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KESZTHELYI FESTETICS-KASTÉLY

MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉS

Negyedmil iárdos parkrekonstrukció Legyünk versenyképesebbek!
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum Fehér Tükörtermében
Manninger Jenõnek, a Zala Megyei Közgyûlés elnökének köszöntõjével 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 lehetõségeit. 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.

A Helikon Kastélymúzeum 243,5 millió forint vissza nem térítendõ pályázati támogatásban részesül, amelybõl a park történeti rekonstrukcióját valósítják meg – jelentették be a február közepén
tartott sajtótájékoztatón. A beruházás a kétmilliárdos Amazon és
kastélymodernizációs projektekhez jól illeszkedve, egymást kiegészítve 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.

Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje úgy látta,
jó döntés, hogy a kastély nem területileg terjeszkedik, hanem
meglévõ birtokait újítja meg
európai színvonalú turisztikai attrakciót kínálva a látogatóknak. A
most felújításra kerülõ park, a
Pálmaház, az Amazon Hotel
hosszú távra, méltó módon megalapozzák a kastély jövõjét. A
projekttervekben a kastélyt minél inkább szerették volna be-

kapcsolni a város életébe, ezért
határoztak arról, hogy az idén elkészülõ kerékpárút keresztülhaladjon a turistákat csalogató,
vonzó parkon.
Pálinkás Róbert, a kastély igazgatója elmondta: a mintegy 8 hektáros területet érintõ parkfelújítást a Henry Ernest Milner által készített, a viktoriánus kertépítészeti tervek szerint végzik. A projekt
mûemléki,
mûvészettörténeti,
kerttörténeti és kertépítészeti

Turizmuspolitikánk legfõbb múzeum igazgatója mutatta be.
céljairól a turisztikai fejlesztések Fodor Márk, a Taverna Pince Kft.
érdekében végrehajtott ver- ügyvezetõ igazgatója a térségi
senyképesség növelésérõl dr. marketing és a marketingproNemes Andrea, a Nemzetgazda- jektek kiépítését helyezte elõsági Minisztérium Tervezéskoor- adásának középpontjába.
dinációért Felelõs ÁllamtitkárZalakaros modernizációját és
ság Turisztikai és Vendég- a zalakarosi fürdõ fejlesztéseit
látóipari Fõosztály vezetõje be- Novák Ferenc polgármester
szélt. „Hétköznapok és ünnepek ecsetelte. A konferencián Manegy hercegi kastélyban – a ninger Jenõ ismertette a mekeszthelyi Festetics-kastély év- gyei önkormányzat 2014–2020szempontból is a lehetõ leginkább századai” címû projektet Pálin- as EU tervezési ciklusra vonathû akar maradni az eredeti tervek- kás Róbert, a Helikon Kastély- kozó feladatait, elképzeléseit.
hez. Helyreállítják a veszélyeztetett, vagy már teljesen eltûnt
kertépítészeti elemeket: a partert,
a hercegnõi kamarakertet, a tavat
és a hidat. A kerti tó méretét jelentõsen megnövelik, az elõkerti
legyezõ alakú virágágyások újra a
régi pompájukban tündökölnek, a
kastély hátsó udvarán szabadtéri
rendezvények tartására is alkalA moldvai népi tánczene, tánckultúra Kárpát-medencei, balkáni
mas teret hoznak létre. A déli be- és közép-európai kötõdésû világából hozott hangszerbemutatóval
járat mellett, 843 m2-es részen egybekötött ízelítõt Alsópáhokra február derekán, a 2006 õszén
megépítik a szintjében süllyesz- alakult Boroszlán Népzenei Együttes.
tett, korabeli hercegnõi kamarakertet, s mindenhol fehér, stabiliA külföldön is többször turnézó ton belül vannak a gyimesi csánzált, porszórt dolomitjárda váltja
fel az aszfaltutakat. A beruházás zenekar hagyományos parasztze- gók, a hétfalusi csángók és a moldkeretében elvégzik közel negyed- nét és hagyományt tisztelõ feldol- vai csángók. A táncházban az utóbezer idõs fa ápolását, elõnevelt fa- gozásokat is játszik, de ezen az es- biak tánckultúrájával ismerkedtek
egyedek telepítését, 3300 darab tén a moldvai csángók zenei és nagy elõszeretettel gyerekek és
talajtakaró és évelõ növény, cser- táncéletébõl kínáltak válogatást. felnõttek egyaránt. A zenében az
je, rózsa elültetését, 4 hektár gye- Mint az a vetítettképes összefogla- ének és furulya vitte a prímet, a kopesítését és 36 pad kihelyezését. lóból kiderült: a csángó népcsopor- boz hozta a feszes tempókat, a bõgõ pedig dúsította a vérbõ hangzást.
A láthatóan összeszokott zenekar szerencsésen ötvözte a hagyományos csángó táncdallamokat a
guzsalyas énekekkel, így a táncház
népzenei hangversenyként is megállta a helyét. A magyar népzenénél ritmusosabb, pergõsebb zene a
moldvai csángóké. A táncház népszerûsége a táncok egyszerûségében rejlett, mert a lépések eltanulása sem a fiataltól, sem az idõstõl
nem kívánt nagy erõfeszítést.

