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Az úszósport ünnepére készülünk
Július 14-e és 30-a között hazánk ad otthont 
a 17. FINA vizes világbajnokságnak. Ma-
gyarország eddigi legrangosabb nemzetközi 
sporteseményének. Az előkészületekről dr. 
Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt 
kérdeztük.

− Mi minden történt a pályázat benyújtásától 
napjainkig? 

− Hadd kezdjem azzal, hogy a 17. FINA 
vizes világbajnokság a  magyar sport eddigi 
legnagyobb nemzetközi eseménye, hatalmas 
sportdiplomáciai siker. Eredetileg a 2021-es 
világbajnokság rendezési jogát nyertük el, ám 
Guadalajara visszalépését követően átvállaltuk a 
2017-es vb rendezését. Magyarország  ezzel re-
kordidő, alig két év alatt készült fel az esemény 
megszervezésére. Az előkészületek szempontjá-
ból a célegyenesbe érkeztünk. Idén februárban 
elkészült az esemény központi létesítménye, a 
Duna Aréna. A többi helyszínen is a tervek sze-
rint haladnak az építkezések. Az előttünk álló 
feladat világszínvonalon megrendezni a versenyt 
a részt vevő sportolók,  sportvezetők és a kilá-
togató szurkolók legnagyobb megelégedésére. 
Büszkén mondhatom, készen állunk erre! 

− Mi lesz a vb menetrendje, s milyen helyszí-
neken lesznek a versenyek? 

− Az esemény a július 14-i nyitóünnepséggel 
veszi kezdetét, és már aznap versenybe szállnak 
a műúszók és a műugrók. A vízilabda-mérkő-
zések 16-án kezdődnek és a 29-ei döntőkkel 
fejeződnek be. Az úszókért pedig 23-a és 30-a 
között szoríthatunk. A már említett Duna Aré-
nában rendezik a műugró- és úszóversenyeket, 
s e létesítményben lesz a nagyszabású nyitó- és 
záróünnepség is. A nagy érdeklődéssel várt ví-
zilabdatorna helyszíne a most felújított Hajós 
Alfréd Nemzeti Sportuszoda a Margitszigeten. 

A szinkronúszást a Hősök tere szomszéd-
ságában, a Városligeti-tavon elhelyezett két 
mobilmedencében rendezik. Szintén impozáns 

Jó szívvel ajánlom figyelmébe a Vitál maga-
zint, amelyben vonzó turisztikai célpontokról, 
szabadidős és kulturális programokról olvas-
hat. Lassan magunk mögött hagyjuk a júniust, 
s következik a nyár két legforróbb hónapja. A 
legtöbbünk szabadságra készül, jönnek a vár-
va várt pihenés, feltöltődés hetei. 

Rólam sokan tudják, hogy színésznőként 
és szépségszalon-tulajdonosként is mennyi-
re fontosnak tartom az ápolt test nyújtotta 
mentális biztonságot. Azonban nyáron a szo-
kásosnál is több figyelmet igényel a bőrünk. 
Az ugyanis a napsugárzás hatására kiszárad, 
ezért fokozott gondossággal kell ápolnunk, 
hidratálnunk.

Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy 
a déli napszakban, 11 órától 15 óráig kerül-
jük a napfényt, mint ahogyan arra is gyakorta 
figyelmeztetem szalonunk vendégeit, hogy 
nem csupán a napozás idején van szüksége 
bőrünknek a fényvédelemre.

Persze tisztában kell lennünk a bőrtípu-
sunkkal, mert az határozza meg, hogy milyen 
fényvédelem mellett mennyi időt tölthetünk 
napfényen. A napozás utáni hidratálás meg-
nyugtatja a bőrt, véd a kiszáradástól és az 
egyéb kellemetlenségektől. Természetesen 
az sem mindegy, hogy milyen napozás utáni 
terméket vásárolunk. A legjobb a természe-
tes összetevőkből készült, kamillát és egyéb 
nyugtató, illetve hidratáló anyagokat tartal-
mazó krém. 

Bármilyen meghökkentő is, de léteznek 
bizonyos belső „fényvédők”. Ilyenek pél-
dául a béta-karotin, valamint az A,- C- és 
E-vitaminok. Ezek mind-mind erősítik a bőr 
védekezőképességét. Erőteljes antioxidáns 
hatásukkal óvják az egészséges sejteket. Sok 
nyári gyümölcs és zöldség tartalmaz béta-ka-
rotint, így mások mellett a sárgarépa, a para-
dicsom, a sütőtök és a sárga gyümölcsök. De 
a gyógyszertárakban is vásárolhatunk anti-
oxidáns vitaminkombinációkat.

Higgye el nekem, kedves Olvasó, ha meg-
fogadja a jó tanácsaimat, ezen a nyáron nem-
csak én leszek nyertes, hanem Ön is!

Nyertes Zsuzsa színésznő,
a Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztjének kitüntetettje

Kedves Olvasó!

Dr. Szabó Tünde

A nyíregyházi születésű, olim-
piai ezüstérmes úszónő jogi és 
szakedzői diplomával is ren-
delkezik. Tagja a Nemzetközi 
és Magyar Sportjogász Társa-
ságnak, egyetemi oktató. 2015 
őszétől az EMMI sportért fele-
lős államtitkára. Férje dr. Sávolt 

Ákos sebész, onkológus főorvos. Három gyerme-
ket nevelnek.

helyszín a Batthyány térnél, a Duna felett álló 
30 méter magas ugrótorony. Az óriás torony-
ugrás az egyik leglátványosabb sportága lesz 
a világbajnokságnak, a háttérben a Parlament 
látványával. De ne feledkezzünk el a vidéki 
helyszínről, Balatonfüredről sem, amely már a 
korábbi években is otthont adott nyílt vízi Euró-
pa-bajnokságnak, Európa-kupáknak,  világku-
pának és junior világbajnokságnak is.

