
Turizmuspolitikánk legfõbb
céljairól a turisztikai fejlesztések
érdekében végrehajtott ver-
senyképesség növelésérõl dr.
Nemes Andrea, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium Tervezéskoor-
dinációért Felelõs Államtitkár-
ság Turisztikai és Vendég-
látóipari Fõosztály vezetõje be-
szélt. „Hétköznapok és ünnepek
egy hercegi kastélyban – a
keszthelyi Festetics-kastély év-
századai” címû projektet Pálin-
kás Róbert, a Helikon Kastély-

múzeum igazgatója mutatta be.
Fodor Márk, a Taverna Pince Kft.
ügyvezetõ igazgatója a térségi
marketing és a marketingpro-
jektek kiépítését helyezte elõ-
adásának középpontjába.

Zalakaros modernizációját és
a zalakarosi fürdõ fejlesztéseit
Novák Ferenc polgármester
ecsetelte. A konferencián Man-
ninger Jenõ ismertette a me-
gyei önkormányzat 2014–2020-
as EU tervezési ciklusra vonat-
kozó feladatait, elképzeléseit.

Bejelentette: Hévíz központtal
tervezik Közép-Európa legna-
gyobb rekreációs, gyógy-,
egészségturisztikai központját,
amely a zalai fürdõváros 50 ki-
lométeres körzetében lévõ te-
lepüléseket érintené Zalaka-
rostól Zalaszentgrótig, a Bala-
tontól Zalaegerszegig, magába
foglalva a zalacsányi és kehi-
dakustányi fejlesztéseket is. 

Nemzetközi színtéren a tele-
pülések partneri összefogásával
nagyobb vonzerõt lehet elérni,
és hatékonyabb marketingmun-
kát lehet folytatni – hangsúlyoz-
ta. A kistelepüléseken a helyi
termelõket is be szeretnék kap-
csolni a vendéglátásba, és fej-
leszteni kívánják a falusi, kerék-
páros-, bakancsos- és zarándok-
turizmust. A marketingtevé-
kenység középpontjában Keszt-
helyen a kulturális turizmus áll a
Festetics családhoz köthetõ lo-
vas turizmussal és a „Festetics
termékcsalád” megteremté-
sével.

A lovasközpontra, a balatoni
zagyterek sétánnyá alakítására,
a hévízi lefolyó csatorna ökotu-
rizmusára, a Kis-Balaton vízi tu-
rizmusára már készítettek elõ-
zetes megvalósíthatósági tanul-
mányokat. A gazdasági öveze-
tek kiépítésérõl, modernizálásá-
ról (sármelléki ipari park, egye-
temi innovációs park, Balaton
menti üzleti-szolgáltató park) is
készültek tanulmányok. Ez le-
het a másik pillér, amire a fej-
lesztéseket alapozni lehet. A
Széchenyi Programiroda ki-
emelt koordinációs projektje
összesen 500 millió forintból a
21 „megyei” fejlesztés támoga-
tását célozza egy konzorciumi
és további projektpartnerek be-
vonásával.

A külföldön is többször turnézó
zenekar hagyományos parasztze-
nét és hagyományt tisztelõ feldol-
gozásokat is játszik, de ezen az es-
tén a moldvai csángók zenei és
táncéletébõl kínáltak válogatást.
Mint az a vetítettképes összefogla-
lóból kiderült: a csángó népcsopor-

ton belül vannak a gyimesi csán-
gók, a hétfalusi csángók és a mold-
vai csángók. A táncházban az utób-
biak tánckultúrájával ismerkedtek
nagy elõszeretettel gyerekek és
felnõttek egyaránt.  A zenében az
ének és furulya vitte a prímet, a ko-
boz hozta a feszes tempókat, a bõ-
gõ pedig dúsította a vérbõ hang-
zást.

A láthatóan összeszokott zene-
kar szerencsésen ötvözte a hagyo-
mányos csángó táncdallamokat a
guzsalyas énekekkel, így a táncház
népzenei hangversenyként is meg-
állta a helyét. A magyar népzené-
nél ritmusosabb, pergõsebb zene a
moldvai csángóké. A táncház nép-
szerûsége a táncok egyszerûségé-
ben rejlett, mert a lépések eltanu-
lása sem a fiataltól, sem az idõstõl
nem kívánt nagy erõfeszítést.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje úgy látta,
jó döntés, hogy a kastély nem te-
rületileg terjeszkedik, hanem
meglévõ birtokait újítja meg
európai színvonalú turisztikai att-
rakciót kínálva a látogatóknak. A
most felújításra kerülõ park, a
Pálmaház, az Amazon Hotel
hosszú távra, méltó módon meg-
alapozzák a kastély jövõjét. A
projekttervekben a kastélyt mi-
nél inkább szerették volna be-

kapcsolni a város életébe, ezért
határoztak arról, hogy az idén el-
készülõ kerékpárút keresztülha-
ladjon a turistákat csalogató,
vonzó parkon.

Pálinkás Róbert, a kastély igaz-
gatója elmondta: a mintegy 8 hek-
táros területet érintõ parkfelújí-
tást a Henry Ernest Milner által ké-
szített, a viktoriánus kertépítésze-
ti tervek szerint végzik. A projekt
mûemléki, mûvészettörténeti,
kerttörténeti és kertépítészeti

szempontból is a lehetõ leginkább
hû akar maradni az eredeti tervek-
hez. Helyreállítják a veszélyezte-
tett, vagy már teljesen eltûnt
kertépítészeti elemeket: a partert,
a hercegnõi kamarakertet, a tavat
és a hidat. A kerti tó méretét je-
lentõsen megnövelik, az elõkerti
legyezõ alakú virágágyások újra a
régi pompájukban tündökölnek, a
kastély hátsó udvarán szabadtéri
rendezvények tartására is alkal-
mas teret hoznak létre. A déli be-
járat mellett, 843 m2-es részen
megépítik a szintjében süllyesz-
tett, korabeli hercegnõi kamara-
kertet, s mindenhol fehér, stabili-
zált, porszórt dolomitjárda váltja
fel az aszfaltutakat. A beruházás
keretében elvégzik közel negyed-
ezer idõs fa ápolását, elõnevelt fa-
egyedek telepítését, 3300 darab
talajtakaró és évelõ növény, cser-
je, rózsa elültetését, 4 hektár gye-
pesítését és 36 pad kihelyezését.
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Legyünk versenyképesebbek!
KESZTHELYI FESTETICS-KASTÉLY