TÁNCHÁZ

Alsópáhoki attrakció

Bejelentette: Hévíz központtal
tervezik Közép-Európa legnagyobb
rekreációs,
gyógy-,
egészségturisztikai központját,
amely a zalai fürdõváros 50 kilométeres körzetében lévõ településeket érintené Zalakarostól Zalaszentgrótig, a Balatontól Zalaegerszegig, magába
foglalva a zalacsányi és kehidakustányi fejlesztéseket is.
Nemzetközi színtéren a települések partneri összefogásával
nagyobb vonzerõt lehet elérni,
és hatékonyabb marketingmunkát lehet folytatni – hangsúlyozta. A kistelepüléseken a helyi
termelõket is be szeretnék kapcsolni a vendéglátásba, és fejleszteni kívánják a falusi, kerékpáros-, bakancsos- és zarándokturizmust. A marketingtevékenység középpontjában Keszthelyen a kulturális turizmus áll a
Festetics családhoz köthetõ lovas turizmussal és a „Festetics
termékcsalád”
megteremtésével.
A lovasközpontra, a balatoni
zagyterek sétánnyá alakítására,
a hévízi lefolyó csatorna ökoturizmusára, a Kis-Balaton vízi turizmusára már készítettek elõzetes megvalósíthatósági tanulmányokat. A gazdasági övezetek kiépítésérõl, modernizálásáról (sármelléki ipari park, egyetemi innovációs park, Balaton
menti üzleti-szolgáltató park) is
készültek tanulmányok. Ez lehet a másik pillér, amire a fejlesztéseket alapozni lehet. A
Széchenyi Programiroda kiemelt koordinációs projektje
összesen 500 millió forintból a
21 „megyei” fejlesztés támogatását célozza egy konzorciumi
és további projektpartnerek bevonásával.
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Hévízi Hrabal-emlékezet Fidesz: Leadták az ajánlóíveket
Budapesten is bemutatták a Hévíz címû mûvészeti és társadal- tartozik Darida Benedek „Fõzõórák
mi folyóirat idei elsõ számát, mely Bohumil Hrabalra, a világiro- idõsebbeknek és haladóknak" címdalom nagy cseh alakjára emlékezik, születésének 100. évforduló- mel közölt írása.
ja jegyében.
A fürdõvárosi önkormányzat
gondozásában immár 22 évet
megért kiadványsorozat a helyi iroGrendel Lajostól
a nagy klasszikus dalmi közélet megjelenítése melolvasható az általa
mûvei egyben hiány- lett rendszeresen tekint ki széles
1983-ban készített
pótlást is jelentettek, körben az aktualitásokra. Ennek
Hrabal-interjú, mely
a kortárs magyar iro- nyomán találkozik az olvasó egye„Prágai párbeszéd"
dalom kiválóságaival bek mellett Bod Péter publicista
címmel a Nõ címû
keltek
versenyre. „Mi lett volna, ha csak szépírónak
nemzetiségi lapban
Számos nyelvre le- tartja magát"? címû filozofikus
jelent meg. A szerzõ
fordított
novellái, írása, mely Moldova György 80.
a Hévíz kiadványban
kisregényei olyan ér- születésnapja alkalmával rajzol fel, s
való közlés mellett
zületeket is megjele- értelmez pályaképet.
leírja a beszélgetés
nítettek, amelyekrõl
A helyi irodalmat felölelõ fejelétrejöttének elõzmagyar szerzõk rit- zetrészben Szántó Endre tesz törményeit is. Az olvaskán szóltak. A Hrabal- téneti visszatekintést, „Hévízfürdõ
mány rávilágít arra a
év jegyében tett vendégei a két világháború között"
környezetre, amivel
visszaemlékezéshez címû írásával.

BALATONI BORBARÁT HÖLGYEK JUBILEUMA

Borévek, ha beszélni tudnának…
A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete a közelmúltban tartotta vidám hangulatú, Vince-naphoz kötõdõ ünnepségét a Keszthelyi
Ipartestület székházában. A rendezvényen a hagyományápolás jegyében 9 új tagot avattak, megemlékeztek az 1999-es alapítás 15
éves jubileumáról, továbbá meghallgatták Pampetrics György borkereskedõ elõadását a bor és gasztronómia kapcsolatáról, az ételek és italok párosításának lehetõségeirõl.

