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A turisztikai ágazat jól teljesít

A Turisztikai Világszervezet adatai szerint
Magyarország turisztikai teljesítménye jelentősen meghaladja a világátlagot. Hazánk,
mint úti cél még soha nem kapott annyi nemzetközi elismerést, mint az elmúlt néhány
évben. A Magyar Turizmus Zrt. előtt álló
feladatokról dr. Faragó Péter vezérigazgatót
kérdeztük.

– Az 1994-ben alapított Magyar Turizmus Zrt.
az Országos Idegenforgalmi Hivatal jogutódja. Mi volt az egykori hivatal, és mi a mai zrt.
feladata?
–A világban folyamatosan változó fogyasztási szokások új kihívások elé állítják a társaságunkat is, ezekhez pedig alkalmazkodnunk
kell. A Magyar Turizmus Zrt. alapvető célja
azonban még mindig ugyanaz: Magyarország
mint turisztikai célpont népszerűsítése belföldön és külföldön egyaránt. A közelmúlt fontos
változásaihoz tartozik, hogy a turizmus stratégiai
irányítója, a Nemzetgazdasági Minisztérium az
eddigieknél jóval szorosabb együttműködésben
dolgozik a Magyar Turizmus Zrt.-vel. Összehangoltuk a turisztikai marketing és az agrármarketing területek munkáját, 2012. július 1-jétől
ugyanis a Magyar Turizmus Zrt. látja el a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat is. Meggyőződésünk, hogy
Magyarország versenyképessége – mind a turizmusban, mind az agráriumban – a magas minőségű, ezáltal jó áron értékesíthető termékekben
és szolgáltatásokban rejlik. Tevékenységünkkel
a magyar turisztikai ágazat és a magyar agrárium
esélyeit növeljük, erősítjük a hazai vállalkozásokat, segítjük piacra jutásukat, és így javítjuk a
nemzetgazdaság teljesítményét.
– Melyek az új, 2015-2017-es turisztikai marketingstratégia legfontosabb elemei?
–A külföldre irányuló kommunikációban három fő termékprioritásunk van, ezek az egészség-, az üzleti és a kulturális turizmus. Adottságaink alapján az egészségturizmus és azon belül
a természetes gyógytényezőkön – gyógyvíz,
gyógyiszap, mofetta, gyógybarlang – alapuló
gyógyturizmus az ország egyedi, nemzetközi
viszonylatban is versenyképes területe, ezért
érdemes kiemelt termékfejlesztési prioritásként
tekinteni rá. Egyik legfontosabb feladatunk az
új fogyasztói rétegek, például a fiatalok megszólítása. Kommunikációnk során tudatosan
helyezzük át a hangsúlyt a modern e-marketing
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eszközökre, de számos újítást vezetünk be az
online megjelenéseinkben is. A külföldiek idecsalogatása mellett természetesen nagy hangsúlyt helyezünk a belföldi turizmusra is, ugyanis
a magyar vendégek a hazai turisztikai forgalom
közel felét adják. Belföldön a Magyar Turizmus
Zrt. az aktív és az ökoturizmus, a fesztiválok és
a kultúra, a vízparti turizmus és az egészségturizmus marketingjére fókuszál elsősorban.
– Az elmúlt években hogyan alakult a turisztikai ágazat GDP-részesedése?
–A turizmus a magyar gazdaság meghatározó
ágazatává vált, turisztikai sikertörténetet írunk.
A turizmus nagyságrendileg 5,5 százalékkal
járul hozzá Magyarország GDP-jéhez közvetlenül, és 9 százalékkal direkt és indirekt módon
együttesen. A multiplikátorhatást is figyelembe
véve a munkahelyek 11,3 százalékát a turizmus
generálja közvetlenül vagy közvetve.
– Mit vár az idei turisztikai főszezontól?
–A turizmus 2014-ben rekordévet zárt Magyarországon, az ágazat a nemzetgazdaság
egészénél is jobban növekedett. Magyarország
megnégyszerezte az európai átlagot: míg a nemzetközi turistaérkezések száma világszinten 4,4
százalékkal, Európában 3 százalékkal emelkedett, addig Magyarországon 13,7 százalékkal
bővült a nemzetközi turistaérkezések száma
2014-ben. A legfrissebb adatok szerint áprilisban is folytatódott a turizmus növekedése. Minden jel arra mutat – beleértve a folyamatos turisztikai fejlesztéseket is –, hogy megalapozott
az optimizmusunk az idei főszezont illetően,
azaz további növekedésre számítunk.
Az interjú teljes szövege elolvasható a www.
pannoniakincsei.hu honlapon.

Dr. Faragó Péter
A Miskolci Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett
diplomát. Vezérigazgatói kinevezéséig a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese
volt. Korábban a Miniszterelnökségen, a NFÜ-nél és az Országos Területfejlesztési Hivatalnál is dolgozott
főosztályvezetői, projektmenedzseri és tanácsos
munkakörökben.

A napokban véget ért, feladatokban gazdag színházi évad után filmes munkák
várnak rám a nyáron, de igyekszem majd
időt szakítani a pihenésre is. A minap
játszottam utoljára ebben a szezonban
Woland szerepét Bulgakov Mester és
Margarita című darabjában, s az évadzáró társulati ülést is megtartottuk már a
Vígszínházban, ahol örömömre én kaptam a Roboz Imre Művészeti Emlékdíjat.
Nyáron több filmet is forgatok, a HBO
nyolcrészes, Aranyélet című sorozatában
játszom egy érdekes szerepet. A nagyon
tehetséges, számomra végtelenül szimpatikus Kostyál Márk első nagyjátékfilmjében pedig a főhős apját alakítom, s az említett két munka mellett Hajtmann Dániel
vizsgafilmjében is dolgozom majd.
Természetesen a pihenésre, feltöltődésre is szánok időt, mert a színészet – ahogyan mondani szoktam – pszichofizikai
szakma, ugyanúgy szükségeltetik a szellemi, mint a fizikai kondíció. Akkor ideális, ha ezek harmonizálnak egymással.
Aki sokáig szeretne dolgozni, annak erre
oda kell figyelnie. Az, hogy miképpen néz
ki, s milyen a kondíciója, az sok mindentől függ. Én például teniszezem, de itt az
otthonunkhoz közel a Vérmező, ahol lehet
nagyokat sétálni; ha pedig vízközelben
vagyok, szívesen úszom.
Nagyon szeretem az otthonomat, imádok itthon lenni, nyaranta innen „lőjük be
a célpontokat”. Van egy kedves barátunk
Spanyolországban, hozzájuk minden évben elmegyünk, de imádom a Balatont,
Györökre, Révfülöpre, a Káli-medencébe járunk. Zamárdihoz pedig kamaszkori
emlékek fűznek, hiszen szüleim ott dolgoztak az állami leányneveldében, én pedig emlékezetes nyarakat töltöttem ott.
Jó szívvel ajánlom a Kedves Olvasóknak a Vitál magazint, amelyben szellemi
és fizikai kondíciójuk megőrzéséhez egyaránt találnak ötleteket!
Lukács Sándor színész,
Jászai- és Prima Primissima-díjas,
érdemes és kiváló művész
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Új látnivalók az Egri Várban

Az Egri Vár és erődrendszer
jelenleg is zajló fejlesztése
nem hagyott nyomot a látogatottságon. A vendégek
száma az utóbbi években folyamatosan emelkedik, már
meghaladta az évi háromszázezret – számolt be Berecz Mátyás igazgató.
Második üteméhez érkezett az Egri Vár és
erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése. A turisták által kedvelt helyszínek egyikét, a kazamatákat le kellett zárni a felújítás
miatt, de – mint Berecz Mátyás igazgató tájékoztatott – vannak már újdonságok is, amelyek biztosan elnyerik a látogatók tetszését.
A napokban kezdték el vetíteni a magyar nép
ezeréves történetét feldolgozó látványos, 3D-s
filmet a vármoziban. Mindennap tartanak ka-

tonai hagyományőrző bemutatókat. Az Egri
Vitézlő Oskola tagjai idézik meg a török elleni
harcokat, mutatják be a várvédő idők fegyvereit, eszközeit.
Szintén a mostani fejlesztés egyik elemeként az Egri Csillagok című regényben azonosítható helyszíneket érintve tartanak tárlatvezetést. – Régi adóságunk ez, hiszen ezeket
a helyszíneket történelmileg, régészetileg is
pontosan lehet azonosítani. Pontosan tudjuk,
hogy hol történt a lőporrobbanás a sekrestyében, hol zajlott az eskü vagy Hegedűs kivégzése. Most ezekkel a helyszínekkel lehet megismerkedni – fűzte hozzá Berecz Mátyás.
A vármúzeum munkatársai arra törekszenek, hogy a munkálatok ellenére zavartalanul
élvezhessék a látogatók az Egri Várban töltött
órákat. Öröm – mondja az igazgató –, hogy
évről évre többen látogatnak hozzánk.

Nagyszabású

kulturális beruházások egész sora zajlik

Elsőrangú előadások Szegeden

Tovább őrzi népszínházi hagyományokra épülő jellegét
a Szegedi Szabadtéri Játékok, amely – mint Herczeg
Tamás igazgató tájékoztatott – ebben az évadban is
sokszínű műfaji programmal várja a közönséget.

Egy sor különlegességgel csábítja a közönséget idén is a Szegedi Szabadtéri Játékok. A
musicaltől a komédián át az operáig minden
műfajt felsorakoztat a program. – Tíz év után
ismét mutatunk be Verdit – Az álarcosbál című
darabot – és szintén hosszú szünet után ismét
láthat a közönség Shakespeare művet a Dóm
téren. A Tévedések vígjátékát tűzzük műsorra. A világon elsőként állítottuk szabadtéren
színpadra tavaly, a Madách Színházzal, Szirtes Tamással közös produkcióban a Mamma
Mia!-t, amit visszatapsolt a közönség, és 27
év után visszatér a magyarországi ősbemutató

helyszínére, szintén a teátrummal együttműködésben a világ egyik talán legszebb zenéjű
musicale, a Nyomorultak – sorolta Herczeg
Tamás.
Elmondta, hogy a Szabó Magda csodaszép
regényéből készült, Kocsák Tibor által megzenésített Abigél is szerepel a műsorban, emellett
az újszegedi ligetben, a kisszínpadon számos
prózai bemutatóval, táncelőadással várják a
közönséget. – Folytatjuk azt a sort, amit Harangozó Gyula Kossuth-díjas táncművésszel,
a szabadtéri játékok művészeti vezetőjével
tavaly, az első önálló évadunkban elkezdtünk:
azaz az operabemutatóinkon a műfajt meghaladó látványvilág és sztárok megjelenésére
lehet számítani – mondta az igazgató. Kuriózumnak ígérkezik Az álarcosbál, amelyben
amellett, hogy elsőrangú énekesek adják elő,
bálkirálynőként megjelenik a világhírű műkorcsolyázó, filmsztár Katarina Witt. Herczeg
Tamás hozzátette: mindehhez fantasztikus
kosztümök és díszletek társulnak.