Negyedmilliárdos parkrekonstrukció

A Helikon Kastélymúzeum 243,5 millió forint vissza nem téríten-
dõ pályázati támogatásban részesül, amelybõl a park történeti re-
konstrukcióját valósítják meg – jelentették be a február közepén
tartott sajtótájékoztatón. A beruházás a kétmilliárdos Amazon és
kastélymodernizációs projektekhez jól illeszkedve, egymást kiegé-
szítve jelent átlátható, maradandó és felvállalható fejlesztést. A
százszázalékos finanszírozású munkálatokat az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Programjának keretébõl végzik el
2015 januárjáig, hogy megszépült környezetében tündökölhessen
az ország kiemelkedõ mûemlék együttese.

TÁNCHÁZ

Alsópáhoki attrakció
A moldvai népi tánczene, tánckultúra Kárpát-medencei, balkáni

és közép-európai kötõdésû világából hozott hangszerbemutatóval
egybekötött ízelítõt Alsópáhokra február derekán, a 2006 õszén
alakult Boroszlán Népzenei Együttes.

Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum Fehér Tükörtermében
Manninger Jenõnek, a Zala Megyei Közgyûlés elnökének köszöntõ-
jével vette kezdetét az a turizmusfejlesztési szakkonferencia,
amelyiken – egyebek mellett – áttekintették Hévíz, Zalakaros,
Keszthely és a Balaton egészségturizmus alapú térségfejlesztési
program kialakításának és megvalósításának megyén belüli lehe-
tõségeit. A Széchenyi Programiroda a megyei területfejlesztést és
területi tervezést támogató kiemelt projekt keretében szervezte
az idegenforgalomban érdekelt intézmények, cégek, szervezetek
részvételével tartott fórumot, hogy a helyi fejlesztési célokról, a
fejlesztési forrásokról térségenként is aktív eszmecsere folyjék. 
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Kovács László a fórum elõtti
sajtótájékoztatón kifejtette: a
kormányváltás nem az MSZP-nek
és nem az Összefogás pártjainak
érdeke, hanem az országnak, a
nemzetnek, mert a Fidesz a kor-
mányzása alatt borzasztó társa-
dalmi, gazdasági károkat okozott.

A társadalom elszegényedett,
és 4,5 millióan a létminimum kö-
zelében, egymillióan pedig a sze-

génységi küszöb alatt élnek. Fél-
millió gyerek pedig éhesen megy
az iskolába. Az adatok az egykori
„hárommillió koldus országára”
emlékeztetnek. A kormány 300
milliárdot kivont az egészségügy-
bõl, és óriási összegeket az okta-
tásból. A társadalmi, politikai el-
lentétek erõsen kiélezõdtek, Ma-
gyarország megosztott lett, a
parlamenti gyûlölködés pedig

mindennapos. A különadókkal
sújtott gazdaság helyzete a nem-
zetközi szakértõk szerint is ka-
tasztrofális. Az unortodox gazda-
ságpolitika, az igazságtalan egy-
kulcsos adórendszer nem növelte
a keresletet és a fogyasztást, és
az ország jövõje is veszélybe sod-
ródott.

A beruházások a különadók
miatt is alacsony szintre süllyed-
tek, és munkahelyeket sem sike-
rült teremteni. A fékek és ellen-
súlyok rendszere hazánkban nem
mûködik a pluralista demokrácia
és jogállam elvei szerint.

MSZP: Kormányváltást szeretnének
Kovács László országgyûlési képviselõ, volt EU-biztos tartott la-

kossági fórumot Keszthelyen az MSZP Rákóczi téri közösségi házá-
ban február közepén.

A párt vezetõje szerint, az el-
múlt 24 év a 24. órába juttatta
Magyarországot. Az MSZP és a Fi-
desz is visszaélt a választópolgá-
rok bizalmával, ezért most igazsá-
gos változásra van szükség. Ápri-

lis 6-án az emberek három lehe-
tõség közül választhatnak: vagy a
jelenlegi négy évet akarják foly-
tatni, vagy az elõzõ nyolc évet kí-
vánják visszahozni, vagy jó lelkiis-
merettel a változás, változtatás

mellé teszik le voksukat. A párt
programjának három fõ eleme: a
rend, a megélhetés és az elszá-
moltatás lett, mert a polgárok
számára ezek jelentenek bizton-
ságot.

Tisztességes megélhetést biz-
tosító munkahelyek létrehozása
éppoly fontos, mint a nyugalom
és a közbiztonság megteremtése.
Az elszámoltatással pedig igazolni
kívánják, hogy a politika nem a
hazaárulásról és nem a korrupció-
ról szól, hanem a társadalom tisz-
tességes szolgálatáról.

Jobbik: Megélhetést, rendet!
Senkivel nem kívánunk koalíciót kötni, és a gyõzelemre készü-

lünk a parlamenti választáson – jelentette be Vona Gábor, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnöke a párt választási programját is-
mertetõ keszthelyi lakossági fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón.
A Jobbik miniszterelnök-jelöltjét Selmeczy Zsuzsanna, Zala megye
2. választókerületének jobbikos képviselõjelöltje hívta meg a Bala-
ton Színházban tartott kampányrendezvényre.

A címben szereplõ köz-
mondást vette kölcsön Selmeczy
Zsuzsanna, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom keszthelyi el-
nöke azon a sajtótájékoztatón,
amelyen az elfogadott keszthelyi
költségvetés gyengéire, szépség-
hibáira mutatott rá. Szerinte a lej-
tõn tovább csúszunk lefelé, ezért
a sikerpropagandával ellentétben
a keszthelyiek nem nyertesei, ha-
nem vesztesei a költségvetésnek.