A cserszegtomaji Gyöngyös
Népdalkör bordalcsokra után az
állami, városi, intézményi, egyházi vezetõk elõtt a borral foglalkozó lovagrendek, borút egyesületek, civil szervezetek és cégek,
vállalkozások elöljáróinak gyûrûjében Nádler Józsefné, a nonprofit civil nõszervezet elnöke
idézte vissza az elmúlt másfél évtized komoly kihívásokkal teli történéseit. „Bebi asszony” elmondta: a borkultúrát kitartóan dicsérve igyekeztek maguknak és másoknak is örömöt okozni. A barátságok elmélyítése, a város és a
régió örömének fokozása jól sikerült, és minden évben nagy lelkesedéssel, ambiciózus tervekkel
végezték az értékálló, értékkövetõ munkájukat a tisztelet, barátság, elfogadottság jegyében. Tették mindezt a szemléletváltozás
beindításáért, nyílt emberi tartást, õszinte viszonyulást kimutatva. A farsangi karnevál, har-

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

dítését is szolgáló tradicionális
városi rendezvények szervezõit,
lebonyolítóit, akik a várostól „oly
keveset kérnek, és oly sokat adnak, mégis mindig valódi ünnepet
varázsolnak, szeretetbõl, barátságból”. Az ünnepi rendezvényt
megtisztelõ tihanyi, velencei,
székesfehérvári, móri, balatonfüredi, somlói, badacsonyi, letenyei, csertei (szlovén) borutak,
boros szervezetek, borlovagrendek és testvéregyesületek vezetõ
képviselõi ajándékokkal és lelkesí-

Zala megye három választókerületében hivatalosan is jelöltté
váltak a Fidesz-KDNP jelöltjei. Az 1-es választókerületben (Zalaegerszeg központtal) Vigh László, a 2.-ban (Keszthely központtal)
Manninger Jenõ, a 3.-ban (Nagykanizsa központtal) Cseresnyés Péter. Az ajánlóívek leadásáról mindhárman sajtótájékoztató keretében számoltak be a zalai megyeszékhelyen.

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 tartani a költségvetési hiányt, és kikerült 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 további rezsicsökkentés fontosságáról.
Manninger Jenõ arról beszélt,
hogy a hétfõn átvett ajánlóíveken 2357 aláírást gyûjtöttek
össze, ez jóval több, mint az elõírt ötszáz aláírás. A támogatói íveket szerdán már le is adták. Hang-

DK: Értékkülönbség, útválasztás
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció
elnöke volt a vendége az Összefogás keszthelyi kampánynyitó rendezvényének a Balaton Színházban. A politikai fórum sajtótájékoztatóján Gyurcsány Ferenc bemutatta a zalai 2-es számú választókerületben 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.

A 2014-es kampány elsõ
hétköznapján tartott sajtótájékoztatón Gyurcsány Ferenc kiemelte:
a jobb- és baloldal közti választási
vita értékkülönbségrõl és útválasztásról szól. A polgárok arról dönthetnek, hogy merre, keletre vagy
nyugatra kanyarodik-e Magyarország; és kivel: Orbán Viktorral
vagy Mesterházy Attilával. „Ma-

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

DANUBIUS PARTNER PARTI

Sikerek és eredmények
A Danubius Zrt. hévízi szállodáinak vezetõségét képviselve Nagy
Rita igazgató várta a vállalati, önkormányzati, hatósági, intézményi, beszállítói, szolgáltatói partnereket arra a hagyományos január végi állófogadásra, ahol köszönetet mondtak azért, hogy a
fürdõvárosi hotelek 2013-ban ismét nagyon sikeresek és eredményesek tudtak maradni.

A párt vezetõje szerint, az elmúlt 24 év a 24. órába juttatta
Magyarországot. Az MSZP és a Fidesz is visszaélt a választópolgárok bizalmával, ezért most igazsátõ köszöntésekkel gratuláltak, de gos változásra van szükség. Ápria helyi partnerszervezetek vezetõi is nagy lelkesedéssel felköszöntötték a születésnaposokat.

lis 6-án az emberek három lehetõség közül választhatnak: vagy a
jelenlegi négy évet akarják folytatni, vagy az elõzõ nyolc évet kívánják visszahozni, vagy jó lelkiismerettel a változás, változtatás