Gastroblues Fesztivál Pakson
Az amerikai soul-blues királynőjeként
emlegetett
Beth Hart lesz a sztárvendége az idei Nemzetközi
Gastroblues Fesztiválnak
július elején. A nagy múltú
paksi fesztiválon ezúttal nőuralom lesz – mondta a program megálmodója, Gárdai György.
Huszonharmadszor várja az igényes zene,
a remek borok és ételek rajongóit a paksi
Gastroblues Fesztivál 2015. július 3. és 5. között. – Ez hazánk legrégebb óta, folyamatosan
megrendezett bluesfesztiválja, amihez biztos hátteret ad, hogy idén is magunk mögött
tudjuk Paks Város Önkormányzatát, amely

a kezdetektől a rendezvény főszponzora –
mondja Gárdai György. Különleges csemegének számít, hogy ezúttal a hölgyek uralják a
fesztivál színpadját. Beth Hart mellett, aki a
blues műfaj egyik legfényesebb csillaga ma
Amerikában, várnak vendéget Finnországból,
Svájcból, a hazai dívákat pedig Keresztes Ildikó, Pleszkán Écska és Tóth Vera képviseli.
Paks legnagyobb hírű fesztiválján idén négy
helyszínen harminc koncert lesz.
Az immár hagyományosan baráti, családi
jellegű fesztivál a jól megszokott mederben
zajlik: a koncerteket borbarát találkozó, főzőverseny és kispályás focitorna, valamint
templomi hangverseny kíséri. Paks határon
túli, magyarok lakta partnertelepülései kiemelt vendégei a fesztiválnak.
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A Világörökség részét képező Várkert Bazár 

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb kulturális beruházását foglalja magában a Nemzeti
Hauszmann Terv, elkezdődött a Liget Projekt, de ezeken túl menően is számos fejlesztés
zajlik, zajlott a közelmúltban. Ezek kapcsán
kerestük meg L. Simon Lászlót, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárát, akivel
számba vettük a terveket és eredményeket.
– 2010-től kezdődően országszerte jelentős
kulturális beruházások sora valósult meg, a
fertődi Esterházy-kastély felújításától a Mátyás-templom rekonstrukciójáig hosszan sorolhatnánk ezeket. A végeredmény minden
tekintetben megfelelt az előzetes terveknek?
– Nincs olyan kormány, amelyik a rendelkezésére álló időben maradéktalanul meg tudná
valósítani az elképzeléseit. Viszont van olyan
kormány – mint a miénk is –, amelyik a választópolgárok elégedettségének köszönhetően
több időt kap, azaz felhatalmazást a folytatásra.
Ez pedig azt jelenti, hogy ciklusokon átívelően
tudunk dolgozni az elképzeléseinken. Amelyeken persze olykor változtatni is kell, hiszen nem
lehet figyelmen kívül hagyni az ország teljesítőképességét vagy a külső körülményeket. Ahhoz
képest, hogy milyen állapotban örököltük meg
az országot 2010-ben, azt hiszem, az elmúlt
öt évre majd úgy gondolhatunk vissza, mint a
régóta halogatott és végre megvalósított nagy
kulturális beruházások időszakára. Gondoljunk bele, hogy az elmúlt öt évben felújítottuk
például a Zeneakadémiát, a Vigadót, az Erkel

fotó: magyar turizmus zrt.

Színházat vagy éppen a harminc éven át pusztuló Várkert Bazárt, de mondhatnám a Diósgyőri
Várat, az Esterházy-kastély jelentős részét vagy
éppen Majkot.
– A kulturális jellegű beruházások folytatódnak tovább: nyáron fejeződik be a nagycenki
Széchenyi-mauzóleum rendbetétele, de megkezdődött a Nemzeti Hauszmann Terv néven indított
tízéves rekonstrukciós program végrehajtása is,

A megújuló Egri Vár kedvelt turista célpont

amelynek célja a budai Várnegyed felújítása.
Hol tart most ez a beruházás?
– A Nemzeti Hauszmann Tervet nem úgy
kell elképzelni, mint egyetlen hatalmas beruházást, aminek valamikor lerakjuk az alapkövét, aztán pedig felavatjuk, és azt mondhatjuk,
hogy készen vagyunk. Inkább úgy érdemes
beszélni róla, mint több nagy beruházásról,
amelyek szorosan összefüggnek egymással, hiszen mindegyik a Budai Vár területén
zajlik, és mindegyiknek az a célja, hogy a
Palotanegyed és a Polgárváros is megújuljon.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt
száz év legnagyobb kiterjedésű és legösszetettebb kulturális beruházását kezdtük el. Aminek
szűk egy éve elkezdődött az előkészítése, és
remélhetőleg hamarosan az első eredményei is
látszanak. A kormány tavaly nyáron döntött a
program elindításáról, azóta felállt a Nemzeti
Hauszmann Terv Társadalmi Testülete, amiben
több mint ötven szakember – nemcsak építész,
de például történész, közlekedési mérnök –
mondja el rendszeresen a véleményét, aminek
a mentén folyik az előkészítés, a tervezés. Mivel az egész megvalósításához nemcsak akkor
foghatunk hozzá, ha mindent az utolsó szögig
kitaláltunk, a kormány néhány projektre már
adott támogatást. Így belátható időn belül elkészülhet az indokolatlanul elbontott Lovarda, a Stöckl-lépcső helyreállítása vagy éppen
a Szent István-terem rekonstrukciója. Közben
pedig a tudományos és régészeti munkákra is
van forrásunk, sőt például arra is, hogy a Buda-

pesti Történeti Múzeum egy része méltó helyre
költözzön a Kiscelli Múzeumba.
– A Városligetben tervezett múzeumi negyed
létrehozása a politikai jellegű pengeváltások
mellett komoly szakmai vitákat is generált. A
pró és kontra érvek között ön milyen álláspontot képvisel?
– Egy kultúrával is foglalkozó politikus nem
mondhat pró és kontra érveket a Liget Projekt
kapcsán, hiszen az egész elképzelés arról szól,
hogy új, Magyarország határain túl is érdekes,
ezáltal turistákat vonzó, tehát nemzetgazdasági
bevételeket is generáló múzeumokat akarunk
építeni. Egy másik interjúban már elmondtam,
hogy nekem mindegy, hol épül fel a Néprajzi
Múzeum vagy a Nemzeti Galéria, csak végre
hozzunk már létre olyan kiállítótereket, amelyeket eleve erre tervezünk. A Liget Projekt láthatóan elindult, hiszen például az általam is erősen
támogatott Állatkert – ami lényegében hazánk
leglátogatottabb közgyűjteménye – 25 milliárd
forintból bővülhet és újulhat meg. De elindult
a Közlekedési Múzeum fejlesztése is, sőt a Liget Projekt részeként a Fővárosi Nagycirkusz is
végre olyan méltó helyet kaphat, mint amilyet a
magyar cirkuszművészet megérdemel. Ha semmi más nem történne, akkor is többet költene ez a
kormány a Ligetre, mint évtizedek óta bármelyik.
Ami, elhiszem, sokaknak fáj, és ezért megpróbál
éket verni a projekt elkötelezett támogatói közé.
– Milyen érzés önnek belépnie a Pesti Vigadó
vagy a Zeneakadémia épületébe? És milyen érzés elhaladnia Budán a Várkert Bazár előtt?
–Amikor ezekre nézek, azt érzem, nem volt
hiábavaló az elmúlt ciklusban kormánypárti
politikusként dolgozni. Fölösleges ezeket a projekteket kicsinyes módon támadni, hiszen elkészültek, gyönyörűek, az emberek használják és
élvezik őket, és pár év távlatából már csak erre
fognak emlékezni. A Várkert Bazár természetesen kicsit kedvesebb számomra, hiszen annak a
befejezését kormánybiztosként irányíthattam, és
tulajdonképpen tekinthetjük a Budai Várnegyed
megújítása első lépésének is.
– És végezetül engedjen meg egy személyes
jellegű kérdést. Ön József Attila-díjas költő. Mostanában ír verseket? Vagy a parlamenti ülésterem harcai közepette hallgatnak a múzsák?
–A múzsák most pihennek, mert a versekhez
másfajta lelkiállapot kell. Mást persze írok. Elsősorban esszéket, hiszen ezek a napi munkám
részei. Nem elég bizonyos dolgokat kitalálni,
időt kell szánni azok végiggondolására és az elméleti megalapozásukra is.

L. Simon László
A Miniszterelnökséget irányító miniszter helyettese,
parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő. Először 2010-ben választották
országgyűlési képviselőnek
Fejér megyében, ahol korábban négy évig volt a megyei
önkormányzat tagja. Feleségével és négy gyermekével Agárdon él, ahol a felesége által vezetett családi gazdaságuk is működik.
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Az Egri Vár és erődrendszer
jelenleg is zajló fejlesztése
nem hagyott nyomot a látogatottságon. A vendégek
száma az utóbbi években folyamatosan emelkedik, már
meghaladta az évi háromszázezret – számolt be Berecz Mátyás igazgató.
Második üteméhez érkezett az Egri Vár és
erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése. A turisták által kedvelt helyszínek egyikét, a kazamatákat le kellett zárni a felújítás
miatt, de – mint Berecz Mátyás igazgató tájékoztatott – vannak már újdonságok is, amelyek biztosan elnyerik a látogatók tetszését.
A napokban kezdték el vetíteni a magyar nép
ezeréves történetét feldolgozó látványos, 3D-s
filmet a vármoziban. Mindennap tartanak ka-

tonai hagyományőrző bemutatókat. Az Egri
Vitézlő Oskola tagjai idézik meg a török elleni
harcokat, mutatják be a várvédő idők fegyvereit, eszközeit.
Szintén a mostani fejlesztés egyik elemeként az Egri Csillagok című regényben azonosítható helyszíneket érintve tartanak tárlatvezetést. – Régi adóságunk ez, hiszen ezeket
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hogy hol történt a lőporrobbanás a sekrestyében, hol zajlott az eskü vagy Hegedűs kivégzése. Most ezekkel a helyszínekkel lehet megismerkedni – fűzte hozzá Berecz Mátyás.
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Nagyszabású

kulturális beruházások egész sora zajlik
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Egy sor különlegességgel csábítja a közönséget idén is a Szegedi Szabadtéri Játékok. A
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regényéből készült, Kocsák Tibor által megzenésített Abigél is szerepel a műsorban, emellett
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lehet számítani – mondta az igazgató. Kuriózumnak ígérkezik Az álarcosbál, amelyben
amellett, hogy elsőrangú énekesek adják elő,
bálkirálynőként megjelenik a világhírű műkorcsolyázó, filmsztár Katarina Witt. Herczeg
Tamás hozzátette: mindehhez fantasztikus
kosztümök és díszletek társulnak.
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Az amerikai soul-blues királynőjeként
emlegetett
Beth Hart lesz a sztárvendége az idei Nemzetközi
Gastroblues Fesztiválnak
július elején. A nagy múltú
paksi fesztiválon ezúttal nőuralom lesz – mondta a program megálmodója, Gárdai György.
Huszonharmadszor várja az igényes zene,
a remek borok és ételek rajongóit a paksi
Gastroblues Fesztivál 2015. július 3. és 5. között. – Ez hazánk legrégebb óta, folyamatosan
megrendezett bluesfesztiválja, amihez biztos hátteret ad, hogy idén is magunk mögött
tudjuk Paks Város Önkormányzatát, amely

a kezdetektől a rendezvény főszponzora –
mondja Gárdai György. Különleges csemegének számít, hogy ezúttal a hölgyek uralják a
fesztivál színpadját. Beth Hart mellett, aki a
blues műfaj egyik legfényesebb csillaga ma
Amerikában, várnak vendéget Finnországból,
Svájcból, a hazai dívákat pedig Keresztes Ildikó, Pleszkán Écska és Tóth Vera képviseli.
Paks legnagyobb hírű fesztiválján idén négy
helyszínen harminc koncert lesz.
Az immár hagyományosan baráti, családi
jellegű fesztivál a jól megszokott mederben
zajlik: a koncerteket borbarát találkozó, főzőverseny és kispályás focitorna, valamint
templomi hangverseny kíséri. Paks határon
túli, magyarok lakta partnertelepülései kiemelt vendégei a fesztiválnak.
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amelynek célja a budai Várnegyed felújítása.
Hol tart most ez a beruházás?
– A Nemzeti Hauszmann Tervet nem úgy
kell elképzelni, mint egyetlen hatalmas beruházást, aminek valamikor lerakjuk az alapkövét, aztán pedig felavatjuk, és azt mondhatjuk,
hogy készen vagyunk. Inkább úgy érdemes
beszélni róla, mint több nagy beruházásról,
amelyek szorosan összefüggnek egymással, hiszen mindegyik a Budai Vár területén
zajlik, és mindegyiknek az a célja, hogy a
Palotanegyed és a Polgárváros is megújuljon.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt
száz év legnagyobb kiterjedésű és legösszetettebb kulturális beruházását kezdtük el. Aminek
szűk egy éve elkezdődött az előkészítése, és
remélhetőleg hamarosan az első eredményei is
látszanak. A kormány tavaly nyáron döntött a
program elindításáról, azóta felállt a Nemzeti
Hauszmann Terv Társadalmi Testülete, amiben
több mint ötven szakember – nemcsak építész,
de például történész, közlekedési mérnök –
mondja el rendszeresen a véleményét, aminek
a mentén folyik az előkészítés, a tervezés. Mivel az egész megvalósításához nemcsak akkor
foghatunk hozzá, ha mindent az utolsó szögig
kitaláltunk, a kormány néhány projektre már
adott támogatást. Így belátható időn belül elkészülhet az indokolatlanul elbontott Lovarda, a Stöckl-lépcső helyreállítása vagy éppen
a Szent István-terem rekonstrukciója. Közben
pedig a tudományos és régészeti munkákra is
van forrásunk, sőt például arra is, hogy a Buda-