A jobbikos várospolitikus úgy

látta, az önkormányzati kommu-
nikációval ellentétesen, több seb-
bõl is vérzik Keszthely idénre el-
fogadott költségvetése. A bevé-
teli és kiadási oldalak egyensúlyát
ezúttal is ingatlan- és részvényel-
adásokból szeretnék elérni, ami
esetleges teljesülés esetén is va-
gyonvesztéssel járna. Az önkor-
mányzat által mûködtetett intéz-
ményekben az elmúlt években
több száz fõs leépítések történ-
tek, de új munkahelyek teremté-

sérõl nem szóltak az elmúlt négy
év híradásai, de a jelentõs dologi
elvonások továbbra is fennma-
radtak. Külföldi munkakeresés
miatt a várost többezres nagy-
ságrendben hagyják el fõleg a fia-
talok. Az elmúlt évek megszorító,
hatalmas hitelállományt felhal-
mozó gazdaságpolitikáját mutat-
ják az odaítélt sporttámogatási
összegek. A mintegy 30 sport-
egyesületet 6 milliós támogatás
után a most megemelt összeg
sem éri el a szintén nevetséges 3
évvel ezelõtti szintet – mutatott
rá Selmeczy Zsuzsanna.

Nem mind arany, ami fénylik

A 2014-es kampány elsõ
hétköznapján tartott sajtótájékoz-
tatón Gyurcsány Ferenc kiemelte:
a jobb- és baloldal közti választási
vita értékkülönbségrõl és útválasz-
tásról szól. A polgárok arról dön-
thetnek, hogy merre, keletre vagy
nyugatra kanyarodik-e Magyar-
ország; és kivel: Orbán Viktorral
vagy Mesterházy Attilával. „Ma-

gyarországnak több demokráciára,
több szociális felelõsségre, fe-
lelõsebb kormányra, érettebb
piacra és versenyre van szüksége,
ha úgy tetszik, több Európára.
Ebben élesen szemben állunk
Orbán Viktor kormányával, mert
mi nyugatos európai Magyar-
országot szeretnénk” – foglalta
össze.

Kihangsúlyozta: „Ahol szabad a
kormány, ott nem szabad a nép,
ahol szabad a nép, ott nem lehet
szabad a kormány”. Szerinte az
elmúlt négy év arról szólt, hogyan
tették szabaddá a kormányt, és
hogyan szorították még inkább
határok közé a polgárok szabad-
ságát.

A volt kormányfõ úgy látta,
hogy a sokféle gondolkodás az
ország hasznát szolgálja, hisz jó
magyarként ezerféleképp lehet
gondolkodni, nem csak keresz-
tény-konzervatív módon. Megyén-
ket szóba hozva a szocialista kor-
mány intézkedéseit emelte ki: a
hévízi és zalakarosi fürdõberu-
házásokat, a kórházberuházásokat
és az iskolafelújításokat. 

DK: Értékkülönbség, útválasztás
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció

elnöke volt a vendége az Összefogás keszthelyi kampánynyitó ren-
dezvényének a Balaton Színházban. A politikai fórum sajtótájékoz-
tatóján Gyurcsány Ferenc bemutatta a zalai 2-es számú választó-
kerületben az Összefogás által indított képviselõjelöltet, az agrár
végzettségû Szermek Zsoltot, aki nyugdíjazásáig rendõrtisztként
dolgozott. A fórumon a demokratikus ellenzék helyi vezetõi is a
kormányváltás fontosságáról beszéltek.

Köszöntõbeszédében az igaz-
gató kiemelte: izgalmakkal és
munkával teli esztendõt hagytak
maguk mögött, és úgy foglaltság-
ban, mind vendégszámban szép
fejlõdést értek el. A két hévízi egy-
ségben a „boldog békeidõket"
idézte a 78–78 százalékos foglalt-
ság, ami az utazási irodák aktív
szerepvállalását is igazolta. Egy év
alatt a két hotelben 18 ezer ven-
déget láttak el, akik közel 200 ezer
vendégéjszakát töltöttek el. A szá-
mos beruházást, fejlesztést és fel-
újítást sorolva Nagy Rita említést
tett a számítógépes hálózat teljes
modernizálásáról, az Aqua termál-
medencéjének fölújításáról. Idén
átépítik a gyógyászati és elektro-
terápiás részleget továbbá a sze-
mélyzeti öltözõt, megújítják a tûz-
védelmi rendszert. Érdekesség-
ként elhangzott: tavaly a vendé-
gek számára vásároltak 87 tonna
gyümölcsöt, 120 tonna zöldséget,
33 tonna tõkehúst, 26 tonna ba-
romfit, 16 tonna halat, 350 ezer
tojást, 125 ezer zsemlét és 37 ezer
tekercs WC-papírt.  A gyógyászati
részlegen elhasználtak 80 tonna
gyógyiszapot, a fürdõszobákba
pedig bekészítettek 66 ezer sam-
pont és 40 ezer miniszappant. 

DANUBIUS PARTNER PARTI

Sikerek és eredmények
A Danubius Zrt. hévízi szállodáinak vezetõségét képviselve Nagy

Rita igazgató várta a vállalati, önkormányzati, hatósági, intézmé-
nyi, beszállítói, szolgáltatói partnereket arra a hagyományos ja-
nuár végi állófogadásra, ahol köszönetet mondtak azért, hogy a
fürdõvárosi hotelek 2013-ban ismét nagyon sikeresek és eredmé-
nyesek tudtak maradni.