A címben szereplõ közmondást vette kölcsön Selmeczy
Zsuzsanna, a Jobbik Magyarországért Mozgalom keszthelyi elnöke azon a sajtótájékoztatón,
amelyen az elfogadott keszthelyi
költségvetés gyengéire, szépséghibáira mutatott rá. Szerinte a lejtõn tovább csúszunk lefelé, ezért
a sikerpropagandával ellentétben
a keszthelyiek nem nyertesei, hanem vesztesei a költségvetésnek.
A jobbikos várospolitikus úgy

látta, az önkormányzati kommunikációval ellentétesen, több sebbõl is vérzik Keszthely idénre elfogadott költségvetése. A bevételi és kiadási oldalak egyensúlyát
ezúttal is ingatlan- és részvényeladásokból szeretnék elérni, ami
esetleges teljesülés esetén is vagyonvesztéssel járna. Az önkormányzat által mûködtetett intézményekben az elmúlt években
több száz fõs leépítések történtek, de új munkahelyek teremté-

Nem mind arany, ami fénylik

Köszöntõbeszédében az igazgató kiemelte: izgalmakkal és
munkával teli esztendõt hagytak
maguk mögött, és úgy foglaltságban, mind vendégszámban szép
fejlõdést értek el. A két hévízi egységben a „boldog békeidõket"
idézte a 78–78 százalékos foglaltság, ami az utazási irodák aktív
szerepvállalását is igazolta. Egy év
alatt a két hotelben 18 ezer vendéget láttak el, akik közel 200 ezer
vendégéjszakát töltöttek el. A számos beruházást, fejlesztést és felújítást sorolva Nagy Rita említést
tett a számítógépes hálózat teljes
modernizálásáról, az Aqua termálmedencéjének fölújításáról. Idén
átépítik a gyógyászati és elektroterápiás részleget továbbá a személyzeti öltözõt, megújítják a tûzvédelmi rendszert. Érdekességként elhangzott: tavaly a vendégek számára vásároltak 87 tonna
gyümölcsöt, 120 tonna zöldséget,
33 tonna tõkehúst, 26 tonna baromfit, 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 sampont és 40 ezer miniszappant.

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 szabadságát.
A volt kormányfõ úgy látta,
hogy a sokféle gondolkodás az
ország hasznát szolgálja, hisz jó
magyarként ezerféleképp lehet
gondolkodni, nem csak keresztény-konzervatív módon. Megyénket szóba hozva a szocialista kormány intézkedéseit emelte ki: a
hévízi és zalakarosi fürdõberuházásokat, a kórházberuházásokat
és az iskolafelújításokat.

Jobbik: Megélhetést, rendet!
Senkivel nem kívánunk koalíciót kötni, és a gyõzelemre készülünk a parlamenti választáson – jelentette be Vona Gábor, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnöke a párt választási programját ismertetõ keszthelyi lakossági fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón.
A Jobbik miniszterelnök-jelöltjét Selmeczy Zsuzsanna, Zala megye
2. választókerületének jobbikos képviselõjelöltje hívta meg a Balaton Színházban tartott kampányrendezvényre.

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

súlyozta: folytatják az aláírásgyûjtést, 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 aláírásgyûjtést. A képviselõ megköszönte segítõinek és az ajánlóíveket
aláíróknak a bizalmat, hozzátéve,
szeretnék, ha a Fidesz–KDNP pártszövetséget támogatnák a legtöbben az áprilisi választásokon.

mellé teszik le voksukat. A párt
programjának három fõ eleme: a
rend, a megélhetés és az elszámoltatás lett, mert a polgárok
számára ezek jelentenek biztonságot.
Tisztességes megélhetést biztosító 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 korrupcióról szól, hanem a társadalom tisztességes szolgálatáról.
sérõl nem szóltak az elmúlt négy
év híradásai, de a jelentõs dologi
elvonások továbbra is fennmaradtak. Külföldi munkakeresés
miatt a várost többezres nagyságrendben hagyják el fõleg a fiatalok. Az elmúlt évek megszorító,
hatalmas hitelállományt felhalmozó gazdaságpolitikáját mutatják az odaítélt sporttámogatási
összegek. A mintegy 30 sportegyesületet 6 milliós támogatás
után a most megemelt összeg
sem éri el a szintén nevetséges 3
évvel ezelõtti szintet – mutatott
rá Selmeczy Zsuzsanna.