pesti Történeti Múzeum egy része méltó helyre
költözzön a Kiscelli Múzeumba.
– A Városligetben tervezett múzeumi negyed
létrehozása a politikai jellegű pengeváltások
mellett komoly szakmai vitákat is generált. A
pró és kontra érvek között ön milyen álláspontot képvisel?
– Egy kultúrával is foglalkozó politikus nem
mondhat pró és kontra érveket a Liget Projekt
kapcsán, hiszen az egész elképzelés arról szól,
hogy új, Magyarország határain túl is érdekes,
ezáltal turistákat vonzó, tehát nemzetgazdasági
bevételeket is generáló múzeumokat akarunk
építeni. Egy másik interjúban már elmondtam,
hogy nekem mindegy, hol épül fel a Néprajzi
Múzeum vagy a Nemzeti Galéria, csak végre
hozzunk már létre olyan kiállítótereket, amelyeket eleve erre tervezünk. A Liget Projekt láthatóan elindult, hiszen például az általam is erősen
támogatott Állatkert – ami lényegében hazánk
leglátogatottabb közgyűjteménye – 25 milliárd
forintból bővülhet és újulhat meg. De elindult
a Közlekedési Múzeum fejlesztése is, sőt a Liget Projekt részeként a Fővárosi Nagycirkusz is
végre olyan méltó helyet kaphat, mint amilyet a
magyar cirkuszművészet megérdemel. Ha semmi más nem történne, akkor is többet költene ez a
kormány a Ligetre, mint évtizedek óta bármelyik.
Ami, elhiszem, sokaknak fáj, és ezért megpróbál
éket verni a projekt elkötelezett támogatói közé.
– Milyen érzés önnek belépnie a Pesti Vigadó
vagy a Zeneakadémia épületébe? És milyen érzés elhaladnia Budán a Várkert Bazár előtt?
–Amikor ezekre nézek, azt érzem, nem volt
hiábavaló az elmúlt ciklusban kormánypárti
politikusként dolgozni. Fölösleges ezeket a projekteket kicsinyes módon támadni, hiszen elkészültek, gyönyörűek, az emberek használják és
élvezik őket, és pár év távlatából már csak erre
fognak emlékezni. A Várkert Bazár természetesen kicsit kedvesebb számomra, hiszen annak a
befejezését kormánybiztosként irányíthattam, és
tulajdonképpen tekinthetjük a Budai Várnegyed
megújítása első lépésének is.
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jellegű kérdést. Ön József Attila-díjas költő. Mostanában ír verseket? Vagy a parlamenti ülésterem harcai közepette hallgatnak a múzsák?
–A múzsák most pihennek, mert a versekhez
másfajta lelkiállapot kell. Mást persze írok. Elsősorban esszéket, hiszen ezek a napi munkám
részei. Nem elég bizonyos dolgokat kitalálni,
időt kell szánni azok végiggondolására és az elméleti megalapozásukra is.

L. Simon László
A Miniszterelnökséget irányító miniszter helyettese,
parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő. Először 2010-ben választották
országgyűlési képviselőnek
Fejér megyében, ahol korábban négy évig volt a megyei
önkormányzat tagja. Feleségével és négy gyermekével Agárdon él, ahol a felesége által vezetett családi gazdaságuk is működik.
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Egész évben Szigliget az ideális pihenőhely
A pihenni és kikapcsolódni vágyók számára Szigliget ideális pihenőhely. A község,
ahogyan a neve is mutatja, egykor egy ligetes sziget volt. Ez a jellege napjainkban
is megmaradt, a „nyugalom szigetének” is
nevezik. Klímája, természeti és épített környezete egyedülálló.
Szigliget csodálatos természeti adottságokkal
rendelkezik, de az ott élők nemcsak a természeti
adottságaira, hanem a település épített környeze-

tére is büszkék. A szigligeti vár négy évszázadig
folyamatosan épült, megújult, és a végvárrendszer egyik fontos bástyája volt. Miután csökkent, majd elveszett a harcászati szerepe, mint
egy megunt bútort félredobták és mellőzték. Ez
a mellőzöttség közel háromszáz évig tartott, a
vár rekonstrukciós munkálatai 25 éve kezdődtek
el. A Szigligeten élők legnagyobb feladatuknak
azt tekintik, hogy megteremtsék a feltételeket a
kulturált vendégfogadásra: rendszeresen tartanak a várban programokat és rendezvényeket.

A 12. században épült Avasi-templom romjai
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Balatongyörök

Balatongyörök Kneipp szellemében
Sebastian Kneipp neve ismerősen csenghet azoknak, akik jártasak a
megelőző egészségvédelem természetes módszereiben. Aki azonban
nem hallotta Kneipp nevét vagy nem tapasztalta még a víz gyógyító
erejét, az mostantól Balatongyörökön, a Nyugat-Balaton kapujában
mindezt bepótolhatja a 2015-ben pályázati forrásból (NYDOP-2.1.1/F-12)
elkészült Kneipp élménysétányon. Az 1821-es születésű Sebastian
Kneipp, tüdőtuberkulózisából való kilábalást keresve tanulmányozta J.
S. Hahn könyvét, aki a friss víz emberi testre gyakorolt kedvező hatásáról
értekezik a műben. A leírtak gyakorlati alkalmazásai Kneipp gyógyulását
eredményezték, aki továbbfejlesztve a módszert számos embertársát
is meggyógyította. Kezelési repertoárjába tartoztak a vizes leöntések,
vízben gázolás, hideg és meleg rész-, teljes- és váltófürdők...
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Kneipp kúrapont

O

Azonban Szigliget nem csupán erről a várról híres. Az úgynevezett „Királyné szoknyája” hegy
tetején találhatóak az Óvár alapjai. Ezeken kívül
egy Árpád-kori templomra és az alkotóházként
működő Esterházy-kastélyra is büszkék a település lakói.
A vár lábánál található Ófaluban sétálva időutazásban lehet része a látogatónak. A nádfedeles házak visszaidézik a 19. század hangulatát.
Szigligeten a térség egyik legjobb strandja várja
a vendégeket. Különösen kedvelt a kisgyermekes családok körében homokos partjával, sportpályáival, kisvendéglőivel. A hajókikötőből
menetrendszerűen indulnak sétahajók. A Balaton szerelmesei számára nagyon közkedvelt
a szigligeti vitorláskikötő. A településen szinte
egész évben programok színesítik a turisztikai
kínálatot, ahogyan a szlogen is sugallja: „Egész
évben Szigliget”. Az év első rendezvénye a január 1-jei Újévi csobbanás. Tavasszal a Várkapunyitót, majd a Várfesztivált rendezik meg a
várban. Nyáron a hétvégi könnyűzenei, a szerda
esti komolyzenei koncertek, vagy éppen a Hagyományőrző Napok kínálnak szórakozási lehetőséget. Az ősz a szüretről és a gasztronómiai
programokról szól. Kulináris élvezeteket kínál
a hagyományosan szeptember utolsó szombatjára szervezett Szüreti vigadalom, míg a Süllőfesztivál október végén várja a kikapcsolódni
vágyókat halételekkel, borral és népművészeti
kirakodóvásárral.

Élménysétány

Egészség és frissesség භ Gyógy- és fűszernövény szigetek
Vizes és váltakozó felületű taposó

Fotó: Marton Tamás, Szeiler Gábor

A balatongyöröki élménysétányon a Kneipp-módszer 4 alap-pillérét
ismerheti meg az arra járó.
A víz gyógyító erejét a Balaton természetes vizét forgató vizes taposó
biztosítja, melyből kilépve egyből a váltakozó felületű sétányon folyatódhat
a mezítlábas kúra, majd egy rövid séta a gyógy- és fűszernövény szigetek
között és máris a ﬁzikai erőnlétet megőrzendő felnőtt- és gyermek
játszótéren találjuk magunkat. Lelki egyensúlyunkat a gyógynövény
szigetek között elhelyezett, balatoni panorámát adó
padokon nyerhetjük vissza, majd a sétány
melletti balatoni bringakörúton
biciklizve eljuthatunk a Szépkilátóra, ahol a Rómaiforrás
vizére
épülő
vizes taposó és az
energiával
feltöltő,
feketefenyőkkel öveEurópai Strukturális
zett árnyas pihenő
és BeruházásiAlapok
vár minket.

Átfogó koncepció kell a Balaton régiónak
A Balatoni Szövetség 1904-ben alakult meg
Siófokon, majd működését 1949-ben betiltották. Negyvenévi szünet után, 1989-ben a
Balaton-parti települések önkormányzatai
ismét létrehozták a szövetséget, amelynek
munkájáról annak elnöke, Balassa Balázs
nyilatkozott magazinunknak.
– Önt, Szigliget polgármesterét éppen fél évvel
ezelőtt választották a Balatoni Szövetség elnökévé. Melyek az első hat hónap tapasztalatai, illetve melyek a közeljövő legfontosabb feladatai?
– Sajnos a Balatoni Szövetség az elmúlt
években nem töltötte be azt a szerepét, amelyet
a létrehozásakor megfogalmaztak az alapítók.
Ezért is volt nehéz az elmúlt fél év. Elnökségi
üléseket, közgyűlést és fórumokat tartottunk,
ahol a Balaton térségét érintő problémákkal
foglalkoztunk. Számomra is komoly kihívás ez
a pozíció, már csak azért is, mert a polgármesterség mellett más szervezetekben is kaptam feladatokat, ilyen például a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, ahol ugyancsak elnök vagyok.
A 2015-ös év legfontosabb feladatának tartom,
hogy megteremtsük az alapjait a hatékony munkának. Ennek elsődleges feltétele, hogy újra
megkezdődjön egy rendszeres kommunikáció a
tagönkormányzatokkal és a térségben működő
szervezetekkel. Ez azért is fontos, mert csak így
kaphatunk valós képet a térséget érintő gondokról, potenciális lehetőségekről. Legfontosabb
célom egy erős érdekképviselet kialakítása
annak érdekében, hogy a szövetség az önkormányzatok véleményét és érdekeit képviselné a
kormányzat felé.
Hosszú távú célunk, hogy a Balaton régió
állandó lakói számára megteremtsük a megélhetés feltételeit, és minél többen költözzenek a
térségünkbe. Sokan elfelejtik, hogy a Balaton
nem csupán turisztikai úti cél, hanem komoly
értékekkel rendelkező régiója a Közép-Dunántúlnak. Természetesen törekvéseink alapja,
hogy egész éves turisztikai célponttá váljon a
térség, erősítsük a helyi minőségi termékek és
szolgáltatások pozícióját.
– Mennyiben változtak a Balatoni Szövetség
feladatai az elmúlt több mint száz esztendő során?
– Elmúlt 110 év, és az akkori célok tulajdonképpen ma is érvényesek. Dr. Óvári Ferenc