A cserszegtomaji Gyöngyös
Népdalkör bordalcsokra után az
állami, városi, intézményi, egyhá-
zi vezetõk elõtt a borral foglalko-
zó lovagrendek, borút egyesüle-
tek, civil szervezetek és cégek,
vállalkozások elöljáróinak gyûrû-
jében Nádler Józsefné, a non-
profit civil nõszervezet elnöke
idézte vissza az elmúlt másfél év-
tized komoly kihívásokkal teli tör-
ténéseit. „Bebi asszony” elmond-
ta: a borkultúrát kitartóan dicsér-
ve igyekeztek maguknak és má-
soknak is örömöt okozni. A barát-
ságok elmélyítése, a város és a
régió örömének fokozása jól sike-
rült, és minden évben nagy lelke-
sedéssel, ambiciózus tervekkel
végezték az értékálló, értékköve-
tõ munkájukat a tisztelet, barát-
ság, elfogadottság jegyében. Tet-
ték mindezt a szemléletváltozás
beindításáért, nyílt emberi tar-
tást, õszinte viszonyulást kimu-
tatva. A farsangi karnevál, har-

monikagála, szüreti felvonulás, a
barokk hangulat megalapozása, a
társastánc csoport megalakulása
mellett civil összefogással a Már-
ton-napi lámpás felvonulás és a

civil karácsony sikere is õket iga-
zolta. Gachály András keszthelyi
alpolgármester szerint köszönet
és tisztelet illeti a turizmus fellen-

dítését is szolgáló tradicionális
városi rendezvények szervezõit,
lebonyolítóit, akik a várostól „oly
keveset kérnek, és oly sokat ad-
nak, mégis mindig valódi ünnepet
varázsolnak, szeretetbõl, barát-
ságból”. Az ünnepi rendezvényt
megtisztelõ tihanyi, velencei,
székesfehérvári, móri, balatonfü-
redi, somlói, badacsonyi, lete-
nyei, csertei (szlovén) borutak,
boros szervezetek, borlovagren-
dek és testvéregyesületek vezetõ
képviselõi ajándékokkal és lelkesí-

tõ köszöntésekkel gratuláltak, de
a helyi partnerszervezetek veze-
tõi is nagy lelkesedéssel felkö-
szöntötték a születésnaposokat.

BALATONI BORBARÁT HÖLGYEK JUBILEUMA

Borévek, ha beszélni tudnának…
A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete a közelmúltban tartot-

ta vidám hangulatú, Vince-naphoz kötõdõ ünnepségét a Keszthelyi
Ipartestület székházában. A rendezvényen a hagyományápolás je-
gyében 9 új tagot avattak, megemlékeztek az 1999-es alapítás 15
éves jubileumáról, továbbá meghallgatták Pampetrics György bor-
kereskedõ elõadását a bor és gasztronómia kapcsolatáról, az éte-
lek és italok párosításának lehetõségeirõl. 

Vigh László kifejtette: fontos az
a program, amit 2010-ben kezdett
el a kormány. Példaként említette,
hogy a korábbi kormányok nem
tudták három százalék alatt tarta-
ni a költségvetési hiányt, és kike-
rült Magyarország az európai
uniós kötelezettségszegési eljárás
alól is. S míg négy évvel ezelõtt
3,7 millió ember dolgozott ha-

zánkban, addig jelenleg több mint
négymillióan vannak munkában.
Szólt még a gyed extra és a továb-
bi rezsicsökkentés fontosságáról.

Manninger Jenõ arról beszélt,
hogy a hétfõn átvett ajánlóíve-
ken 2357 aláírást gyûjtöttek
össze, ez jóval több, mint az elõ-
írt ötszáz aláírás. A támogatói íve-
ket szerdán már le is adták. Hang-

súlyozta: folytatják az aláírásgyûj-
tést, arra ösztönözve mindenkit,
hogy vegyenek részt az április 6-i
országgyûlési választásokon. Mint
fogalmazott, minden támogatóra
szükség van.

Cseresnyés Péter elmondta,
szinte 24 óra alatt gyûjtöttek
össze 2600 aláírást. Szólt arról is,
hogy Nagykanizsán is, akárcsak a
többi városban, vannak segítõik,
akik tovább folytatják az aláírás-
gyûjtést. A képviselõ megköszön-
te segítõinek és az ajánlóíveket
aláíróknak a bizalmat, hozzátéve,
szeretnék, ha a Fidesz–KDNP párt-
szövetséget támogatnák a leg-
többen az áprilisi választásokon. 

Fidesz: Leadták az ajánlóíveket
Zala megye három választókerületében hivatalosan is jelöltté

váltak a Fidesz-KDNP jelöltjei. Az 1-es választókerületben (Zala-
egerszeg központtal) Vigh László, a 2.-ban (Keszthely központtal)
Manninger Jenõ, a 3.-ban (Nagykanizsa központtal) Cseresnyés Pé-
ter. Az ajánlóívek leadásáról mindhárman sajtótájékoztató kereté-
ben számoltak be a zalai megyeszékhelyen.

Grendel Lajostól
olvasható az általa
1983-ban készített
Hrabal-interjú, mely
„Prágai párbeszéd"
címmel a Nõ címû
nemzetiségi lapban
jelent meg. A szerzõ
a Hévíz kiadványban
való közlés mellett
leírja a beszélgetés
létrejöttének elõz-
ményeit is. Az olvas-
mány rávilágít arra a
környezetre, amivel

a nagy klasszikus
mûvei egyben hiány-
pótlást is jelentettek,
a kortárs magyar iro-
dalom kiválóságaival
keltek versenyre.
Számos nyelvre le-
fordított novellái,
kisregényei olyan ér-
zületeket is megjele-
nítettek, amelyekrõl
magyar szerzõk rit-
kán szóltak. A Hrabal-
év jegyében tett
visszaemlékezéshez

tartozik Darida Benedek „Fõzõórák
idõsebbeknek és haladóknak" cím-
mel közölt írása. 

A fürdõvárosi önkormányzat
gondozásában immár 22 évet
megért kiadványsorozat a helyi iro-
dalmi közélet megjelenítése mel-
lett rendszeresen tekint ki széles
körben az aktualitásokra. Ennek
nyomán találkozik az olvasó egye-
bek mellett Bod Péter publicista
„Mi lett volna, ha csak szépírónak
tartja magát"? címû filozofikus
írása, mely Moldova György 80.
születésnapja alkalmával rajzol fel, s
értelmez pályaképet.  