MSZP: Kormányváltást szeretnének
Kovács László országgyûlési képviselõ, volt EU-biztos tartott la- mindennapos. A különadókkal
kossági fórumot Keszthelyen az MSZP Rákóczi téri közösségi házá- sújtott gazdaság helyzete a nemban február közepén.
zetközi szakértõk szerint is katasztrofális. Az unortodox gazdaságpolitika, az igazságtalan egyKovács László a fórum elõtti génységi küszöb alatt élnek. Fél- kulcsos adórendszer nem növelte
sajtótájékoztatón kifejtette: a millió gyerek pedig éhesen megy a keresletet és a fogyasztást, és
kormányváltás nem az MSZP-nek az iskolába. Az adatok az egykori az ország jövõje is veszélybe sodés nem az Összefogás pártjainak „hárommillió koldus országára” ródott.
érdeke, hanem az országnak, a emlékeztetnek. A kormány 300
A beruházások a különadók
nemzetnek, mert a Fidesz a kor- milliárdot kivont az egészségügy- miatt is alacsony szintre süllyedmányzása alatt borzasztó társa- bõl, és óriási összegeket az okta- tek, és munkahelyeket sem sikedalmi, gazdasági károkat okozott. tásból. A társadalmi, politikai el- rült teremteni. A fékek és ellenA társadalom elszegényedett, lentétek erõsen kiélezõdtek, Ma- súlyok rendszere hazánkban nem
és 4,5 millióan a létminimum kö- gyarország megosztott lett, a mûködik a pluralista demokrácia
zelében, egymillióan pedig a sze- parlamenti gyûlölködés pedig és jogállam elvei szerint.
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MAGYARORSZÁGON ELSÕKÉNT HÉVÍZEN

A gyógyító füvesember Új típusú kormányablak
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 Színházban tartott elõadásán nem akadt szabad ülõhely. Nem véletlenül.

A Népgyógyászati Egyesület elnöke olyan hiteles ismerõje a gyógyító növényeknek, aki õseitõl szellemi örökségül kapta tudományát.
Gyerekkora óta járja az erdõket,
gyûjti a gyógyító növényeket. Nyilvánvalóvá tette: ötszáz évre visszamenõleg, anyai ágon öröklõdött a
tudása. Õ nagymamájától, a mindentudó javasasszonytól tanulta
meg, hogy melyik növény mire való. Több mint 150-féle gyógynövényt ismer és alkalmaz. Gyógyteái
számtalan bajra, nyavalyára adnak
enyhülést.
A természetes közvetlenséggel,
látható jóakarattal megáldott Gyuri
bácsi telt házas elõadásán elmondta: a népi növényismeret mindig
szerves részét alkotta a magyar népi gyógyító tudásnak. Mindenkinek
kötelessége foglalkozni a saját
egészségével. Az Egészségügyi Világszervezet 2011-ben a világon
felmérte, hogy egy ország lakosságának hány százaléka használt az
adott esztendõben legalább egyfajta gyógynövényt a bajára. A németek 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 gyógyszertermelésének negyede is gyógynövényekhez kötõdik. Ráadásul a rákellenes gyógyszerek 60%-ának van
valamiféle köze a gyógyító növényekhez. A népi gyógyítás nagymestere szerint a legnagyobb problémát 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. Aggasztónak nevezte, hogy az EU engedélyt ad olyan élelmiszerek forgalomba hozatalára, amelyeken feltüntetik: „a gyermekek tevékeny-

ségére és figyelmére káros hatást
gyakorolhat”. – Legelébb a méregtelenítõ szerveink (máj, vesék, verejtékmirigyek) tisztítását kell rendszeresen elvégeznünk, hogy ami
káros lerakódott bennünk, az is távozni tudjon mielõbb – tanácsolta.
A több természetgyógyász tanfolyamot is elvégzett szakember a
nyírfalevél, tejoltó galaj, csalán, mezei zsurló, mezei katáng és gyermekláncfû használatára buzdítva
utalt rá: a betegségek megelõzésére koncentrálás volna a legfontosabb feladat.

SIKER A KESZTHELYI JÁRÁSBAN

Újjászervezték
A keszthelyi járásban újjászervezik a Leader-csoportot – döntöttek a környék polgármesterei a gyenesdiási községházán tartott
találkozón.

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 milliárd forint pénzügyi keretébõl.
Az újjászervezõdés sürgõs volt,
mert képviselõ-testületi határozattal is meg kellett erõsíteni a
településeknek a csatlakozást.
Mint közismert: a keszthelyi és a
már megszûnt hévízi kistérségi
társulás hét éve különvált, ennélfogva a Leader-pályázatokon is
egyedileg vettek részt. A jelenlegi 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 kifejezetten
a
kisebb,
vidéki
közösségek juthatnak jelentõs
anyagi támogatáshoz.

Az országos kormányablak-hálózat bõvítése elsõ zalai állomásához érkezett. Hévíz reggel 8-tól este 8-ig nyitva tartó kormányablaka a helyi önkormányzat finanszírozásának segítségével az
elmúlt héten megnyitotta kapuit. A fürdõváros az arculati elemek
megtervezésében, a bútorzat, valamint a modern informatikai eszközök beszerzésében is aktívan együttmûködött a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériummal.

