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A JAVASLATTEVÓ

ADATAI

1.

A javaslatot ben}újtó (szemé1y/intéznény/szeNezet/va11a1kozás) neve:
KékkútKöZség Önkomlínyzata (8254 Kékkrit' Fő u. 5')

2' A javaslatot

ben1'trjtó személy vagy a kapcsolattartó szcmély adatai:
Név:PékLászlópol gármester
Levelezési cím:8254 KéLkút.Fő u. 5.
Telefonszám:+36-87-563 -055
E-nrail cím:peklaszlo@kekkut'hu
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és töÍtólretének

külhoni magyalság
leíIása

Az ásványvíz hasznosításának legmaradandóbb emlékeit a rómá kor sírkövei, o]tárkövei és a

-.villa rustica" maradvár)'ai tanusitjak. Bé1Mátyás (1684-1749) pozsonyi evangélikus ]e]kész
és tanár. poljhisáol fő múve ,Notitia Hungariae NovaeHistolico-Geographica'' (17]5) a
magyar földrajz- és történelentudomány egyik legfontosabb forása is Í_oglakozik a kékkúti
foÍással' Kitaibei Pál (1757-1817) ola'os' egyetemi tanár gÉjtőmuntája sorrin i50
vízelemzést végzett és a kékkútielemzési eredménye a ,'Hydrographica Hungariae" c.
munkájában meg is jelent.

A

kékkútiásváD}Yizet
Arrna foÍas víZ" néven kezd1ék pa]ackozni ]907_ben. Az
'.Kéktúti
erdélyi ,'bon'izcs" gyakorlathoz hasonlóaí itl is előlbldult. hogy vizes pokrócca] letakart
hordókban. szekéIen szállították a kömyék településeire. ahol ilyen jellegű ásván).vízhcz a
lakosság nem jutott hozzá' Pápára is, ahol a Lang Mayer és Fia cég aköZségtől bérbe vette a
,.savaÍyúlblÍást". amelyre palackozót épített' s 1907-ben mál meg is kezdle cz ás\ányvíz
forgalmazását. miután a Belügymhisáériuntól a'7'72l1ly]l b' sZ. alatl az engedélyt
megkapta. Korabeli adatok szerint az íz]óses' sz'ép címké\'cl ellátott 1 és 0,5 ]-es palackba
tijllött lbviínyvíz mennyisége 1907 szeptembeléig mintegy 60 000 üvegel tett ki.
1909 végén Tolna"v Lajos sikeres tapolcai bádogos mester és taÍsa megvásárolta a pa]ackozót
és tovább folytatta a palackozást. Tolnay Lajos tulaidonos a párizsi nenzetközi kereskedelrni

és gazdasági kiállításon bemulatta aZ ásván).vizet és 1912-ben. a legjobb ásványvízként
díjaÍák. Az Anna-Íbrrásvíz aranyórmet és díszoklevelctkapott' A Magyar Fürdö-kalauz
kedvelt asztali borvíznek minősíti (1911) , amely tisáa, baktériummentes és egészséges' AZ
o 7osok ..cuko|betegség, vó.szegénység. vesebaj és mindennemű emésztésizavalok elien,'
javasolják
1923-ban több jeles szcmély közleműködéséve] megalaku]t a

KéklútiGyóg)'- és Aslan1riz
RL A népióléti és munkaüg'vi miüiszter 1924' 72099lI. Bl924. sz' alatti határozat alapiiin
azután a..kékkúti gyógy- és ásviínyvíz r.t-' tulajdonát képező kékkútiszénsavas vizet ásvány'.

illetve gyóg}.víZzé, a foTrást pedig gyógyÍbrrássá ninősítem,

sa

szóban forgó víznek

forgalomba hozatalál engedélyezem'' alapjrin azuíin tovább lehetett foi}'talni a palackozást és
a forgalmazást.

A ll' világháboru utlin felÍéléí\'elő útját 1976-ban a Badacsonyvidéki Pincegazdaság. mint ÍÚ
kezelő irrdította el. Ebben az időben a termékeket expotáltak Hongkongba. az Német
Szövetségi KóZtii.saságba. a szovjetunjóba és olzszországba' A megr]övekedett ásván}víZ
lerme]és és lbgyasáás kielégítéséremár 1989-tő1több

kutat létesíettek.