A helyi irodalmat felölelõ feje-
zetrészben Szántó Endre tesz tör-
téneti visszatekintést, „Hévízfürdõ
vendégei a két világháború között"
címû írásával.

FOLYÓIRAT-OLVASÓ

Hévízi Hrabal-emlékezet 
Budapesten is bemutatták a Hévíz címû mûvészeti és társadal-

mi folyóirat idei elsõ számát, mely Bohumil Hrabalra, a világiro-
dalom nagy cseh alakjára emlékezik, születésének 100. évforduló-
ja jegyében.



A Népgyógyászati Egyesület el-
nöke olyan hiteles ismerõje a gyó-
gyító növényeknek, aki õseitõl szel-
lemi örökségül kapta tudományát.
Gyerekkora óta járja az erdõket,
gyûjti a gyógyító növényeket. Nyil-
vánvalóvá tette: ötszáz évre vissza-
menõleg, anyai ágon öröklõdött a
tudása. Õ nagymamájától, a min-
dentudó javasasszonytól tanulta
meg, hogy melyik növény mire va-
ló. Több mint 150-féle gyógynö-
vényt ismer és alkalmaz. Gyógyteái
számtalan bajra, nyavalyára adnak
enyhülést.

A természetes közvetlenséggel,
látható jóakarattal megáldott Gyuri
bácsi telt házas elõadásán elmond-
ta: a népi növényismeret mindig
szerves részét alkotta a magyar né-
pi gyógyító tudásnak. Mindenkinek
kötelessége foglalkozni a saját
egészségével. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet 2011-ben a világon
felmérte, hogy egy ország lakossá-
gának hány százaléka használt az
adott esztendõben legalább egyfaj-
ta gyógynövényt a bajára. A néme-
tek 80, a kanadaiak, 70, a franciák
49, az Ausztráliában élõk 48, az USA
polgárainak pedig 42%-a minimum
egyszer egy évben kipróbált egy
gyógynövényt az egészségügyi
problémájára. A világ gyógyszerter-
melésének negyede is gyógynövé-
nyekhez kötõdik. Ráadásul a rákel-
lenes gyógyszerek 60%-ának van
valamiféle köze a gyógyító növé-
nyekhez. A népi gyógyítás nagy-
mestere szerint a legnagyobb prob-
lémát manapság az adalékanyagok

jelentik. Az E 102, 104, 110, 122,
124 és 129 jelzésû szerek rövid és
hosszú távú hatásairól még mindig
kevés az információ, de a sok káros
hatásuk már igazolást nyert. Ag-
gasztónak nevezte, hogy az EU en-
gedélyt ad olyan élelmiszerek for-
galomba hozatalára, amelyeken fel-
tüntetik: „a gyermekek tevékeny-

ségére és figyelmére káros hatást
gyakorolhat”. – Legelébb a méreg-
telenítõ szerveink (máj, vesék, ve-
rejtékmirigyek) tisztítását kell rend-
szeresen elvégeznünk, hogy ami
káros lerakódott bennünk, az is tá-
vozni tudjon mielõbb – tanácsolta.
A több természetgyógyász tanfo-
lyamot is elvégzett szakember a
nyírfalevél, tejoltó galaj, csalán, me-
zei zsurló, mezei katáng és gyer-
mekláncfû használatára buzdítva
utalt rá: a betegségek megelõzésé-
re koncentrálás volna a legfonto-
sabb feladat.

A hét éve külön mûködõ
keszthelyi és hévízi kistérség
települései közösen akarnak
anyagi támogatásban részesülni a
2014 és 2020 közötti uniós ciklus
országosan több mint 1000 mil-
liárd forint pénzügyi keretébõl.
Az újjászervezõdés sürgõs volt,
mert képviselõ-testületi határo-
zattal is meg kellett erõsíteni a
településeknek a csatlakozást.
Mint közismert: a keszthelyi és a
már megszûnt hévízi kistérségi
társulás hét éve különvált, ennél-
fogva a Leader-pályázatokon is
egyedileg vettek részt. A jelenle-
gi újjászervezõdésnél elsõ számú

szempont a járáshoz igazodás. Az
új Leader-egyesület alakuló
ülésére érkezett polgármesterek
mind aláírtak egy csatlakozási
szándéknyilatkozatot. Az EU
egyik legsikeresebb közösségi
programja, a Leader azért fontos,
mert ennek keretében kife-
jezetten a kisebb, vidéki
közösségek juthatnak jelentõs
anyagi támogatáshoz.

Csuti Jusztina (Vajda János
Gimnázium) a Jó tanuló, jó spor-
toló, Major Veronika (Befag) a
legjobb ifjúsági lány sportoló,
Zsarnóczai Balázs (KVDSE) a leg-
jobb ifjúsági fiú sportoló díjat
nyerte el. File Mátyás (SZ-L Bau) a
legjobb felnõtt férfi sportolónak
járó elismerést vette át. Demeter
Klaudiát (PE Georgikon) pedig a
legjobb felnõtt nõi sportoló cím-
mel jutalmazták. A rendezvényen
sok különdíjat is kiosztottak.

A fehér asztalok melletti gála
programját megelõzõen a szer-
vezõk sajtótájékoztatót tartot-
tak, amelyen Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ kiemelte: a
jobb anyagi lehetõségekkel ren-
delkezõ Keszthely a korábbi
években megszokottnál többet:
mintegy 15,6 millió forintot tud
idén áldozni a spotra, az egyesü-
letek és intézmények mûködte-
tésére. A társasági nyereségadó-
kedvezményekbõl is több forrás
jut majd a sportegyesületek mû-
ködésére. Az aktív helyi sportélet
sikerét igazolja, hogy Borosné
Eitner Kinga és Keczeli Zoltán is
átvehette a „Nemzet Edzõje”
rangos állami elismerést.
Borosné Eitner Kinga sportta-
nácsnok reményét fejezte ki,
hogy a biztosabb finanszírozás
révén szép sikereket hozva a ver-
senysport is aktív fejlõdésnek in-
dul, egyre többen lesznek a spor-
tot szeretõk, és biztos volt abban

is, hogy a megemelt támogatás
felhasználására körültekintõen fi-
gyelnek majd a sportvezetõk.