A polgármesteri hivatalhoz
tartozó épületrészben kialakított,
a legmodernebb technológiával
létrejött kormányablakban mostantól az okmányirodai feladatok
ellátásának feltételei is teljes körûen biztosítottak lettek. A modern környezetben megbízható
és elhivatott ügyintézõk segítik
majd az állampolgárokat, akik így
megtapasztalhatják az egyablakos ügyintézés számtalan elõnyét.
Rigó Csaba Zala megyei kormánymegbízott köszöntõjében
kiemelte: az ügyfélbarát, egyablakos ügyintézés startja mögött
alázatos munka és a közigazgatás
sikeres átalakításába vetett hit
áll. Az új típusú kormányablak kialakításához nyújtott hathatós
önkormányzati támogatást megköszönve a kormánymegbízott
rávilágított: mintegy 250-féle
ügytípus gyors elintézése vált
most lehetõvé. Térképmásolatok, tulajdoni lapok is azonnal
nyomtathatók, és heti 60 órában,
teljes körûen elérhetõk az okmányirodai szolgáltatások is. A
tablettel dolgozó hivatali munkatársak 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 államtitkára úgy látta: Hévíz kiemelkedõ
együttmûködésérõl, elhívatottságáról, igényességérõl tett ta-

társak, az „állam arcaiként” vállalták a kétmûszakos munkarendet,
hogy türelmüket, segítõkészségüket megmutatva segítsék az
állampolgárokat ahhoz, hogy
ügyüket elintézve elégedetten
távozhassanak a hivatalból.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ a szakmai szervezettséget és hozzáállást dicsérve szólt
arról, hogy az új szemlélet bizonyosan eredményt hoz. Szerinte,
a szakmai és emberi tényezõk révén a hivataltól való félelem görcse is oldódni fog az ügyintézésre
kötelezettekben.
Papp Gábor, Hévíz polgármestere bejelentette: a fürdõváros

núbizonyságot. Az ügyfél az elsõ
számú cél a 21. századi, igényesen kialakított környezetû kormányablakban. Kiválóan felkészített, kedves, udvarias, konfliktuskezelésben kiképzett munka-

örömmel vállalt részt a jó állam
megteremtésében és abban,
hogy a polgárok kedvében járjon
az új szolgáltatás nyújtásával. Jelképesen átadta az új kormányablak kulcsát Rigó Csabának.

KESZTHELY SPORTGÁLÁJA

Ép
testben
ép
lélek
Tanulmányi versenyen

juk õket – mondta el. 2010-ben a
gyermekeink háromnegyede csak
tornaórán sportolt. A mérföldkõnek számító mindennapos testnevelés bevezetésének jó hatása hamar visszaigazolást nyert. Háromszáznál több új sportlétesítmény
épült az elmúlt években a társasági nyereségadóhoz kapcsoltan. A
sportbarát kormány elérte az öt

A keszthelyi sportélet színe-java tiszteletét tette a Balaton Színházban megrendezett városi sportgálán, ahol a legsikeresebb
A Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara harmadik alka- sportolókat megjutalmazták. A Keszthely Város Sportjáért címet
lommal rendezte meg az országos Georgikon biológiai tanulmányi Szalai István (Spartacus SE) kapta. Keczeli Zoltán (Befag) a legjobb
versenyt középiskolások körében, ahol élvonalbeli helyi eredmény edzõ, Kiss György (Georgikon DSE) a legjobb utánpótlásedzõ díjat
is született.
vehette át.

Keszthelyt és térségét képviselve negyedik helyezést szerzett a rezi Kocsis Anita, a Vajda
János Gimnázium idén végzõs
diákja, akit Németh Rita szaktanár készített fel a versenyre. A
vetélkedõ idén elõször nemzetközi részvétellel zajlott, a szom-

megoldásait kellett a nevezõknek e-mailben beküldeni. A döntõ viszont már élõben zajlott,
ahova azt a 42 tanulót hívták
meg, akik a netes feladatok megoldását minimum 90 százalékban
teljesítették.
Kocsis Anita rendkívül szoros

Kocsi Anita és szaktanára, Németh Rita.
szédos országok magyar tannyelvû középiskoláinak tanulói is jelentkezhettek. Összesen 76 település 106 iskolájából 395 tanuló
vett részt, köztük 19 határon túli intézménybõl (Szlovákia, Románia, Szerbia, Ukrajna területérõl)
63 fiatal. A versenyt a kiírók
internetes vetélkedõként indították három „házi” fordulóval,
amelyek során a Georgikon Kar
honlapján közzétett feladatsorok

mezõnyben érte el az élvonalas
eredményt. A válogatott legjobbak közt 38 vetélytársát hagyva
maga mögött szerzett újabb elismertséget felkészítõ tanárának
és iskolájának is. A diáklány elmondta: az érettségi elõtt biológiából még országos középiskolai
tanulmányi versenyen való megmérettetésre készül. Pályaválasztási szándéka már eldöntött: orvos szeretne lenni.