kezdeményezésére 1904-ben létrehozták a
Balatoni Szövetséget abból a célból, hogy az
egész partvidéket virágzóvá fejlesszék. Már
akkor is fontos szempont volt a Balaton – mint
nemzeti kincs – védelme, a partján lévő települések önkormányzatainak, a kormánynak és
az egyéb szerveknek az összehangolt munkája.
Továbbá a Balatont érintő ágazati és kormányzati szintű döntések meghozatala előtt az önkormányzatok közös véleményének kialakítása, és a döntéshozók előtti képviselete.
– Céljai megvalósításához – regionális szervezetként – milyen eszköz- és kapcsolatrendszerek állnak a szövetség rendelkezésére?
– Erős kapcsolatrendszer nélkül nehéz komoly és eredményes munkát végezni. Ebben a
tekintetben mindig van mit fejlődni. Nap mint
nap ezen dolgozunk. Akkor válik erős és meghatározó szervezetté a Balatoni Szövetség, ha
magunk mögött tudjuk az összes önkormányzatot, a térség országgyűlési képviselőit, és természetesen elengedhetetlen, hogy a minisztériumok is partnerként kezeljenek bennünket.
– A szövetség milyen balatoni projektekbe
kapcsolódott be és milyen eredménnyel?
– Azt mindenképpen szeretnénk tudatosítani, hogy a szövetség a kormánnyal közösen
szeretne dolgozni a Balaton és térségének fejlődése érdekében. Sajnos jelenleg még nem
érezzük minden minisztérium részéről a partneri viszonyt, de hiszek a közös munka jövőjében. Több témában is hallattuk hangunkat.
Ilyen volt a Balaton vízszintjének szabályozása, a horgász- és a kerékpáros turizmus feltételeinek, valamint a Balaton és térsége közúti és
kötöttpályás megközelítésének javítása, az üzletek vasárnapi zárva tartásának és a szúnyoggyérítés finanszírozásának kérdése.
– A szövetség hogyan birkózik meg e tengernyi teendő koordinálásával?
– Vannak évente visszatérő feladataink, mint
például a térségben a szúnyoggyérítés, a Kék
Hullám Zászló strandminősítési rendszer, vagy
éppen a Balatoni Borverseny lebonyolítása.
Emellett minden olyan témában állást foglalunk, ami a térséget érinti. Jó a kapcsolatunk a
médiával, s ez kitűnő lehetőséget biztosít arra,
hogy tudatosítsuk a közvéleményben a Balatoni Szövetség törekvéseit. Úgy érzem, jó úton
járunk. Minden olyan rendezvényen, konfe-

rencián, amely a térség szempontjából fontos,
részt veszünk, s véleményt alkotunk a térség
jövője szempontjából fontos kérdésekben.
– Miben nyilvánul meg a Balatoni Szövetség
érdekképviseleti, illetve érdekharmonizációs tevékenysége?
– Jelenleg 81 tagja van a Balatoni Szövetségnek, de szeretnénk elérni, hogy a Balatoni
Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó valamennyi település tagunkká váljon. Ehhez idő szükséges,
és bizonyítanunk kell minden önkormányzat
számára, hogy képesek vagyunk ellátni az egész
Balaton régió érdekképviseletét. Jelenleg is,
függetlenül a tagsági viszonytól, szívesen fogadjuk mind a 179 önkormányzat véleményét.
Már most is vannak olyan kérdések, amelyekkel
kapcsolatban megkerestük a Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó összes önkormányzatot, és kértük,
nyilvánítsanak véleményt. Ezeket a véleményeket összegyűjtve, kiegészítve az általunk felkért
szakemberekével alakítjuk ki az álláspontunkat.
Sokszor lehet hallani, hogy amilyen mértékben
távolodunk a Balatontól, úgy csökken a települések érdekképviselete. Lehet, hogy jelenleg
így érzik a települések lakói, de remélem, ezen
tudunk változtatni. Azt mindenképpen tudatosítani kell az emberekben, hogy a kiindulási alap
a Balaton. Amennyiben a Balaton megítélése
rossz, annak következményeit megérzi az egész
térség, és ez fordítva is igaz. Első lépésként a tóval kell foglalkoznunk. Az érintett önkormányzatok legfőbb érdeke, hogy ez a térség a természeti és kulturális értékeink megőrzése mellett
zavartalanul fejlődjön.

Balassa Balázs
1967-ben született, tősgyökeres szigligeti. A 2008-as
választásokon önkormányzati képviselő lett, jelenleg
negyedik ciklusát tölti polgármesterként. Városvezetői és a Balatoni Szövetségnél betöltött elnöki pozíciója
mellett a BAHART-nál felügyelőbizottsági
tag, Szigligeten egyházképviselő, a Veszprém Megyei Várak Egyesületénél elnök. Feleségével két gyermeket nevelnek.
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programokról szól. Kulináris élvezeteket kínál
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– Sajnos a Balatoni Szövetség az elmúlt
években nem töltötte be azt a szerepét, amelyet
a létrehozásakor megfogalmaztak az alapítók.
Ezért is volt nehéz az elmúlt fél év. Elnökségi
üléseket, közgyűlést és fórumokat tartottunk,
ahol a Balaton térségét érintő problémákkal
foglalkoztunk. Számomra is komoly kihívás ez
a pozíció, már csak azért is, mert a polgármesterség mellett más szervezetekben is kaptam feladatokat, ilyen például a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, ahol ugyancsak elnök vagyok.
A 2015-ös év legfontosabb feladatának tartom,
hogy megteremtsük az alapjait a hatékony munkának. Ennek elsődleges feltétele, hogy újra
megkezdődjön egy rendszeres kommunikáció a
tagönkormányzatokkal és a térségben működő
szervezetekkel. Ez azért is fontos, mert csak így
kaphatunk valós képet a térséget érintő gondokról, potenciális lehetőségekről. Legfontosabb
célom egy erős érdekképviselet kialakítása
annak érdekében, hogy a szövetség az önkormányzatok véleményét és érdekeit képviselné a
kormányzat felé.
Hosszú távú célunk, hogy a Balaton régió
állandó lakói számára megteremtsük a megélhetés feltételeit, és minél többen költözzenek a
térségünkbe. Sokan elfelejtik, hogy a Balaton
nem csupán turisztikai úti cél, hanem komoly
értékekkel rendelkező régiója a Közép-Dunántúlnak. Természetesen törekvéseink alapja,
hogy egész éves turisztikai célponttá váljon a
térség, erősítsük a helyi minőségi termékek és
szolgáltatások pozícióját.
– Mennyiben változtak a Balatoni Szövetség
feladatai az elmúlt több mint száz esztendő során?
– Elmúlt 110 év, és az akkori célok tulajdonképpen ma is érvényesek. Dr. Óvári Ferenc

kezdeményezésére 1904-ben létrehozták a
Balatoni Szövetséget abból a célból, hogy az
egész partvidéket virágzóvá fejlesszék. Már
akkor is fontos szempont volt a Balaton – mint
nemzeti kincs – védelme, a partján lévő települések önkormányzatainak, a kormánynak és
az egyéb szerveknek az összehangolt munkája.
Továbbá a Balatont érintő ágazati és kormányzati szintű döntések meghozatala előtt az önkormányzatok közös véleményének kialakítása, és a döntéshozók előtti képviselete.
– Céljai megvalósításához – regionális szervezetként – milyen eszköz- és kapcsolatrendszerek állnak a szövetség rendelkezésére?
– Erős kapcsolatrendszer nélkül nehéz komoly és eredményes munkát végezni. Ebben a
tekintetben mindig van mit fejlődni. Nap mint
nap ezen dolgozunk. Akkor válik erős és meghatározó szervezetté a Balatoni Szövetség, ha
magunk mögött tudjuk az összes önkormányzatot, a térség országgyűlési képviselőit, és természetesen elengedhetetlen, hogy a minisztériumok is partnerként kezeljenek bennünket.
– A szövetség milyen balatoni projektekbe
kapcsolódott be és milyen eredménnyel?
– Azt mindenképpen szeretnénk tudatosítani, hogy a szövetség a kormánnyal közösen
szeretne dolgozni a Balaton és térségének fejlődése érdekében. Sajnos jelenleg még nem
érezzük minden minisztérium részéről a partneri viszonyt, de hiszek a közös munka jövőjében. Több témában is hallattuk hangunkat.
Ilyen volt a Balaton vízszintjének szabályozása, a horgász- és a kerékpáros turizmus feltételeinek, valamint a Balaton és térsége közúti és
kötöttpályás megközelítésének javítása, az üzletek vasárnapi zárva tartásának és a szúnyoggyérítés finanszírozásának kérdése.
– A szövetség hogyan birkózik meg e tengernyi teendő koordinálásával?
– Vannak évente visszatérő feladataink, mint
például a térségben a szúnyoggyérítés, a Kék
Hullám Zászló strandminősítési rendszer, vagy
éppen a Balatoni Borverseny lebonyolítása.
Emellett minden olyan témában állást foglalunk, ami a térséget érinti. Jó a kapcsolatunk a
médiával, s ez kitűnő lehetőséget biztosít arra,
hogy tudatosítsuk a közvéleményben a Balatoni Szövetség törekvéseit. Úgy érzem, jó úton
járunk. Minden olyan rendezvényen, konfe-

rencián, amely a térség szempontjából fontos,
részt veszünk, s véleményt alkotunk a térség
jövője szempontjából fontos kérdésekben.
– Miben nyilvánul meg a Balatoni Szövetség
érdekképviseleti, illetve érdekharmonizációs tevékenysége?
– Jelenleg 81 tagja van a Balatoni Szövetségnek, de szeretnénk elérni, hogy a Balatoni
Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó valamennyi település tagunkká váljon. Ehhez idő szükséges,
és bizonyítanunk kell minden önkormányzat
számára, hogy képesek vagyunk ellátni az egész
Balaton régió érdekképviseletét. Jelenleg is,
függetlenül a tagsági viszonytól, szívesen fogadjuk mind a 179 önkormányzat véleményét.
Már most is vannak olyan kérdések, amelyekkel
kapcsolatban megkerestük a Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó összes önkormányzatot, és kértük,
nyilvánítsanak véleményt. Ezeket a véleményeket összegyűjtve, kiegészítve az általunk felkért
szakemberekével alakítjuk ki az álláspontunkat.
Sokszor lehet hallani, hogy amilyen mértékben
távolodunk a Balatontól, úgy csökken a települések érdekképviselete. Lehet, hogy jelenleg
így érzik a települések lakói, de remélem, ezen
tudunk változtatni. Azt mindenképpen tudatosítani kell az emberekben, hogy a kiindulási alap
a Balaton. Amennyiben a Balaton megítélése
rossz, annak következményeit megérzi az egész
térség, és ez fordítva is igaz. Első lépésként a tóval kell foglalkoznunk. Az érintett önkormányzatok legfőbb érdeke, hogy ez a térség a természeti és kulturális értékeink megőrzése mellett
zavartalanul fejlődjön.

Balassa Balázs
1967-ben született, tősgyökeres szigligeti. A 2008-as
választásokon önkormányzati képviselő lett, jelenleg
negyedik ciklusát tölti polgármesterként. Városvezetői és a Balatoni Szövetségnél betöltött elnöki pozíciója
mellett a BAHART-nál felügyelőbizottsági
tag, Szigligeten egyházképviselő, a Veszprém Megyei Várak Egyesületénél elnök. Feleségével két gyermeket nevelnek.
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Korszerű fogászati centrum a Balatonon
Vajon jogos félelmeink közé tartozik fogorvosi székben ülni? A fájdalommentes fogászati beavatkozásokról és a páciensközpontú
szemléletről dr. Thury Viviennel, a Globe
Dental Fogászati Centrum társtulajdonosával, praxisvezető fogszakorvosával beszélgettünk.
– Mikor jött létre a Globe Dental?
– A három fogászati székkel működő magánrendelőt a férjemmel közösen nyitottuk meg
2010-ben, Balatonkenesén. A nagy forgalom
miatt rövid időn belül egy újabb székkel kellett
bővítenünk a rendelőt, tavaly pedig Zamárdiban
nyitottunk egy négyszékes fogászati centrumot.
Az európai uniós pályázatokon nyert pénzforrásoknak köszönhetően mindkét rendelőt a legmodernebb fogászati berendezésekkel tudtuk
felszerelni. Zamárdi rendelőnk nem csupán a
közelben élőknek kedvez, hanem azoknak a távolabb lakóknak is, akik egész évben dolgoznak
és nem érnek rá magukkal, a fogaikkal törődni.
Rendelőnk a Hotel Wellamarin **** Superior
legfelső emeletén található. Innen páratlan látvány nyílik a Balaton északi partjára és a tihanyi
apátságra. Míg a kezelésére vár a páciens, gyönyörködhet a festői látványban. Aki több napra
érkezik hozzánk, a hotelben lehetősége nyílik
a feng-shui elven kialakított és berendezett, letisztult, kényelmes terekkel, sokszínű kulináris
fogásokkal aktív és passzív feltöltődést kínáló
wellness-szolgáltatást igénybe venni.
– Önök a fogászati kezelések teljes palettáját
kínálják. Mi mindent foglal magába a komplex
szolgáltatás?
– Minden fogászati kezelés alapja a pontos
diagnózis. A jól ismert panorámaröntgen mellett
mindkét rendelőnkben működik fogászati CT,
amely segítségével igen részletes diagnózis állítható fel. Ez nagymértékben megkönnyíti a későbbi fogászati kezeléseket. A CT-t elsősorban
az implantátumok behelyezésének tervezésénél
és a szájsebészetben használjuk. Ezzel együtt
digitalizált panorámaröntgent természetesen
minden beavatkozás előtt készítünk. Anélkül,
hogy belevesznénk a szakmai részletekbe, fontosnak tartom megemlíteni, hogy nálunk „megúszható” a hányingert keltő, kellemetlen lenyomatkészítés, ugyanis digitális technikával olyan
képsorozatokat készítünk a fogsorról, amely
szükségtelenné teszi a gipszmintát. Vagy például a szájsebészeti beavatkozások előtt a CTdiagnosztika alkalmazásával úgynevezett sebészeti sablont készítünk, amelynek segítségével
az implantátum felhelyezésekor nem szükséges
szikét használni.
– Nagy hangsúlyt fektetnek a fájdalommentes kezelésekre. Mit jelent pontosan az éber
szedáció?
– A fájdalommentes beavatkozást háromféleképpen tudjuk megvalósítani. Az első, ami százszázalékosan fájdalommentes kezelést biztosít,
az a mélyaltatás. Ennek minden szakmai és
tárgyi feltétele biztosított nálunk. A második az
éber szedáció. Ez annyit jelent, hogy az aneszteziológus intravénásan egy gyógyszerkoktélt
juttat a vérkeringésbe. Ezáltal a páciens egyfajta módosult tudatállapotba kerül, s nem érez
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Vitál – Egészség & Turizmus