A

Theodora Kékkútiés 2003tó1 a Kái-medence KlJreki diilőből szánnazó Theodora Kereki
ásviínyvíz tckintél},es he1yet lbglal el a piacon és közkedve]tsége nem csökkent az ásrán)vlz
piacor'r. 2011-ben a Thgodora volt a Magyar Európai Uniós elniikség hivatalos

ásván1vize.

Földtani Íélépítósét
tekintve a Káli-medence elég változatos. Magyarország legrégebben
ke]etkezett tiledékes kőZetei is megtalálhatóak' Fő tömegét a kb. 240-250 mi]]ió é\ e. a pe1m
és az alsó-triász ft'ldtöíténeli időszakokban kelelkezett vörös homokkó' dolomit alkotja. AZ
idős kőzetek a hosszú idó alatt defonnáiódlak. összetöredeztek, a teljes Iétegsot ENY-j
irán'vbaí dőlt. A vulkáni tevókenység' a bLualtos r,ulkanizmus 4-7 millió óve tönén| a

területen. aZ egykori Paruon-tenger partv'idékén ennek nyonrai a ma is látható tanúhegyek. A
Káli-medence tertlletén ta]álható ásván}.víz az alsó-triász karbonátos (dolomit) rétegek
repedéseiben helyezkedik eL.

Az ásványvíz kia]akulásában közvetlen

szclepet játszik a vízJ<örforgás, az irn. hidrológiai
ciklus, ami a csapadék keletkezése. a beszivárgás' a pá.olgás. a 1ijld1'elszín alatti áramlás és
tárolás. va]amint a felszíni lefolyás folyamatait jelcnti' A medencc fóként percrli telületeií a
csapadék beszivárog a felszínen. majd érintkezésbe lép a talajjal és a kózetek létegcivcl'
fe]tölti a felszín közeli létegek pórusait. Fontos megemlíteni' bogy az ásvanyvíz utánpótlási

teúletei a Balaton-felvidéki Nemzetj PaIk telületen találhatóak. A felszín alatti
járatrendszeren keresáill a víz lassan a medence belsejébe. mélyebb részeire kerül' A
beszivárgás és áranlás solán hosszú idő alatt a \'íz a víÍafió rétegek ásványaiból ionokat old
ki. ezáltal megnövekedik az ásványi anyag taftalma' az idők során ásványvíZ képződik' Az
ásviinyvíz a vízadó karbonátos kőzetek (repedezett dolomit. mészkő' márga) Iepedéseiben
áramlik a vízkvéte1i helyekhez' közben értékesás\'ányi anyagokkal telitődik (kalcium.
nagnéziun. kálium' litiun. hidrogén-karbonát. szulfát. fluorid). A fedőrétegek nem engedik a
víZ közvetlen felszílrre kerü]ését. ez csak a törósvonalak mentón lehetségcs a foiTások
területén' A fon'ásoknál az rirtézi jelieg miatt az ásv.in].víz magától a felszíNc tör, a temlelő

kutak n1rrgalnli szintje is a telepszint feletti' néhány .ísvánwíZadóIa szűIőzött megfigye]ő kút
is tulfolyó.

A'fheodora Kékkútivíz egyedien szénsavas' a természetes széndioxid a vízadó rétegekből az
évezedek során oldódott az ásvá:r1r''ízbe' A temészetes széndioxid eredetéle voíatkozóan
több fudomán)ros e]rnélet is született. Egyes kütatóL a területen kb. 5 millió é'rwe] ezelőtt
múködő bazaltwlkanizmus utóvulkáni miiködéséhez kótik. mások szerint a széndioxid az
ásvanyvízadó Étegek a1att elbelyezkedő idősebb kistályos aljzat képződményeiből
szálmazik.

6. Indoklás az értéktárba történő feivéte1 mellett
Magyarország legrégebbi, jelenleg is működő országos ismeltséggel rendelkező tennészetes
ásványvize, me]yet 1907 óta palackoznak és forgalmaznak. A kéklútiforások töfiénete a
római korig n-\'úlik Yissza. Az egyedi összotételú' magas ásviínyi anyag ta alonmal
rendelkező Theodora ásványvizek a Balaton-felr'idéki Nenlzeti Park védett teriiietéól' a
Kálitnedence szívébő] származnak.

7.

A nemzeti éftéktelkapcso]atos információt megjelenítő foÍások listája (bibliográfra'
honlapok' mrrltimédiás fonások)
l'

1999: ,\ _.I{éki.úti ásl'án'l"liz'_ k tatástönónctc' Kó7irat. 1-:l3.
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