
lai docens, 4 kisegítő dolgozó, 1 könyvtá-
ros, 1 laboráns, 1 mérnöktanár, 1 mester-
oktató, 6 mestertanár, 49 műszaki szolgál-
tató, 1 művésztanár, 2 nyelvtanár, 49 szak-
mai szolgáltató, 11 tanszéki mérnök, 3 
technikus, 1 testnevelő tanár, 3 tudomá-
nyos főmunkatárs, 3 tudományos munka-
társ, 2 tudományos segédmunkatárs, 39 
ügyintéző, 12 ügyvivő szakértő, összesen 
199 dolgozó — ennyi embert bocsátottak 
el december elején csoportos létszámle-
építés keretében a központosított, mamut-
méretűre hizlalt Szent István Egyetemről 
(székhelye: Gödöllő). Ehhez a gigaegye-
temhez tartozik augusztus óta a 223 éve 
alapított keszthelyi Georgikon is. Ez nagy-
jából 20-30 százalékos leépítést jelent, 
pedig az intézményből legalább egy tucat 
magas beosztású oktató-kutató távozott 
már az összevonás hírére is. 

 Vajon a fűnyíróelv alapján hány dol-
gozó vált "feleslegessé" az immár 
campussá lefokozott keszthelyi intéz-
ményben? Pontos számot nem tudunk, 
mivel a megmaradt dolgozók saját jól fel-
fogott érdekükben nem mernek nyilatkoz-
ni erről, szinte teljes a hírzárlat. 

 A Georgikon ide-oda csatolgatásának, 
"integrálásának" szép hagyománya van. 
Bizonyos esetekben ez jót tett a képzési, 
kutatási, pályázati együttműködéseknek, 
mint ahogy a Veszprémmel kötött kény-
szerházasságról is kiderült a végére, hogy 
nem is volt annyira rossz – bár egyes véle-
kedések szerint ha mégis Kaposvárral 
egyesül az intézmény 15-20 éve, most nem 
tartanánk itt. De a mostani, minden szak-
mai ellenérvre és tiltakozásra fittyet hányó, 
a palkovicsi rögeszme jegyében erőből 
átnyomott átszervezésről már a tavaszi 
törvénymódosításkor tudható volt, hogy 
komoly károkat fog okozni. A terv leg-
alább 2-3 éve eldöntött tény, ám korábban 
megbukott többek között az azóta jelentő-
sen meggyengített MTA és maga az idős 
Festetics György herceg direkt közbenjá-
rására. Ám a törvényt – sok másikkal – 
aznap (március 13-án) elővették, amikor a 
miniszterelnök meghirdette a pandémia 
első hullámának drasztikus elővigyázatos-
sági intézkedéseit. Ezt látva már a nyár 
folyamán megindult a vezető oktatók el-
vándorlása a Georgikonról – ki a verseny-
szférába, ki pedig más felsőoktatási intéz-
ményekbe távozott. Az egyetemeknél nem 
csak a munkavállalók számossága az érzé-
keny veszteség: egy-egy nagy hírnevű és 
tudományos eredményekkel rendelkező, 
befolyásos professzor elvesztése gyakorla-

tilag pótolhatatlan, különösen a vidéki 
Magyarország és a már Szlovákiával sem 
versenyképes bérek viszonylatában. 

 Manninger Jenő országgyűlési képvise-
lő szégyene, hogy egy szalmaszálat sem 
tett keresztbe, és némán tűrte Keszthely 
ősi egyetemének sokadik beszántását, 
megsértve ezzel nagybátyja, Manninger 
Gusztáv Adolf professzor emlékét, pedig 
nagyrészt az ő jó hírének köszönhetően 
emelkedhetett politikai migránsként jelen-
legi magas pozíciójába. Nagy Bálint pol-
gármester szégyene, hogy a kutyás stran-
dozás, óriáskerekezés és észak-koreai lép-
tékű médiaszereplés közepette egyetlen 
érdemi szava sem volt a város egyetemé-
nek tönkretétele ellen. De hogyan is vár-
hatnánk ilyet egy olyan embertől, aki kí-
nosan titkolja végzettségét, és még a saját 
kampányfilmjében állítottakra sem emlék-
szik? A Sáringer-Kenyeres politikuscsalád 
a Georgikonhoz ezer szállal kötődő tagja-
inak szégyene, hogy a jól csengő név da-
cára az üléspontjuk határozza meg az 
álláspontjukat, így ők is némák maradtak 
ebben a témában. A Georgikon egyetemi 
polgárainak (beleértve a vezetőket is) szé-
gyene, hogy nem voltak képesek erőtelje-
sebb ellenállásra, bátrabb kiállásra, holott 
ez sok esetben meghátrálásra kényszerí-
tette már a hatalmat. A megalkuvó, csend-
ben meghúzódó hozzáállás viszont még 
sosem vezetett sikerre. A keszthelyi kötő-
désű Palkovics miniszter szégyene (bár 
kétlem, hogy képes ilyet érezni), hogy 
megalomán terveivel úthengerként gázol-
ta el Európa legrégibb rendszeresen mű-
ködő mezőgazdasági felsőoktatási intéz-
ményét. 