Simicskó István sportért és if-
júságért felelõs államtitkár sze-
rint: Magyarország sportnagyha-
talom, amit az is bizonyít, hogy a
kormány megháromszorozta a
hazai rendezésû világversenyek
számát. A legfõbb cél egy egész-
séges nemzedék felnevelése. Eh-
hez a sport, mint varázseszköz,
mindenkor rendelkezésre áll.

– Fizikai és szellemi vonatkozás-
ban is egészségesebb fiatalok nõ-
hetnek föl, ha sportolásra buzdít-

juk õket – mondta el. 2010-ben a
gyermekeink háromnegyede csak
tornaórán sportolt. A mérföldkõ-
nek számító mindennapos testne-
velés bevezetésének jó hatása ha-
mar visszaigazolást nyert. Három-
száznál több új sportlétesítmény
épült az elmúlt években a társasá-
gi nyereségadóhoz kapcsoltan. A
sportbarát kormány elérte az öt

látvány csapatsportág (labdarúgás,
kézilabda, kosárlabda, vízilabda,
jégkorong) látványos fejlesztését.
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A polgármesteri hivatalhoz
tartozó épületrészben kialakított,
a legmodernebb technológiával
létrejött kormányablakban mos-
tantól az okmányirodai feladatok
ellátásának feltételei is teljes kö-
rûen biztosítottak lettek. A mo-
dern környezetben megbízható
és elhivatott ügyintézõk segítik
majd az állampolgárokat, akik így
megtapasztalhatják az egyabla-
kos ügyintézés számtalan elõ-
nyét.

Rigó Csaba Zala megyei kor-
mánymegbízott köszöntõjében
kiemelte: az ügyfélbarát, egyab-
lakos ügyintézés startja mögött
alázatos munka és a közigazgatás
sikeres átalakításába vetett hit
áll. Az új típusú kormányablak ki-
alakításához nyújtott hathatós
önkormányzati támogatást meg-
köszönve a kormánymegbízott
rávilágított: mintegy 250-féle
ügytípus gyors elintézése vált
most lehetõvé. Térképmásola-
tok, tulajdoni lapok is azonnal
nyomtathatók, és heti 60 órában,
teljes körûen elérhetõk az ok-
mányirodai szolgáltatások is. A
tablettel dolgozó hivatali munka-
társak komoly közszolgálati
egyetemi képzésen vettek részt,

továbbá a szakigazgatási szervek
ügyfélszolgálatain is gyakorlati
vizsgát tettek.

Szabó Erika, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium területi
közigazgatásért felelõs államtit-
kára úgy látta: Hévíz kiemelkedõ
együttmûködésérõl, elhívatott-
ságáról, igényességérõl tett ta-

núbizonyságot. Az ügyfél az elsõ
számú cél a 21. századi, igénye-
sen kialakított környezetû kor-
mányablakban. Kiválóan felkészí-
tett, kedves, udvarias, konflik-
tuskezelésben kiképzett munka-

társak, az „állam arcaiként” vállal-
ták a kétmûszakos munkarendet,
hogy türelmüket, segítõkészsé-
güket megmutatva segítsék az
állampolgárokat ahhoz, hogy
ügyüket elintézve elégedetten
távozhassanak a hivatalból. 

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ a szakmai szervezettsé-
get és hozzáállást dicsérve szólt
arról, hogy az új szemlélet bizo-
nyosan eredményt hoz. Szerinte,
a szakmai és emberi tényezõk ré-
vén a hivataltól való félelem gör-
cse is oldódni fog az ügyintézésre
kötelezettekben.

Papp Gábor, Hévíz polgármes-
tere bejelentette: a fürdõváros

örömmel vállalt részt a jó állam
megteremtésében és abban,
hogy a polgárok kedvében járjon
az új szolgáltatás nyújtásával. Jel-
képesen átadta az új kormányab-
lak kulcsát Rigó Csabának.

MAGYARORSZÁGON ELSÕKÉNT HÉVÍZEN

Új típusú kormányablak
Az országos kormányablak-hálózat bõvítése elsõ zalai állomásá-

hoz érkezett. Hévíz reggel 8-tól este 8-ig nyitva tartó kormányab-
laka a helyi önkormányzat finanszírozásának segítségével az
elmúlt héten megnyitotta kapuit. A fürdõváros az arculati elemek
megtervezésében, a bútorzat, valamint a modern informatikai esz-
közök beszerzésében is aktívan együttmûködött a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériummal.

KESZTHELY SPORTGÁLÁJA

Ép testben ép lélek
A keszthelyi sportélet színe-java tiszteletét tette a Balaton Szín-

házban megrendezett városi sportgálán, ahol a legsikeresebb
sportolókat megjutalmazták. A Keszthely Város Sportjáért címet
Szalai István (Spartacus SE) kapta. Keczeli Zoltán (Befag) a legjobb
edzõ, Kiss György (Georgikon DSE) a legjobb utánpótlásedzõ díjat
vehette át. 

Keszthelyt és térségét képvi-
selve negyedik helyezést szer-
zett a rezi Kocsis Anita, a Vajda
János Gimnázium idén végzõs
diákja, akit Németh Rita szakta-
nár készített fel a versenyre. A
vetélkedõ idén elõször nemzet-
közi részvétellel zajlott, a szom-

szédos országok magyar tannyel-
vû középiskoláinak tanulói is je-
lentkezhettek. Összesen 76 tele-
pülés 106 iskolájából 395 tanuló
vett részt, köztük 19 határon tú-
li intézménybõl (Szlovákia, Romá-
nia, Szerbia, Ukrajna területérõl)
63 fiatal. A versenyt a kiírók
internetes vetélkedõként indí-
tották három „házi” fordulóval,
amelyek során a Georgikon Kar
honlapján közzétett feladatsorok

megoldásait kellett a nevezõk-
nek e-mailben beküldeni. A dön-
tõ viszont már élõben zajlott,
ahova azt a 42 tanulót hívták
meg, akik a netes feladatok meg-
oldását minimum 90 százalékban
teljesítették.