Zamárdi
a balatoni
fesztiválok
fővárosa

Napjainkban Zamárdit a balatoni turizmus
egyik fellegváraként emlegetik, amit a csodaszép balatoni táj mellett változatos kulturális rendezvényeik és szabadidős lehetőségeik
sora is igazol. Ezekről, valamint a városban
történő beruházásokról Csákovics Gyula
polgármestert kérdeztük.

A fogászati centrum recepciója is megfelel a 21. század követelményeinek

fájdalmat. Ugyanakkor a beavatkozás közben
ébren van, s tudja követni az orvos utasításait,
kéréseit. A harmadik pedig a nevetőgáz alkalmazása, amely sok nyugat-európai országban,
de Amerikában is igen elterjedt bódító eljárás.
Ezt kisebb beavatkozásoknál vagy gyerekeknél
szoktuk alkalmazni.
– Kínálatukban szerepel az ingyenes fogorvosi konzultáció. Ez mit foglal magában, illetve
milyen egyéb akciókkal várják a leendő pácienseiket?
– Az ingyenes konzultációt azért ajánljuk fel
a pácienseinknek, hogy velük együtt mi is minél
alaposabban felmérhessük a kínálkozó lehetőségeket. A tapasztalataink azt mutatják, hogy
ez a „befektetésünk” megtérül. Ugyanis nagyon
fontosnak tartjuk azt, hogy mindig egyedi, személyre szabott kezelési tervet készítsünk. Ezt az
adott fogászati „szituációhoz”, illetve a páciens
igényeihez és lehetőségeihez igazítjuk. Jelenleg például fut egy olyan akciónk, amelyben a
konzultációs csomagot hetven százalékos engedménnyel kínáljuk a pácienseinknek. Ebben
benne van a komplett fogszakorvosi állapotfelmérés, a teljes panorámaröntgen, egy részletes,
rajzos kezelési terv és az árajánlat. A csomag
része még a fogkő-eltávolítás, a fehérítő hatású
polírozás és egy ajándék fogkrém. De hosszan
sorolhatnám az egyéb akcióinkat is.
– Az esztétikai fogászat keretében milyen
szolgáltatásokat vehet igénybe az, aki a beauty
ajánlatokat keresi?
–Az esztétikai beavatkozás a mosolytervezéssel kezdődik. A páciens teljes arckarakterét
figyelembe véve „tervezünk egy mosolyt” a
páciensnek. Egyébként a leggyakoribb beauty
beavatkozás a fogfehérítés, amely nem károsítja a fogakat, garantáltan fehérít, s mi a legjobb
fogfehérítő anyagokat használjuk. Népszerű a
fogrestauráció, vagy a „mosolyjavító” porcelánhéjak készítése. De ezen a területen is számtalan
egyéb lehetőséget kínálunk még.
– Egy Balaton-parti fogászati centrum képes-e figyelmet fordítani a prevencióra, illetve

markáns terület-e önöknél a gyermekkori fogszabályozás?
– Igen, mindkettőre különösen nagy figyelmet fordítunk. A környező iskolákban és
egészségügyi intézményekben gyakran tartunk
prevenciós előadásokat. Így nem csupán a gyerekeket, hanem a felnőtteket is tudjuk motiválni.
A gyerekeket megtanítjuk a helyes fogmosásra,
étkezési tanácsokat adunk, és megismertetjük
velük a különféle fogápoló eszközöket is. A
fogszabályozást szintén fontos területnek tartjuk, s e tekintetben nagyon szép eredményeink
vannak.
– A legmodernebb anyagok és technológiák alkalmazásával hogyan érik el a szolidnak
mondható áraikat?
–A saját fogtechnikai laborunk sokat jelent a
kedvező árak kialakításában. A másik dolog pedig az, hogy a fogászati turizmus egyik célállomásaként a külföldi páciensek számára komplett
fogászati beavatkozásokat kínálunk, és ez nagymértékben fellendíti a forgalmunkat. Csupán
érdekességként említem: 20 százalék a külföldi
pácienseink aránya, de ők adják a bevételeink 80
százalékát, amiből ugye az következik, hogy ez
az arány a hazai pácienseinknél éppen fordított.
De nagyon is rendben van ez így. Üzletpolitikánk része továbbá, hogy nem a fővárosi, hanem
a vidéki konkurenseink áraihoz igazodunk.

– Folyik a városközpont felújítása és a vasút
átjáró átépítéséhez is hozzáfogtak. Milyen forrásból finanszírozzák ezeket a jelentős beruházásokat?
– Ezek részben az önkormányzat, részben a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásai. Ennek az összetett projektnek az egyik
legfontosabb eleme az, hogy létrejön egy olyan
közlekedési tengely, amely a település északi és
déli részét, azaz a régi falumagot összeköti az
új üdülőövezettel. Régi problémánk volt, hogy
a vasút és a fő közlekedési út kettévágta a települést. Most végre létrejön egy olyan közlekedési tengely, amely megkönnyíti a zamárdiak
és az idelátogatók közlekedését.
– Milyen egyéb fejlesztések történnek még
Zamárdiban?
– Azzal, hogy az utasperon átkerül a vasútállomás keleti oldalára, kialakul egy olyan zárt,
átmenő forgalom nélküli városközpont, amely
a beruházásoknak köszönhetően hamarosan
elnyerheti végső arculatát. A városrehabilitáció
keretében már megújult a Szabadság tér és a
városháza. De nem állunk meg itt: új helyszínre költözik a termelői piac, és megújult a
Dobribán Géza Sporttelep is. Az utóbbi fejlesztés lényege, hogy minél több szabadidős
tevékenységhez biztosítsunk lehetőséget a
sporttelepen belül. Mivel igen népszerű nálunk
a szabadtéri sportolás, épül egy többgenerációs
játszótér, és több gyermekjátszóteret már átadtunk a legkisebbek részére. De kültéri tornaeszközzel is találkozhatnak a mozgásra vágyók.

Dr. Thury Vivien
1979-ben született Veszprémben. Fogorvosi diplomáját a
Pécsi Tudományegyetemen
szerezte, majd fogászati turizmussal foglalkozó praxisban
kezdett dolgozni. 2010-ben
alapította a ma is dinamikusan fejlődő, fiatalos lendülettel és ambícióval teli Globe Dental fogászatot.
Férjével, Thury Attilával és két gyermekükkel
Balatonkenesén élnek.

Többgenerációs játszótér épül

Sokrétű programjainak köszönhetően a fesztiválok fővárosa lett Zamárdi

– Jó néhány önkormányzat a pénzszűkére
panaszkodik, önök viszont folyamatosan építkeznek…
– A költségvetésünk 35 százalékát fordíthatjuk fejlesztésekre, ez idén 420 millió forintot
jelent. E kereten belül mintegy 70 millió forint
erejéig lesz út- és burkolatfelújítás is. A város
töretlenül fejlődik, mert Zamárdinak van jövőképe. Pályázati pénzből felújítjuk az egészségügyi központot. Összességében tehát hozzávetőlegesen félmilliárdos fejlesztés valósul meg
nálunk idén.
– Mostanában egyre többen emlegetik
Zamárdit a fesztiválok fővárosként. Miért?
– Talán azért, mert megállapodtunk a szervezőkkel arról, hogy a Balaton Soundon kívül
ebben az évben immár harmadik alkalommal
rendezik meg a Strandfesztivált, amely tavaly
több mint 70 ezer embert vonzott a városba. Ennek részprogramja lesz idén a Be My
Lake nevezetű könnyűzenei fesztivál, amely
Balatonvilágosról költözik át hozzánk. Egyre
többen keresnek meg bennünket azzal, hogy
szeretnék Zamárdiba hozni a rendezvényeiket.
Így nálunk is van Balaton-átúszás, I love Balaton 2x, azaz úszás Zamárdiból Tihanyba és
vissza. De tavasszal volt kétnapos kerékpáros
találkozó, nemzetközi veterán atlétikai verseny,
és a Fuss az egészségedért, fuss Zamárdiért!
programunk is hagyományosnak mondható. A
továbbiakban is tervezünk filmzene fesztivált
és rozéfesztivált, jótékonysági borárveréssel
egybekötve. Az idén is lesz szívalkotás a Balatonban, amikor is több ezren a vízben, egymásnak kezet nyújtva formáznak egy szívet…
– Mindez belefér egy nyárba?
– Fontosak a fesztiválok a városnak, ezek bevételeiből jut a fejlesztésekre. De a kereskedők
és a vendéglátók is profitálnak a rendezvényekből. A turisztikai bevételek tekintetében Zamárdi
Siófok és Balatonfüred után a harmadik a balatoni települések rangsorában, s országos viszonylatban is a legjobb tíz között vagyunk..

fotó: sziget.hu

– Készült egy egészen különös kiadvány. Kinek és miről szól?
– Ez a gyönyörű kötet a gyerekekhez szól,
mégpedig a balatoni halakról, de egyben rajzpályázat is. Így a gyerekek akár rajzolhatnak
is a könyvbe. A kötet már megjelent, de nem
kerül kereskedelmi forgalomba. A Balatoni
Szövetségnek, a Nők a Balatonért Egyesületnek, illetve az iskoláknak juttatunk el belőlük
példányokat.

Emlékek az avarkorból

Zamárdi területe már az őskorban is lakott
volt, nem véletlen tehát, hogy a szántóvetők ekevasa gyakran kiforgatott „valami fényességeset”. A legrégibb tárgyak a csiszolt
kőkorból származnak, ám a leletek többsége a római korból és a kései avar időkből
való. A tudományos alaposságú régészeti
ásatások az 1970-es években kezdődtek,
Bakay Kornél professzor vezetésével. Az
ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészhallgatóinak bevonásával július
közepétől folytatódnak a feltárások. Talán
kevesen tudják, hogy Zamárdiban található
a Kárpát-medence legjelentősebb avar kori
leletegyüttese.