 2016 végén, akkor még az Együtt or-
szágos elnökségi tagjaként, a Georgikon 
egyetemi polgáraként először emeltem fel 
szavamat az átszervezési tervek ellen. Bár 
Manninger Jenő lekezelően reagált nyílt 
levelemre, az ügy bekerült a nyilvánosság-
ba, és részben talán ennek, de még inkább 
a közelgő választásnak köszönhetően egy 
időre lekerült a napirendről. Helyben ter-
mészetesen kaptam hideget-meleget, ami-
ért izgága ellenzéki viselkedésemmel koc-

káztatom a Georgikon sorsát, sőt egy 
„független” ifjú titántól is kaptam hivata-
loskodó levelet, hogy miért keverem bele 
a politikát az egyetem ügyeibe. De hát 
nem éppen a politika szólt bele a Geor-
gikon életébe?! 

  Ne legyenek tehát kétségeink afelől, 
hogy a Georgikon oktatói és dolgozói 
létszáma a nyári exodus után tovább fog 
csökkenni. De ki fog egy ilyen visszavá-
gott létszámú és költségvetésű „cam-
pusra” jelentkezni? A Keszthelynek egye-
temi városi rangot adó, fiatalokat idevon-
zó, értelmiséget megtartó, a város életét 
felpezsdítő Georgikon egyre gyorsuló 
agóniára, süllyedésre van ítélve. És ha 
tovább csökken a hallgatói létszám, mi 
lesz a megüresedő értékes, belvárosi fek-
vésű ingatlanok és a hatalmas földterüle-
tek, a tangazdaság sorsa? Aki azt hiszi, ez 
csak spekuláció, nézze meg kívülről a B 
épületet, a Deák utcában található volt 
huszárlaktanyát. Ez gyakorlatilag a rezsi-
számla kímélése végett lett kiürítve és sor-
sára hagyva, lassan fél évtizede. Az épület 
állaga erősen romlik, ennél még az is sok-
kal jobb lenne, ha valaki bármilyen célra 
hasznosítaná. De milyen tevékenységeket 
lehet helyi viszonylatban egy ilyen középü-
letbe belegondolni, a helyi vezetés fantázi-
ájának teljes hiányában? Nos, szorozzuk 
be ezt kb. ötvennel, legalább ekkora a 
Georgikon által kezelt ingatlan- és földál-
lomány. Talán nem véletlen, hogy az új 
egyetemipari trösztöt február 1-től irányító 
kuratórium elnöke az a Csányi Sándor, aki 
sokáig a leggazdagabb (ma 2.) magyarként 
nem csak az OTP teljhatalmú vezére, ha-
nem az ország legnagyobb agrárvállalko-
zója is… 

 De mit tehetünk a Georgikon meg-
mentéséért? A jelenleg hatalmi helyzetben 
lévő helyi politikai „elit” nyilvánvalóan 
nem tud és nem is akar semmit. A patinás 
falak között megmaradt kevesek, és az 
elbocsátott, nyugdíjba menekült, szét-
szóratott sokak pedig őrizhetik a gazdász 
hagyományt  úgy, ahogyan a selmeci ha-
gyományt őrizték titokban a soproniak az 
előző pártállam évtizedei alatt. Ha pedig 
eljön a kormányváltás és  vele a valódi 
rendszerváltás, a válságkezelés közepette 
sem szabad megfeledkeznünk azokról a 
károkról, amiket a felsőoktatásban oko-
zott a palkovicsi reformdüh. 