Kocsis Anita rendkívül szoros

mezõnyben érte el az élvonalas
eredményt. A válogatott legjob-
bak közt 38 vetélytársát hagyva
maga mögött szerzett újabb elis-
mertséget felkészítõ tanárának
és iskolájának is. A diáklány el-
mondta: az érettségi elõtt bioló-
giából még országos középiskolai
tanulmányi versenyen való meg-
mérettetésre készül. Pályaválasz-
tási szándéka már eldöntött: or-
vos szeretne lenni.

Tanulmányi versenyen 
A Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara harmadik alka-

lommal rendezte meg az országos Georgikon biológiai tanulmányi
versenyt középiskolások körében, ahol élvonalbeli helyi eredmény
is született.

Kocsi Anita és szaktanára, Németh Rita.

SIKER A KESZTHELYI JÁRÁSBAN

Újjászervezték
A keszthelyi járásban újjászervezik a Leader-csoportot – döntöt-

tek a környék polgármesterei a gyenesdiási községházán tartott
találkozón.

KESZTHELYEN VENDÉGESKEDETT

A gyógyító füvesember
A 86 esztendõs, életkorát kívül-belül meghazudtoló Szabó Gyuri

bácsinak, a vadon termõ, magas hatóanyag-tartalmú, nemes bükki
növényekbõl teákat készítõ „bükki füvészmesternek" a Balaton Szín-
házban tartott elõadásán nem akadt szabad ülõhely. Nem véletlenül.



A Carbona minõségi szolgálta-
tásaiért 2011-ben Turizmus Minõ-
ségi Díjat, 2012-ben European
Health Spa Award-ot kapott,
2013-ban pedig – szállodák kö-
zött egyedüliként – másodszor is
Magyar Termék Nagydíjjal ismer-
ték el. A 2013-as eredményei
alapján a Carbona elnyerte a Ma-
gyar Turizmus Zrt. „Év Szállodája”
díját négy csillag superior kategó-
riában. 

Bálint Ágnes, a TÜV Rheinland
InterCert Kft. kereskedelmi és
marketingigazgatója kihangsú-
lyozta: a szálloda Attila éttermé-
nek kiemelkedõen magas színvo-
nalát 2013-ban Magyar Termék
Nagydíjjal is elismerték az egye-
dülálló, kalóriakategóriákat szín-
kódolással jelzõ rendszerének és a
speciális diétákhoz, ételérzékeny-
ségekhez is alkalmazkodó kínála-
tának köszönhetõen. Hévíz legna-
gyobb szállodájának étterme a ki-

emelkedõ színvonalúnak talált mi-
nõsítési lehetõséget a Magyar
Termék Nagydíjon, a nemzetközi-
leg elismert TÜV Rheinland
InterCert különdíjaként nyerte el.
A rangos minõsítés hivatalos át-
adására a szállodában került sor.
Tapodi Attila, a NaturMed Hotel
Carbona vezérigazgatója elmond-
ta: a gasztronómia nemcsak a
vendéglátás része a Carbonában,
de szervesen illeszkedik a gyógys-
zolgáltatásaik rendszerébe is,
ezért lényeges a mindenre kiter-
jedõ ellenõrzés és precizitás. A
Magyar Termék Nagydíjjal elis-
mert és most már TÜV Rheinland
Star tanúsítvánnyal is minõsített
Attila étterem a speciális étrendet
követõknek és ételallergiában
vagy ételérzékenységben szenve-
dõknek is megoldást kínál. A
paleo, bio, reform, vegán ételek
mellett, és a  cukormentes, glu-
tén-, laktóz- és laktánérzékenyek
számára kialakított étrenden túl a
szálló kiemelt figyelmet szentel a
gyermekek egészséges táplálko-
zására is.

Király Ádám, a szervezõbizott-
ság elnöke a rendezvényt nép-
szerûsítõ sajtótájékoztatón el-
mondta: a nemzetközi színvonalú
versenyre meghívják Európa leg-
nagyobb triatlonos példaképeit.
Az úszófolyosót a városi strand
öblében jelölik ki, így a szurkolók
a Sziget-fürdõrõl és a Bahart-
móló mellõl is nyomon követhe-
tik a versenyszám indulóit. A ke-
rékpározás teljes útzár mellett,
elsõ osztályú fõutakon vezet egé-
szen a Kis-Balaton közelségébe.
Legnagyobb kuriózum pedig a
Festetics-kastélyon keresztül, a
felújított Fõ tér érintésével kije-
lölt futópálya lesz. A magas pénz-
díjazású, kiemelkedõ minõségû
verseny – a tervek szerint – nem
csupán a német, osztrák, lengyel
és horvát élsportolók számára je-
lent majd felejthetetlen élményt.
A megmérettetést megtiszteli je-
lenlétével Kuttor Csaba három-
szoros olimpikon; az USA-ban élõ
Major József, az utóbbi idõk legki-
emelkedõbb ironmanes sportoló-
ja, a horvát Dejan Patrcevic. A
nõknél is nagy küzdelem várható,
hisz indul Zelinka Gabriella orszá-

gos bajnokon kívül Brassay Réka
és Harsányi Zsuzsanna is.

Pálinkás Róbert, Keszthely al-
polgármestere a város nevében
és a Festetics-kastély vezetõje-

ként is segítõ kezet nyújtott a
rendezvény méltó lebonyolításá-
hoz, mert arra készülnek, hogy a
komoly turisztikai attrakciót je-
lentõ verseny sok sportolót és
vendéget vonz a Balaton fõváro-
sába.