Csákovics Gyula
Siófokon született 1965ben,
de
tősgyökeres
zamárdinak vallja magát.
Mérnöki diplomát szerzett.
1994-től az önkormányzat
településfejlesztési bizottságának elnöke, majd 2002 és
2006 között alpolgármester,
2006 óta pedig Zamárdi polgármestere. Nős,
két gyermek édesapja. Szabadidejében szívesen teniszezik és túrázik.
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Korszerű fogászati centrum a Balatonon
Vajon jogos félelmeink közé tartozik fogorvosi székben ülni? A fájdalommentes fogászati beavatkozásokról és a páciensközpontú
szemléletről dr. Thury Viviennel, a Globe
Dental Fogászati Centrum társtulajdonosával, praxisvezető fogszakorvosával beszélgettünk.
– Mikor jött létre a Globe Dental?
– A három fogászati székkel működő magánrendelőt a férjemmel közösen nyitottuk meg
2010-ben, Balatonkenesén. A nagy forgalom
miatt rövid időn belül egy újabb székkel kellett
bővítenünk a rendelőt, tavaly pedig Zamárdiban
nyitottunk egy négyszékes fogászati centrumot.
Az európai uniós pályázatokon nyert pénzforrásoknak köszönhetően mindkét rendelőt a legmodernebb fogászati berendezésekkel tudtuk
felszerelni. Zamárdi rendelőnk nem csupán a
közelben élőknek kedvez, hanem azoknak a távolabb lakóknak is, akik egész évben dolgoznak
és nem érnek rá magukkal, a fogaikkal törődni.
Rendelőnk a Hotel Wellamarin **** Superior
legfelső emeletén található. Innen páratlan látvány nyílik a Balaton északi partjára és a tihanyi
apátságra. Míg a kezelésére vár a páciens, gyönyörködhet a festői látványban. Aki több napra
érkezik hozzánk, a hotelben lehetősége nyílik
a feng-shui elven kialakított és berendezett, letisztult, kényelmes terekkel, sokszínű kulináris
fogásokkal aktív és passzív feltöltődést kínáló
wellness-szolgáltatást igénybe venni.
– Önök a fogászati kezelések teljes palettáját
kínálják. Mi mindent foglal magába a komplex
szolgáltatás?
– Minden fogászati kezelés alapja a pontos
diagnózis. A jól ismert panorámaröntgen mellett
mindkét rendelőnkben működik fogászati CT,
amely segítségével igen részletes diagnózis állítható fel. Ez nagymértékben megkönnyíti a későbbi fogászati kezeléseket. A CT-t elsősorban
az implantátumok behelyezésének tervezésénél
és a szájsebészetben használjuk. Ezzel együtt
digitalizált panorámaröntgent természetesen
minden beavatkozás előtt készítünk. Anélkül,
hogy belevesznénk a szakmai részletekbe, fontosnak tartom megemlíteni, hogy nálunk „megúszható” a hányingert keltő, kellemetlen lenyomatkészítés, ugyanis digitális technikával olyan
képsorozatokat készítünk a fogsorról, amely
szükségtelenné teszi a gipszmintát. Vagy például a szájsebészeti beavatkozások előtt a CTdiagnosztika alkalmazásával úgynevezett sebészeti sablont készítünk, amelynek segítségével
az implantátum felhelyezésekor nem szükséges
szikét használni.
– Nagy hangsúlyt fektetnek a fájdalommentes kezelésekre. Mit jelent pontosan az éber
szedáció?
– A fájdalommentes beavatkozást háromféleképpen tudjuk megvalósítani. Az első, ami százszázalékosan fájdalommentes kezelést biztosít,
az a mélyaltatás. Ennek minden szakmai és
tárgyi feltétele biztosított nálunk. A második az
éber szedáció. Ez annyit jelent, hogy az aneszteziológus intravénásan egy gyógyszerkoktélt
juttat a vérkeringésbe. Ezáltal a páciens egyfajta módosult tudatállapotba kerül, s nem érez
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Zamárdi
a balatoni
fesztiválok
fővárosa

Napjainkban Zamárdit a balatoni turizmus
egyik fellegváraként emlegetik, amit a csodaszép balatoni táj mellett változatos kulturális rendezvényeik és szabadidős lehetőségeik
sora is igazol. Ezekről, valamint a városban
történő beruházásokról Csákovics Gyula
polgármestert kérdeztük.

A fogászati centrum recepciója is megfelel a 21. század követelményeinek

fájdalmat. Ugyanakkor a beavatkozás közben
ébren van, s tudja követni az orvos utasításait,
kéréseit. A harmadik pedig a nevetőgáz alkalmazása, amely sok nyugat-európai országban,
de Amerikában is igen elterjedt bódító eljárás.
Ezt kisebb beavatkozásoknál vagy gyerekeknél
szoktuk alkalmazni.
– Kínálatukban szerepel az ingyenes fogorvosi konzultáció. Ez mit foglal magában, illetve
milyen egyéb akciókkal várják a leendő pácienseiket?
– Az ingyenes konzultációt azért ajánljuk fel
a pácienseinknek, hogy velük együtt mi is minél
alaposabban felmérhessük a kínálkozó lehetőségeket. A tapasztalataink azt mutatják, hogy
ez a „befektetésünk” megtérül. Ugyanis nagyon
fontosnak tartjuk azt, hogy mindig egyedi, személyre szabott kezelési tervet készítsünk. Ezt az
adott fogászati „szituációhoz”, illetve a páciens
igényeihez és lehetőségeihez igazítjuk. Jelenleg például fut egy olyan akciónk, amelyben a
konzultációs csomagot hetven százalékos engedménnyel kínáljuk a pácienseinknek. Ebben
benne van a komplett fogszakorvosi állapotfelmérés, a teljes panorámaröntgen, egy részletes,
rajzos kezelési terv és az árajánlat. A csomag
része még a fogkő-eltávolítás, a fehérítő hatású
polírozás és egy ajándék fogkrém. De hosszan
sorolhatnám az egyéb akcióinkat is.
– Az esztétikai fogászat keretében milyen
szolgáltatásokat vehet igénybe az, aki a beauty
ajánlatokat keresi?
–Az esztétikai beavatkozás a mosolytervezéssel kezdődik. A páciens teljes arckarakterét
figyelembe véve „tervezünk egy mosolyt” a
páciensnek. Egyébként a leggyakoribb beauty
beavatkozás a fogfehérítés, amely nem károsítja a fogakat, garantáltan fehérít, s mi a legjobb
fogfehérítő anyagokat használjuk. Népszerű a
fogrestauráció, vagy a „mosolyjavító” porcelánhéjak készítése. De ezen a területen is számtalan
egyéb lehetőséget kínálunk még.
– Egy Balaton-parti fogászati centrum képes-e figyelmet fordítani a prevencióra, illetve

markáns terület-e önöknél a gyermekkori fogszabályozás?
– Igen, mindkettőre különösen nagy figyelmet fordítunk. A környező iskolákban és
egészségügyi intézményekben gyakran tartunk
prevenciós előadásokat. Így nem csupán a gyerekeket, hanem a felnőtteket is tudjuk motiválni.
A gyerekeket megtanítjuk a helyes fogmosásra,
étkezési tanácsokat adunk, és megismertetjük
velük a különféle fogápoló eszközöket is. A
fogszabályozást szintén fontos területnek tartjuk, s e tekintetben nagyon szép eredményeink
vannak.
– A legmodernebb anyagok és technológiák alkalmazásával hogyan érik el a szolidnak
mondható áraikat?
–A saját fogtechnikai laborunk sokat jelent a
kedvező árak kialakításában. A másik dolog pedig az, hogy a fogászati turizmus egyik célállomásaként a külföldi páciensek számára komplett
fogászati beavatkozásokat kínálunk, és ez nagymértékben fellendíti a forgalmunkat. Csupán
érdekességként említem: 20 százalék a külföldi
pácienseink aránya, de ők adják a bevételeink 80
százalékát, amiből ugye az következik, hogy ez
az arány a hazai pácienseinknél éppen fordított.
De nagyon is rendben van ez így. Üzletpolitikánk része továbbá, hogy nem a fővárosi, hanem
a vidéki konkurenseink áraihoz igazodunk.

– Folyik a városközpont felújítása és a vasút
átjáró átépítéséhez is hozzáfogtak. Milyen forrásból finanszírozzák ezeket a jelentős beruházásokat?
– Ezek részben az önkormányzat, részben a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásai. Ennek az összetett projektnek az egyik
legfontosabb eleme az, hogy létrejön egy olyan
közlekedési tengely, amely a település északi és
déli részét, azaz a régi falumagot összeköti az
új üdülőövezettel. Régi problémánk volt, hogy
a vasút és a fő közlekedési út kettévágta a települést. Most végre létrejön egy olyan közlekedési tengely, amely megkönnyíti a zamárdiak
és az idelátogatók közlekedését.
– Milyen egyéb fejlesztések történnek még
Zamárdiban?
– Azzal, hogy az utasperon átkerül a vasútállomás keleti oldalára, kialakul egy olyan zárt,
átmenő forgalom nélküli városközpont, amely
a beruházásoknak köszönhetően hamarosan
elnyerheti végső arculatát. A városrehabilitáció
keretében már megújult a Szabadság tér és a
városháza. De nem állunk meg itt: új helyszínre költözik a termelői piac, és megújult a
Dobribán Géza Sporttelep is. Az utóbbi fejlesztés lényege, hogy minél több szabadidős
tevékenységhez biztosítsunk lehetőséget a
sporttelepen belül. Mivel igen népszerű nálunk
a szabadtéri sportolás, épül egy többgenerációs
játszótér, és több gyermekjátszóteret már átadtunk a legkisebbek részére. De kültéri tornaeszközzel is találkozhatnak a mozgásra vágyók.

Dr. Thury Vivien
1979-ben született Veszprémben. Fogorvosi diplomáját a
Pécsi Tudományegyetemen
szerezte, majd fogászati turizmussal foglalkozó praxisban
kezdett dolgozni. 2010-ben
alapította a ma is dinamikusan fejlődő, fiatalos lendülettel és ambícióval teli Globe Dental fogászatot.
Férjével, Thury Attilával és két gyermekükkel
Balatonkenesén élnek.

Többgenerációs játszótér épül

Sokrétű programjainak köszönhetően a fesztiválok fővárosa lett Zamárdi

– Jó néhány önkormányzat a pénzszűkére
panaszkodik, önök viszont folyamatosan építkeznek…
– A költségvetésünk 35 százalékát fordíthatjuk fejlesztésekre, ez idén 420 millió forintot
jelent. E kereten belül mintegy 70 millió forint
erejéig lesz út- és burkolatfelújítás is. A város
töretlenül fejlődik, mert Zamárdinak van jövőképe. Pályázati pénzből felújítjuk az egészségügyi központot. Összességében tehát hozzávetőlegesen félmilliárdos fejlesztés valósul meg
nálunk idén.
– Mostanában egyre többen emlegetik
Zamárdit a fesztiválok fővárosként. Miért?
– Talán azért, mert megállapodtunk a szervezőkkel arról, hogy a Balaton Soundon kívül
ebben az évben immár harmadik alkalommal
rendezik meg a Strandfesztivált, amely tavaly
több mint 70 ezer embert vonzott a városba. Ennek részprogramja lesz idén a Be My
Lake nevezetű könnyűzenei fesztivál, amely
Balatonvilágosról költözik át hozzánk. Egyre
többen keresnek meg bennünket azzal, hogy
szeretnék Zamárdiba hozni a rendezvényeiket.
Így nálunk is van Balaton-átúszás, I love Balaton 2x, azaz úszás Zamárdiból Tihanyba és
vissza. De tavasszal volt kétnapos kerékpáros
találkozó, nemzetközi veterán atlétikai verseny,
és a Fuss az egészségedért, fuss Zamárdiért!
programunk is hagyományosnak mondható. A
továbbiakban is tervezünk filmzene fesztivált
és rozéfesztivált, jótékonysági borárveréssel
egybekötve. Az idén is lesz szívalkotás a Balatonban, amikor is több ezren a vízben, egymásnak kezet nyújtva formáznak egy szívet…
– Mindez belefér egy nyárba?
– Fontosak a fesztiválok a városnak, ezek bevételeiből jut a fejlesztésekre. De a kereskedők
és a vendéglátók is profitálnak a rendezvényekből. A turisztikai bevételek tekintetében Zamárdi
Siófok és Balatonfüred után a harmadik a balatoni települések rangsorában, s országos viszonylatban is a legjobb tíz között vagyunk..

fotó: sziget.hu

– Készült egy egészen különös kiadvány. Kinek és miről szól?
– Ez a gyönyörű kötet a gyerekekhez szól,
mégpedig a balatoni halakról, de egyben rajzpályázat is. Így a gyerekek akár rajzolhatnak
is a könyvbe. A kötet már megjelent, de nem
kerül kereskedelmi forgalomba. A Balatoni
Szövetségnek, a Nők a Balatonért Egyesületnek, illetve az iskoláknak juttatunk el belőlük
példányokat.