Csuti Jusztina (Vajda János
Gimnázium) a Jó tanuló, jó sportoló, Major Veronika (Befag) a
legjobb ifjúsági lány sportoló,
Zsarnóczai Balázs (KVDSE) a legjobb 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 címmel jutalmazták. A rendezvényen
sok különdíjat is kiosztottak.
A fehér asztalok melletti gála
programját megelõzõen a szervezõk sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ kiemelte: a
jobb anyagi lehetõségekkel rendelkezõ Keszthely a korábbi
években megszokottnál többet:
mintegy 15,6 millió forintot tud
idén áldozni a spotra, az egyesületek és intézmények mûködtetésére. A társasági nyereségadókedvezményekbõl is több forrás
jut majd a sportegyesületek mûködésére. Az aktív helyi sportélet
sikerét igazolja, hogy Borosné
Eitner Kinga és Keczeli Zoltán is
átvehette a „Nemzet Edzõje”
rangos
állami
elismerést.
Borosné Eitner Kinga sporttanácsnok reményét fejezte ki,
hogy a biztosabb finanszírozás
révén szép sikereket hozva a versenysport is aktív fejlõdésnek indul, egyre többen lesznek a sportot szeretõk, és biztos volt abban

is, hogy a megemelt támogatás
felhasználására körültekintõen figyelnek majd a sportvezetõk.
Simicskó István sportért és ifjúságért felelõs államtitkár szerint: Magyarország sportnagyhatalom, amit az is bizonyít, hogy a
kormány megháromszorozta a
hazai rendezésû világversenyek
számát. A legfõbb cél egy egészséges nemzedék felnevelése. Eh– Fizikai és szellemi vonatkozás- látvány csapatsportág (labdarúgás,
hez a sport, mint varázseszköz, ban is egészségesebb fiatalok nõ- kézilabda, kosárlabda, vízilabda,
mindenkor rendelkezésre áll.
hetnek föl, ha sportolásra buzdít- jégkorong) látványos fejlesztését.
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NATURMED HOTEL CARBONA

KITEKINTÕ

KESZTHELY TRIATHLON MÁJUS 31-ÉN

Újabb rangos elismerés Erõ-állóképességi sportünnep
A dunántúli és a balatoni régió szállodaiparának legjelentõsebb
szereplõjévé nõtte ki magát 261 szobájával, több mint 1000 négyzetméter felületû fürdõkomplexumával, valamint 230 fõs alkalmazotti létszámával a NaturMed Hotel Carbona Hévíz, a nagy hagyományokkal 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.

A Carbona minõségi szolgáltatásaiért 2011-ben Turizmus Minõségi Díjat, 2012-ben European
Health Spa Award-ot kapott,
2013-ban pedig – szállodák között egyedüliként – másodszor is
Magyar Termék Nagydíjjal ismerték el. A 2013-as eredményei
alapján a Carbona elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. „Év Szállodája”
díját négy csillag superior kategóriában.
Bálint Ágnes, a TÜV Rheinland
InterCert Kft. kereskedelmi és
marketingigazgatója kihangsúlyozta: a szálloda Attila éttermének kiemelkedõen magas színvonalát 2013-ban Magyar Termék
Nagydíjjal is elismerték az egyedülálló, kalóriakategóriákat színkódolással jelzõ rendszerének és a
speciális diétákhoz, ételérzékenységekhez is alkalmazkodó kínálatának köszönhetõen. Hévíz legnagyobb szállodájának étterme a ki-

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, Fehér 5, Klász 7, Papp 2, Tóth 10,
Borsi 3. Csere: Molnár, Iglódi (kapusok), Pék P., Gliba 1, Holczbauer, Földesi, Kovács, Lakatos.
Edzõ: Pécsi Zsolt.
A találkozó nagy részében a
hévíziek vezettek, de a végén sok
gólt kaptak és nem tudták elviselni azt a nyomást, hogy míg a hazaiak 9 büntetõt lõhettek, õk
egyet sem. Tíz forduló után vesztett 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.

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

emelkedõ színvonalúnak talált minõsítési lehetõséget a Magyar
Termék Nagydíjon, a nemzetközileg elismert TÜV Rheinland
InterCert különdíjaként nyerte el.
A rangos minõsítés hivatalos átadására a szállodában került sor.
Tapodi Attila, a NaturMed Hotel
Carbona vezérigazgatója elmondta: a gasztronómia nemcsak a
vendéglátás része a Carbonában,
de szervesen illeszkedik a gyógyszolgáltatásaik rendszerébe is,
ezért lényeges a mindenre kiterjedõ ellenõrzés és precizitás. A
Magyar Termék Nagydíjjal elismert és most már TÜV Rheinland
Star tanúsítvánnyal is minõsített
Attila étterem a speciális étrendet
követõknek és ételallergiában
vagy ételérzékenységben szenvedõknek is megoldást kínál. A
paleo, bio, reform, vegán ételek
mellett, és a cukormentes, glutén-, laktóz- és laktánérzékenyek
számára kialakított étrenden túl a
szálló kiemelt figyelmet szentel a
gyermekek egészséges táplálkozására is.