A 750 méter úszást, 20.000
méter kerékpározást és 5.000
méter futást magába foglaló ver-
sengés nevezési és hivatalos ver-
senyzési feltételeirõl, a kiegészítõ
tudnivalókról a www.keszt-
helytriathlon.hu oldalon adnak
bõvebb információt.

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.

Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS
Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Gyermekrajzpályázat
Biztonságos közlekedés gyermekszemmel címen írt ki rajz-

pályázatot óvodások és általános iskolások körében az ORFK
és a Balesetmegelõzési Bizottság.

A témakörben olyan rajzokat várnak, amelyek a rendõri mun-
kát, a biztonságos közlekedést, a baleset-megelõzést jelenítik
meg, kifejezik, hogy a gyermekek miként látják a rendõrök sze-
repét az utakon, a mindennapi közlekedésben. Három csoport-
ban lehet nevezni: 3–6 éves, 7–10 éves és 11–15 éves korosztály
szerint. A pályamûvek A/4-es vagy A/3-as méretben készülhet-
nek grafittal, színes ceruzával, zsírkrétával, linóval, tussal, tem-
perával, olajjal, diópáccal vagy szénrajzzal is.  A rajzok hátoldalán
fel kell tüntetni a gyermek nevét, életkorát, címét, az iskola vagy
óvoda helyét, nevét. A pályázati anyagokat április 4-ig várják: Za-
la Megyei Rendõr-fõkapitányság Megyei Baleset-megelõzési Bi-
zottság 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. címre.     

A megyei zsûri mindhárom korosztályból a legjobbnak ítélt 5
alkotást küldi tovább az országos megmérettetésre. A legsikere-
sebb mûvek alkotói kerékpárt és tárgyjutalmat nyernek.

KESZTHELY TRIATHLON MÁJUS 31-ÉN

Erõ-állóképességi sportünnep

A triatlon egy népszerû életforma, egy dinamikusan fejlõdõ erõ-
állóképességi sport, amely három egymást követõ versenyszámból
(sorrendben úszásból, kerékpározásból és futásból) áll. E sportág
honi és külföldi résztvevõi május 31-én találkoznak a város napjá-
hoz kapcsolt Keszthely Triathlonon, hogy gyönyörû környezetben,
Európa legszebbnek titulált, páratlan élményt nyújtó pályáin egy-
napos, középtávú versenyen összemérjék tudásukat, erejüket, el-
szántságukat.

Mindennek elõzményéhez tar-
tozik, hogy a városvezetés a kul-
turális kínálat nélkülözhetetlen
részeként vette számba a filmve-
títést, s a gazdaságos mûködést
javító beruházás mellett döntött.
A mozit két évvel ezelõtt az ön-
kormányzat 34 millió forint ráfor-
dítással, saját anyagi erõbõl kor-
szerûsítette, megtörtént a nézõ-
tér klimatizálása is. A jelentõs fej-
lesztés révén vált lehetõvé a 3D-s
filmek vetítése, amit 2012 au-
gusztusában kezdtek el. Ezzel já-
ró jelentõs vonzerõként hatott,
hogy az új filmeket a premierek-
kel egyidõben vetíthetik. A beru-

házás eredményeként folyamato-
san nõtt a látogatottság, a mozi
jelentõs térségbeli igényt is telje-
sít, a vonzáskörzet mintegy 50 ki-
lométeres távolságig kiterjed.

Papp Gábor polgármester, Her-
mann Katalin mûvelõdésiintéz-
mény-vezetõ és Szaknyéri And-
rás, a mozi vezetõje ötvenezredik
látogatóként február 10-én a
keszthelyi Dominkó Juditot kö-
szönthette, jelképes ajándékkal,
virággal. Az ünnepelt látogató el-
mondta, hogy rendszeresen jár a
hévízi moziba, jónak tartja a mû-
sort, a 3D-s technika pedig kifeje-
zetten vonzó számára. 

ÖTVENEZER MOZIJEGY KELT EL

Siker Hévízen
Másfél év alatt 50 ezer nézõ fordult meg a hévízi Fontana Film-

színházban. A fürdõvárosi vetítõhelyet ezzel az ország leglátoga-
tottabb egytermes mozijaként tartják számon.     

NATURMED HOTEL CARBONA

Újabb rangos elismerés
A dunántúli és a balatoni régió szállodaiparának legjelentõsebb

szereplõjévé nõtte ki magát 261 szobájával, több mint 1000 négy-
zetméter felületû fürdõkomplexumával, valamint 230 fõs alkalma-
zotti létszámával a NaturMed Hotel Carbona Hévíz, a nagy hagyo-
mányokkal rendelkezõ, közkedvelt gyógy- és wellness szálloda –
jelentette be dr. Lukács Ferenc frissnyugdíjas vezérigazgató azon a
február elején tartott ünnepségen, ahol újabb rangos nemzetközi
elismerés elnyerésérõl tájékoztatták a sajtó munkatársait.

Megszakadt
a gyõzelmi

sorozat  
Siklós–Hévíz 32-29 (16-17).
NB II nõi kézilabda-mérkõzés,

Siklós, 100 nézõ. Jv.: Papp, Mazzag.
Hévíz: Lancz – Czigány 1, Fe-

hér 5, Klász 7, Papp 2, Tóth 10,
Borsi 3. Csere: Molnár, Iglódi (ka-
pusok), Pék P., Gliba 1, Holcz-
bauer, Földesi, Kovács, Lakatos.
Edzõ: Pécsi Zsolt.

A találkozó nagy részében a
hévíziek vezettek, de a végén sok
gólt kaptak és nem tudták elvisel-
ni azt a nyomást, hogy míg a ha-
zaiak 9 büntetõt  lõhettek, õk
egyet sem. Tíz forduló után vesz-
tett újra a Hévíz, de a tabellát
továbbra is 2 pont elõnnyel
vezeti.

Az NB II állása 12. forduló után:
1. Hévíz 2. Pécs EAC 3. Tolna.

Március 2. (vasárnap) 12.30
Hévíz–Csurgó.