Emlékek az avarkorból

Zamárdi területe már az őskorban is lakott
volt, nem véletlen tehát, hogy a szántóvetők ekevasa gyakran kiforgatott „valami fényességeset”. A legrégibb tárgyak a csiszolt
kőkorból származnak, ám a leletek többsége a római korból és a kései avar időkből
való. A tudományos alaposságú régészeti
ásatások az 1970-es években kezdődtek,
Bakay Kornél professzor vezetésével. Az
ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészhallgatóinak bevonásával július
közepétől folytatódnak a feltárások. Talán
kevesen tudják, hogy Zamárdiban található
a Kárpát-medence legjelentősebb avar kori
leletegyüttese.

Csákovics Gyula
Siófokon született 1965ben,
de
tősgyökeres
zamárdinak vallja magát.
Mérnöki diplomát szerzett.
1994-től az önkormányzat
településfejlesztési bizottságának elnöke, majd 2002 és
2006 között alpolgármester,
2006 óta pedig Zamárdi polgármestere. Nős,
két gyermek édesapja. Szabadidejében szívesen teniszezik és túrázik.
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Boglár: hagyományőrzés és megújulás

www.hotelcaramell.hu

Folyamatosan újul, fejlődik Balatonboglár,
amely méltán viseli a családbarát jelzőt.
Viselhetné a sport és a kultúra iránt elkötelezett város, vagy a gasztronómia balatoni
fellegvára címet is, hiszen ezekre a területekre is sokat áldoz a városvezetés. Mészáros
Miklós polgármesterrel készítettünk rövid
számvetést.

CARAMELL NYÁR
10 éve tesszük feledhetetlenné a pihenésre vágyók nyári időtöltését. Családi szórakoztató
programok, exkluzív, egészségmegőrző kezelések, pihentető gondoskodás és tapasztalt
kollégáink várják Önöket. A Hotel Caramellben csak a távozás nehéz, minden más nálunk
töltött pillanat örök.

Vakáció

A családbarát Balatonbogláron befejeződött a
városközpont felújításának harmadik üteme:
a főtérre helyezték Kecskeméti Sándor szobrászművész Család című művét, és a szezonra
a közkedvelt bronzszobrot, a Vízbe lépő lányt
is felújították a Platán téren. A város napján a
hagyománytisztelő település örökségvédelmi
munkájának jutalmául Somogy megye közgyűlése az Árpád-házi Szent Erzsébet emlékparkot
„Somogyország kincse” elismerésben részesítette. Ezen a napon emléktáblát is avattak: Gera
Katalin szobrászművész Somlyó György emlékét megörökítő alkotása a költő szülőházának
falán található.
A várdombi kalandparkot, a Gömbkilátót és
a Platán strandon lévő bOGLÁRI bUBORÉK
élményfürdőt – az ingyenesen látogatható játszóterekkel – már a megye ismert turisztikai
értékei között tartják számon – újságolja Mészáros Miklós polgármester. Mint elmondta,
visszatérő rendezvényeik, a Balaton átúszása,

Az élmények teszik feledhetetlenné a nyaralásainkat, ezeket a pillanatokat idézzük vissza
még évek múltán is. A nyári barnaság ugyan gyorsan eltűnik, de egy élmény, pillanat, vagy
akár egy illat sokáig elkísérhet bennünket. Szállás, teljes panziós ellátással, wellness részleg
használattal, szórakoztató gyer-mekprogramokkal
Ára: 12.500 Ft/fő/éjtől

Kristály Torony Kalandpark
Kalandparkunk az egész család számára önfeledt szórakozást biztosít. 90 különböző
nehézségű kötélpálya elem 16 méter magasban, óriáshinta, 200 méter hosszú Flying Fox
pálya, mászófal, íjászat. A Mini Kristály Tornyot már 3 éves kortól használhatják a gyerekek. A
szülő végigkísérheti a pálya mentén gyermekét, akiknek nagy élvezetet jelent, hogy önállóan,
de 100%-os biztonságban tudják teljesíteni a feladatokat.
Bővebben: www.kristalytorony.hu

PIHENNI BÁRHOL TUD. NÁLUNK ÚJJÁSZÜLETIK.
9740 Bükfürdő, Európa u. 18.  Telefon: +36 94 558 030  E-mail: info@caramell.hu  www.caramell.hu
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Nyári jó tanácsok
Mindannyiunk jogos elvárása, hogy az elfogyasztott élelmiszerek ne károsítsák, hanem éppen ellenkezőleg, segítsék egészségünk megőrzését. A nyár derekához közeledve Zoltai Annát,
a NÉBIH Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti
Osztályának vezetőjét arra kértük, hogy lássa el
néhány jó tanáccsal olvasóinkat: mire ügyeljenek
az étkezésnél a nyári hónapokban. Ebben az évszakban különösen tisztán bánjunk az élelmiszerekkel. Az étkezések előtti kézmosással igen sok
fertőzés megelőzhető. Minden alkalommal tiszta
eszközökkel és tiszta környezetben készítsük el
az életeinket, s lehetőleg egy étkezéshez szükséges mennyiségben. A megmaradt meleg ételt
azonnal hűtsük le, majd tegyük hűtőszekrénybe.
A cikk teljes szövege a pannoniakincsei.hu
honlapon olvasható.

Zoltai Anna
A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetője, az
Élelmiszer Higiénikusok Társaságának alelnöke. Szakmai
tapasztalatait többek között
az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása, a vendéglátás és étkeztetés hatósági felügyeletének szervezése és
irányítása terén szerezte.

ipari beruházásról is beszámolt. Mint mondta,
augusztus 23-án adják át a Klapka utcai szolgáltató övezetben a Datalogic Hungary Kft.
legkorszerűbb, 7500 m2-es üzemcsarnokát. Az
új gyárban ez év őszén indul a termelés, modern, 21. századi munkakörnyezetet biztosítva
100-110 fő számára. A cégcsoport középtávú
tervei szerint az építkezés folytatódik, és újabb
munkahelyek létesülnek. A magasan kvalifikált
mérnökök és egyéb szakemberek mellett szükségük lesz majd betanított szerelőkre is. – A
Balatonbogláron és környékén rejlő lehetőségek kiaknázásával a település és a cégcsoport
közös sikertörténetet valósíthat meg – fogalmazott befejezésül a polgármester.
A boglári buborék a gyerekek kedvence

a Jazz és a Bor Fesztiválja és a Boglári Szüreti Fesztivál egyre kedveltebbek. Új érték lesz
a balatonboglári Kultkikötő, amely az egykori
nyári színházak hangulatát idézi meg.
A városban országos jelentőségű programokat valósít meg a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Sportcsarnokának alapkövét április 17-én
Mocsai Lajossal, a Testnevelési Egyetem rektorával, dr. Simicskó István sportért felelős államtitkárral helyeztük el – mondta a polgármester.
Az építkezés azóta jó ütemben halad. Mészáros
Miklós egy komoly munkahelyteremtéssel járó

Mészáros Miklós
1966-ban született Lengyeltótiban, régi balatonboglári
iparoscsaládból származik.
Biológia–kémia szakos középiskolai tanár, évekig a
Mathiász János Középiskola
igazgatója volt. 2010-ben
Balatonboglár polgármesterévé választották. Nős, három gyermek
édesapja és már egy unokája is van.

Kerékpárral a Nyugat-Balatonon
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a Nyugat-Balatonon megélénkülhet a
kerékpáros turizmus, ugyanis a kiépített úthálózat, az ügyeleti rendszer, a minőségbiztosítással bíró szálláshelyek és a kölcsönzési
rendszer megnyújthatja a Balaton környéki
települések látogatottságát, mintegy új szezont nyitva a térségben, kora tavasztól késő
őszig bezárólag.
A Nyugat-Balatoni régió nagyjából 50 km átmérőjű körnek felel meg. Keszthelyen található az ország egyik legszebb műemléke, a
Festetics-kastély, és a Balaton egyetlen ma is
működő szigetfürdője. A térségben 5 gyógyfürdő található (Hévíz, Kehida, Zalakaros,
Zalaszentgrót, Marcali), egy hosszú balatoni
partszakasz 12 kékszalagos stranddal, mint
például Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök, két csodás természetvédelmi terület: a Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton,
várak, illetve várromok: Szigliget, Sümeg, Tátika, Rezi, Zalavár romjai, és nem utolsósorban
az egyik leghíresebb borvidék: Badacsony.
A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda
Nonprofit Kft. jogelődje révén 2000 óta működik, és jelen pillanatban hét turisztikai egyesület és hat balatoni önkormányzat a tulajdonosa.
Tar László, az iroda vezetője a jelen legnagyobb fejlesztéseit mutatta be.
– 2009-től lehetett részt venni TDM pályázatokon, amelyeken sikerült térségi szinten 88
millió Ft-os fejlesztési pénzt nyerni. Ennek kö-

zel fele kerékpáros fejlesztésekre fordítódott.
Az elsődleges cél az volt, hogy kerékpáros
mintarégiót hozzunk létre a Nyugat-Balatonon. Alapjául az osztrák mintát vettük figyelembe. Ennek érdekében kerékpár-beszerzések
történtek, kerékpárkölcsönző hálózat épült ki a
Nyugat-Balatonon – meséli az irodavezető.
– Aztán feltérképeztük a térség használható
kerékpáros útjait, s ezeket teljes mértékben kitábláztuk. Jelenleg 18 útvonal létezik – mondja
Tar László, majd hozzáteszi: – A legfontosabb
kerékpáros útvonalak mentén esőbeállókat
helyeztünk ki. A fontosabb útvonalakon 15002000 méterenként, a kevésbé fontosak mentén
5 km-ként létesítettünk beállót.
A cikk teljes szövege a pannoniakincsei.hu
honlapon olvasható.

Tájékoztató táblák is segítik a bicikliseket
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Boglár: hagyományőrzés és megújulás
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Folyamatosan újul, fejlődik Balatonboglár,
amely méltán viseli a családbarát jelzőt.
Viselhetné a sport és a kultúra iránt elkötelezett város, vagy a gasztronómia balatoni
fellegvára címet is, hiszen ezekre a területekre is sokat áldoz a városvezetés. Mészáros
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CARAMELL NYÁR
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Vakáció
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akár egy illat sokáig elkísérhet bennünket. Szállás, teljes panziós ellátással, wellness részleg
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Kristály Torony Kalandpark
Kalandparkunk az egész család számára önfeledt szórakozást biztosít. 90 különböző
nehézségű kötélpálya elem 16 méter magasban, óriáshinta, 200 méter hosszú Flying Fox
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A cikk teljes szövege a pannoniakincsei.hu
honlapon olvasható.

Zoltai Anna
A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetője, az
Élelmiszer Higiénikusok Társaságának alelnöke. Szakmai
tapasztalatait többek között
az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása, a vendéglátás és étkeztetés hatósági felügyeletének szervezése és
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Élmény
Szekszárdi Fürdő:

- 7 medence, minden korosztály számára
- 4 óriáscsúszda,
3 különböző méretű gyermekcsúszda
- sodrófolyosó, masszázszuhany, vízbuzgár
- játszótér, sportpályák
- változatos programok egész nyáron

Látogasson el hozzánk!

az egész családnak
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Paks: lehetőség a testi-lelki feltöltődésre

Szekszárdi Családbarát Strand, Élmény- és Termálfürdő
Szekszárd, Sport u. 2.
www.szekszardifurdo.hu

www.facebook.com/szekszardifurdo

Az ország egyetlen atomerőműve mellett kiváló gyógyfürdője, fesztiváljai miatt is érdemes a figyelemre Paks

Nemcsak az atomerőműben megtermelt
áram miatt tekinthető Paks az energia városának, hanem kiváló – szellemi és fizikai
erőt adó – programjai, kezdeményezései
miatt is. Mindennek az egyik pillérét a kiváló vizű gyógyfürdő adja, a másik pedig a
színvonalas sport- és kulturális programok
sokasága.