ÖTVENEZER MOZIJEGY KELT EL

Siker Hévízen
Másfél év alatt 50 ezer nézõ fordult meg a hévízi Fontana Filmszínházban. A fürdõvárosi vetítõhelyet ezzel az ország leglátogatottabb egytermes mozijaként tartják számon.

Mindennek elõzményéhez tartozik, hogy a városvezetés a kulturális kínálat nélkülözhetetlen
részeként vette számba a filmvetítést, s a gazdaságos mûködést
javító beruházás mellett döntött.
A mozit két évvel ezelõtt az önkormányzat 34 millió forint ráfordítással, saját anyagi erõbõl korszerûsítette, megtörtént a nézõtér klimatizálása is. A jelentõs fejlesztés révén vált lehetõvé a 3D-s
filmek vetítése, amit 2012 augusztusában kezdtek el. Ezzel járó jelentõs vonzerõként hatott,
hogy az új filmeket a premierekkel egyidõben vetíthetik. A beru-

házás eredményeként folyamatosan nõtt a látogatottság, a mozi
jelentõs térségbeli igényt is teljesít, a vonzáskörzet mintegy 50 kilométeres távolságig kiterjed.
Papp Gábor polgármester, Hermann Katalin mûvelõdésiintézmény-vezetõ és Szaknyéri András, a mozi vezetõje ötvenezredik
látogatóként február 10-én a
keszthelyi Dominkó Juditot köszönthette, jelképes ajándékkal,
virággal. Az ünnepelt látogató elmondta, hogy rendszeresen jár a
hévízi moziba, jónak tartja a mûsort, a 3D-s technika pedig kifejezetten vonzó számára.

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági 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.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

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

Király Ádám, a szervezõbizottság elnöke a rendezvényt népszerûsítõ sajtótájékoztatón elmondta: a nemzetközi színvonalú
versenyre meghívják Európa legnagyobb triatlonos példaképeit.
Az úszófolyosót a városi strand
öblében jelölik ki, így a szurkolók
a Sziget-fürdõrõl és a Bahartmóló mellõl is nyomon követhetik a versenyszám indulóit. A kerékpározás teljes útzár mellett,
elsõ osztályú fõutakon vezet egészen a Kis-Balaton közelségébe.
Legnagyobb kuriózum pedig a
Festetics-kastélyon keresztül, a
felújított Fõ tér érintésével kijelölt futópálya lesz. A magas pénzdíjazású, kiemelkedõ minõségû
verseny – a tervek szerint – nem
csupán a német, osztrák, lengyel
és horvát élsportolók számára jelent majd felejthetetlen élményt.
A megmérettetést megtiszteli jelenlétével Kuttor Csaba háromszoros olimpikon; az USA-ban élõ
Major József, az utóbbi idõk legkiemelkedõbb ironmanes sportolója, 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 alpolgármestere a város nevében
és a Festetics-kastély vezetõje-

ként is segítõ kezet nyújtott a
rendezvény méltó lebonyolításához, mert arra készülnek, hogy a
komoly turisztikai attrakciót jelentõ verseny sok sportolót és
vendéget vonz a Balaton fõvárosába.
A 750 méter úszást, 20.000
méter kerékpározást és 5.000
méter futást magába foglaló versengés nevezési és hivatalos versenyzési feltételeirõl, a kiegészítõ
tudnivalókról
a
www.keszthelytriathlon.hu oldalon adnak
bõvebb információt.

Gyermekrajzpályázat
Biztonságos közlekedés gyermekszemmel címen írt ki rajzpályázatot óvodások és általános iskolások körében az ORFK
és a Balesetmegelõzési Bizottság.

A témakörben olyan rajzokat várnak, amelyek a rendõri munkát, a biztonságos közlekedést, a baleset-megelõzést jelenítik
meg, kifejezik, hogy a gyermekek miként látják a rendõrök szerepét az utakon, a mindennapi közlekedésben. Három csoportban lehet nevezni: 3–6 éves, 7–10 éves és 11–15 éves korosztály
szerint. A pályamûvek A/4-es vagy A/3-as méretben készülhetnek grafittal, színes ceruzával, zsírkrétával, linóval, tussal, temperával, 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: Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Megyei Baleset-megelõzési Bizottság 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. címre.
A megyei zsûri mindhárom korosztályból a legjobbnak ítélt 5
alkotást küldi tovább az országos megmérettetésre. A legsikeresebb mûvek alkotói kerékpárt és tárgyjutalmat nyernek.