 Az oly sokat emlegetett gróf Festetics 
György forog a sírjában. Igazán sajnálatos, 
hogy gazdag örökségéből lassan már csak 
a feudális hatalomgyakorlás és a jobbágyi 
behódolás marad meg Keszthelyen. 

Mi lesz veled, Georgikon? 
MOLNÁR TIBOR 

Elbocsátások és radikális átszervezés a Szent István Egyetemen — sajnos, a szeptemberben társult Georgikon is érintett. 
A gróf Festetics György által alapított, idén 223 éves felsőfokú mezőgazdasági tanintézményt régóta csatolgatják ide-oda, 
amit eddig viszonylag jól vészelt át, de a mostani leépítési tervek súlyosan érinthetik. A fénykorában világviszonylatban is 
vezető, de még a szocializmusban is önálló intézményt nemcsak jobb sorsra nem tartották érdemesnek az illetékesek, ha-
nem talán nem túlzás azt állítani, hogy 1849 óta sosem állt ilyen közel a megszűnéshez, vagy önálló arculata és integritása 
teljes elvesztéséhez. De kinek a szégyene, hogy a politikai akarat így bedarálhat egy nagymúltú felsőoktatási intézményt? 
És milyen következményekkel járhat Keszthelyre nézve a Georgikon elsorvasztása? 
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Keszthelyi civil kontroll –  Elindult a KÉVE podcast csatornája! 

 De mi az a podcast? A podcasting 
technológia lehetővé teszi digitális hang-, 
videó- és más állományok sorozatszerű 
közzétételét az interneten, úgy, hogy a 
felhasználók feliratkozhatnak az adott 
műsor epizódjait tartalmazó csatornákra. 
Az ilyen technológiával közzétett műso-
rok neve a podcast. A nemrég újraindult 
Szabad Európa Rádió is ilyen technológi-
ával juttatja el adásait a hallgatókhoz. A 
KÉVE által közzétett, Keszthelyi civil 
kontroll című podcast eddigi részei az 
anchor.fm/keve címen érhetőek el, az 
aktuális epizód pedig a posztban található 
képre és címre kattintva. Bármilyen inter-
neteléréssel rendelkező eszközön meg-
hallgatható, tehát számítógépen, okoste-
lefonon és tableten egyaránt. 

 Podcast csatornánkon utazás és házi-

munka közben, vagy akár kifejezetten a 

tartalomra koncentrálva olyan híreket, 

véleményeket hallgathat meg, amelyekkel 

a "hivatalos" médiában nem, vagy csak 

erősen lerövidítve, az eredeti információt 

meggyengítve találkozhat. 

 A járványügyi előírások betartása mel-

lett szívesen látjuk műsorunkban azokat 

is, akik szeretnék elmondani véleményü-

ket helyi közügyeinkről, Keszthelyről és a 

nyugat-balatoni térségről. Várjuk azokat, 

akiknek van mondanivalójuk, és azt el is 

merik mondani. Hetente újabb és újabb 

témákkal jelentkezünk. 

 

 

 

A KÉVE idén is segít! 
Ha Ön időskorú vagy mozgáskorlátozott, és bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, 

ügyintézésben, kisebb javításokban, szállításban segítségre van szüksége, 

forduljon bizalommal egyesületünk önkormányzati képviselőihez és vezetőihez! 

Emellett a rászorulóknak tartós élelmiszerrel, kisebb ajándékcsomagokkal és könyvekkel is igyek-

szünk segíteni, hogy könnyebben teljen ez a nehéz időszak, és szebb legyen az ünnep. Hívjon minket 

vagy írjon nekünk, és megbeszéljük, hogy mit tehetünk Önért! 

 

Czuth Zoltán László     Dékány Péter       Molnár Tibor 

  önkormányzati képviselő      önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

  30/554-3076         20/418-9303        30/385-9511 

   Dr. Weller-Jakus Tamás          Herold János 

   a KÉVE elnöke                    a KÉVE alelnöke  

           70/371-7722                      70/313-4166 

E-mail: segitseg@keve-keszthely.hu 

Hangolódjon ránk! Várjuk témajavaslataikat! Üzeneteiket a 06 50 10 94 844-es telefonszámra tudják elküldeni. 

Mi mindenkit meghallgatunk! Önök is hallgassanak minket! 

anchor.fm/keve 

A 10101030-83553600-01004005 számlaszámra utalva támogathatja a keszthelyi szabad sajtó működését. Köszönjük! 