TÖLTSÖN PÁR NAPOT SZÁLLODÁNKBAN ÉS
KÉNYEZTESSE MAGÁT A HELYI TERMÁLFÜRDŐK
EGYIKÉBEN
Szeged belvárosában, a Tisza partján 10 perc sétára a Dómtól várja Önt
a Novotel Szeged szálloda egy kellemes és pihentető tartózkodásra.
Lenyűgöző panorámájú tágas szobáink ingyenes WIFI Internet-hozzáféréssel
és kávé/teafőzővel is rendelkeznek. Ezen túlmenően gyereksarok, biliárd és
wellness részleg (pezsgőfürdő, szauna, kardio ﬁtness) is segíti a kellemes
időtöltést. 16 éves kor alatt 2 gyermek ingyen szállhat meg a szülők
szobájában. Kérjük, keresse ajánlatunkat.
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RENDKÍVÜLI
CSALÁDI
KEDVEZMÉNYEK

A pályázati források elérhetetlensége ellenére Pakson a közelmúltban mégis gyógyfürdőt
avattak. Nem is akármilyet! A létesítmény az
alkalmazott technológiája alapján a legkorszerűbbek közé tartozik az országban. A modern
műszaki megoldásokon túl a létesítmény koncepciója is átgondolt: egyedülálló intézmény
jött létre egy egészségügyi rendelőintézet és
egy gyógyfürdő kombinációjából. Mi több, a
Paksi Gyógyászati Központ rendhagyó módon
egyesíti magában az OEP által finanszírozott
közellátást, valamint a piaci egészségügyi és

gyógyfürdő-szolgáltatások rendszerét. Úttörő megoldást alkalmaztak a vízellátásban: a
Pakson kiépült vízforgatásos rendszer előnye,
hogy gyógyvízigénye a töredéke – mintegy
nyolc-tíz százaléka – a töltő-ürítő rendszernek.
Ezzel az üzemeltetés költsége kisebb, továbbá a korszerű előkezelőberendezés-sorral és
a klórmentes fertőtlenítőszer adagolásával a
teljes nyitvatartási idő alatt biztosítani, illetve
kontrollálni tudják a medencevíz fertőzésektől mentes állapotát. Így több fürdőzőt tudnak
fogadni, medencénként egyidejűleg 32 főt. Ez
hosszú távon gazdaságosabb és higiéniailag
teljesen biztonságos üzemeltetést tesz lehetővé. Ami azonban a vendégek számára a legfontosabb, hogy a gyógyvíznek kiugróan magas
az ásványianyag-tartalma és a hőmérséklete is
ideális. A fürdőben négy medence – súlyfürdő,
tornafürdő és két különböző hőfokú gyógymedence – áll rendelkezésre, az utóbbiak közül
az egyik 34-36, a másik 32-34 Celsius fokos.

GYEREKSAROK

6721 Szeged, Maros u.1.
+36 62 / 562 200
h2996@accor.com
szegedhotel.ebrochure-novotel.com
Kiugróan magas ásványianyag-tartalmú a paksi gyógyvíz

A kiemelkedően jó hatásfokúnak ítélt sós, kloridos gyógyvíznek kiváló a gyulladáscsökkentő
hatása, ezért mozgásszervi betegségek és egyes
bőrgyógyászati problémák kezelése esetén különösen ajánlott, de bizonyos nőgyógyászati és
urológiai gyulladások terápiájára is jó.
Paksot gyakorta emlegetik a sport városaként. Sportolói elévülhetetlen érdemet szereztek cselgáncsban, kajak-kenuban, sakkban,
kosárlabdában, labdarúgásban, de a tömeg-,
illetve a szabadidősportnak is egyre nagyobb
a kultusza. Újabban kifejezetten népszerű a futás. Ezt felismerve modern, ízületkímélő erdei
futópályát létesített az önkormányzat, illetve a
városi programok sorába emelte az Atomfutást,
amelyet idén negyedszer rendeznek meg. Szeptember 5-én várhatóan nemcsak a paksiak mozdulnak meg, hanem szinte az egész országból
Paksra „zarándokolnak” a futás amatőr és profi
szerelmesei, gyerekek, felnőttek egyaránt. Az
idén is több táv közül választhatnak a sportolni vágyók, legyenek kezdők vagy haladók, sőt
extrém kihívást kedvelők. Őket brutálATOM
pálya várja, de teljesíthetik az 50 km-es ultratávot is. A különféle távok útvonalát úgy jelölik
ki, hogy azok érintsék a város nevezetességeit,
értékeit. Míg az első évben 641 versenyző teljesítette a távok valamelyikét, addig a harmadikban, tavaly már több mint 1200 versenyző
koptatta a város útjait.
Paks több, széles programkínálatot felsorakoztató fesztiválja miatt is érdemes a figyelemre. A közelmúltban tartották a különleges
atmoszférájú pincefaluban, a Sárgödör téren
az Országos Siller Fesztivált, de már készülnek a Nemzetközi Gastroblues Fesztiválra is.
A programot, amelyen kéz a kézben jár az igényes zene a remek ételekkel és a kiváló borokkal, július 3-5. között rendezik az Energetikai
Szakközépiskola Sportcsarnokában és annak
parkjában, de lesznek templomi koncertek
is. Az Atomfutással egy időben – szeptember
5-én – tartják a Kenyér-, Hal- és Borünnepet,
amelyet minden esztendőben térzene és fáklyás felvonulás nyit meg.
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Világutazó teniszütővel
Mindössze 22 éves, de már önálló szócikk a
Wikipédián, s gyakran írnak róla a legrangosabb sportlapok. Szinte az esztendő minden
hónapjában versenyről versenyre utazik a
nagyvilágban. Babos Tímea teniszezőt többször választották az év sportolójává, előkelő
helyen szerepel a világranglistán.

fotó: zádor péter

Babos Tímea

1993. május 10-én született Sopronban olyan
családba, ahol mindenki a tenisszel foglalkozott. A Lővér körúti sportcentrumban laktak,
ahol édesapja edzőként dolgozott. Tímea
először úszott, versenyszerűen is, majd folytatva a családi hagyományt, teniszre váltott.
Első klubja az SVSE volt, ahol rövid időn
belül bekerült a versenyzőkeretbe. 9 évesen
a 12 év alattiak Korosztályos Vidék Bajnokságáról vereség nélkül jutottak a Magyar
Bajnokságra, ahol első magyar bajnoki címét szerezte. 2011 óta profi játékos.
2014-ben Wimbledonban női párosban
döntőt játszott, 2012-ben szintén Wimbledonban egyesben a második fordulóig
jutott. 2011 óta a Magyar Fed Kupa válogatott oszlopos tagja, egyesben és párosban
is. A Fed Kupában egyesben 9, párosban 10
győzelmet szerzett, számos WTA-, és ITFtornagyőzelem fűződik a nevéhez. A 2012es nyári olimpián egyesben bejutott a második fordulóba, párosban is szerepelt Szávay
Ágnes oldalán, a 2012-es, 2013-as és 2014es szezon végén az Év női játékosa a Magyar
Tenisz Szövetségnél.
Jobbkezes, de a fonákot két kézzel üti. Jelenlegi klubja az MTK, edzője: Babos Csaba
és Thomas Drouet. Jelenlegi helyezése a világranglistán egyesben: 91.; párosban 10., az
utóbbi magyar csúcsot jelent.

Balatonboglár Vidék Bajnokság, 2002

– Az első fotói egyikén, mindössze néhány naposan, egy teniszütőn fekszik. Nem kezdte túlságosan korán?
– Vicces dolog az említett fotó története. A
szüleim valóban teniszütőre fektettek, ám később mégsem akarták, hogy teniszezzek. Kilencéves koromig versenyszerűen úsztam, s csak ezt
követően kezdtem el teniszezni. Apukám volt
az első edzőm, aki nem mellesleg a nővéremet
eljuttatta a világ legjobb junior játékosai közé. A
nővérem azonban végül a tenisz helyett inkább
a tanulást választotta, s immár két Berkeley-diploma büszke tulajdonosa. Nekem a mai napig
az édesapán az egyik trénerem, míg anyukám a
háttérből segíti a család életét.
– Egy közkeletű anekdota szerint ön a nővére
edzéseit nézve szeretett bele a teniszbe. Milyen
emlékei vannak az első „teniszes” évekről?
– Egészen pontosan a nővérem egyik edzésén valahogy a kezem ügyébe keveredett egy teniszütő. Ütögetni kezdtem egyedül. Ez nagyon
megtetszett nekem, és attól kezdve állandóan ott
akartam lenni a tesóm edzésein, és „pattogtatni”
a labdát, ahogy akkoriban mondtam. A többi pedig? Lassacskán már történelem…
– 2011 óta profi teniszező…
– Egy picit már 2011 előtt is belekóstoltam a
profik életébe, ugyanis a junior éveim is rettentő
kemények voltak. Már akkoriban is sok tornán
vettem részt, és ugyanannyit edzettem, mint manapság. Ez egyébként körülbelül napi hét-nyolc
órát jelent: négy óra teniszt és két-három óra
erőnléti edzést. És ehhez jön még a gyógytorna, a masszázs és egyebek. Évente hozzávetőlegesen huszonöt pontszerző versenyen veszek
részt, így mindössze öt-hat hetem marad a pihenésre és a kikapcsolódásra.
– Az utóbbi időben állandó páros partnere
Kristina Mladenovic. Miért éppen ő? Mikor és
hogyan ismerkedtek meg?

– Tizenegy éves korunk óta ismerjük egymást. Már a juniorok között is játszottunk párost,
ott is voltak sikereink. A felnőttek között a 2014es wimbledoni Grand Slam-verseny óta játszunk
együtt. Nagyon jól megértjük egymást a pályán
és a pályán kívül is. Ezért is sikeres a duónk.
– Tavasszal rendkívül előkelő helyen állt a
női párosok WTA-ranglistáján. A pillanatnyi
helyezés módosítja-e a versenynaptárát?
– Hatalmas öröm számomra, hogy top10es lehetek a párosok WTA ranglistáján. De ez
nem igazán módosítja a programomat, hiszen
én továbbra is az egyénit tartom fontosabbnak. Persze párosban is nagy céljaink vannak,
ugyanis szeretnénk ott lenni az év végi világbajnokságon.
– Mivel tölti szívesen az idejét, ha éppen nem
teniszezik?
– Attól függ, hogy éppen versenyen vagyok-e, vagy odahaza. A versenyek idején sokat
olvasok, filmeket nézek, zenét hallgatok. Míg
otthon inkább a családdal vagyok és a barátaimmal. Ilyenkor csak az a fontos, hogy velük
lehessek.
– A sorozatos versenyzés rendkívüli állóképességet igényel. Hogyan tartja magát formában?
– Azt gondolom, hogy az élsport nagyon
nagy erőfeszítést igényel a versenyzőktől, hiszen nap mint nap a maximumot kell hozni.
Szigorúan figyelem, hogy mikor mit eszem,
mennyit iszom és így tovább. Nincs külön
„emberem” erre, de az edzőim tanácsát megfogadom. S persze látom, hogy a legnagyobb
sztárok mire ügyelnek. Próbálok ellesni tőlük
néhány dolgot. És ahogyan már korábban is
említettem, naponta járok gyógytornára vagy
éppen masszázsra. Sok folyadékot iszom és
próbálok sokat aludni.
– Hogyan jellemezné röviden a profi teniszezők mindennapjait?
–A profi teniszezők élete szerintem eléggé
monoton: reggeli, edzés, ebéd, edzés, regeneráció és vacsora. Viszont amit sohasem fogok
megszokni, az a következő: amikor emberek
százai rohannak meg autogramért vagy fényképért. Illetve, amikor egy teltházas centerpályán hallom, hogy a közönség a nevemet kiabálja. Ilyenkor a mai napig libabőrös leszek.

Australian Open, 2015

Roland Garros, 2015
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100%-ban fájdalommentes
fogászati kezelések
A FOGÁSZATI KEZELÉSEK KÉNYELMÉT
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BIZTOSÍTJA!
- Exkluzív környezetben várjuk Önt a
Globe Dental Fogászati Centrumban
Zamárdiban a Balaton partján.
Garantált fájdalommenetes kezelések
akár altatásban is.
- Komplett, hosszú távú fogászati
megoldások (koronák, hidak,
implantátumok).
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