− Sportért felelős államtitkárként milyen 
eredményeket vár az úszóinktól?

− A kérdésre nem államtitkárként, hanem volt 
úszóként szeretnék válaszolni. Jól tudom, hogy 
nincs annál felemelőbb érzés, mint hazai közön-
ség előtt versenyezni. Magyarországon a magyar 
himnuszt hallva a világ legjobbjává válni – ez 
minden magyar sportoló álma! Emiatt külön is 
örülök annak, hogy sportért felelős államtitkár-
ként aktívan részt tudok vállalni e rangos ese-
mény megszervezésében. Olyan világesemény 
előtt állunk, amellyel népszerűsíteni tudjuk a 
sportot és a mozgásban gazdag életmód fontos-
ságát. A várható eredményekkel kapcsolatban 
nem szeretnék elvárásokat megfogalmazni, és 
ezzel pluszterhet róni a magyar sportolókra. Azt 
kívánom, érjék el céljaikat, amelyeket maguk elé 
tűztek, és váltsák valóra álmaikat,  amelyekért az 
elmúlt hónapokban keményen küzdöttek. ■
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Hazánkban a  turizmus sikeres gazdasági ágazat

A Magyar Turisztikai Ügynökség elsődleges 
célja, hogy növelje a turizmus verseny-  és jö-
vedelemtermelő képességét. Ebben nagy sze-
repe van nemcsak az új, desztinációs szem-
léletben megvalósuló fejlesztéseknek, hanem 
az országmárkának is. Dr. Guller Zoltán ve-
zérigazgatóval az ügynökség aktuális felada-
tairól beszélgettünk.

− Az ön vezetése alatt álló ügynökség milyen 
feladatokat vett át jogelődjétől, illetve mely fel-
adatokkal bővült a tevékenységi köre?

− Alapvető különbség, hogy jogelődünk 
marketingszervezetként működött, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség viszont a turizmus 
legmagasabb szintű kormányzati irányító és 
koordináló szervezete, amely magába foglalja 
a turizmusfejlesztést és a turizmussal kapcso-
latos marketinget, valamint az országmárka 
megalkotását. Az utóbbihoz szorosan kap-
csolódva került a feladataink közé a nemzeti 
ünnepekkel, a nagy látogatottságú sportese-
ményekkel és a világkiállítási megjelenések-
kel összefüggő szervezőmunka szakmai tá-
mogatása, ahogy az ágazat versenyképességét 
támogató kutatás és képzés is. Ezek nem 
egyszerűen mennyiségi változást jelentenek, 
hanem minőségit is, aminek segítségével az 
ágazatban régóta esedékes paradigmaváltást, 

Igazi kuriózumok a Fertő tavon elhelyezkedő cölöpházak,      amelyek tökéletes kikapcsolódást kínálnak a vendégeknek fotók: magyar turisztikai ügynökség

A turizmus az elmúlt években sem tud-
ta maga mögött hagyni a rendszerváltás 
előtti időszak örökségét. A pontszerű fej-
lesztések hatása, a bérhelyzet és gyakran 
a szolgáltatások minősége is elmarad 
attól, amit egy XXI. századi turizmustól 
el lehetne várni. Ahhoz, hogy Magyar-
ország egyébként remek adottságai és 
értékei a turizmus számára is mozgó-
síthatók legyenek, gyökeres változásra 
van szükség az ágazatban, nyitni kell a 
digitális megoldások és az élményalapú 
megközelítés felé, amelyek már egy új 
paradigma elemei.

Paradigmaváltás

A címben szereplő jelmon-
dat jegyében 2001 nyarán 
Nyugat-Dunántúl legnép-
szerűbb gyógyfürdői és 
meghatározó termálturisz-
tikai szolgáltatói az érdekelt 
önkormányzatokkal, vala-
mint a térségben működő 

turisztikai tanácsadó cégekkel karöltve ala-
pították meg a Pannon Termál Klasztert.

Vancsura Miklós címzetes egyetemi docens, 
a klaszter elnöke a következőkben határozta 
meg a társulás legfontosabb aktuális céljait. 

A Pannon Termál Klaszter tagjai, azaz a 
térségi gyógy- és termálturizmus területén te-
vékenykedő vállalkozások közös összefogással 
fejlesztik a természeti erőforrásokra alapozott 
szolgáltatásaikat, egységes marketing- és PR-
tevékenységet folytatnak, valamint közös pro-
jektek szervezésével erősítik piaci pozícióikat, 

versenyképességüket, illetve koordinálják az 
innovatív fejlesztéseket. Köztudott, hogy Eu-
rópa-szerte egyre népszerűbbek a természetes 
gyógymódok és az alternatív terápiás lehetősé-
gek. Mindezekhez kiválóan alkalmasak a hazai 
gyógyvizeink és balneoterápiás gyakorlatunk, 
fogalmazott Vancsura Miklós, ám szolgáltatá-
sainkat a megfelelő csomagolásban kell kínál-
nunk a hazai és a nemzetközi piacon, s ennek 
lehet kiváló eszköze a Pannon Termál Klasz-
ter. Jelenleg a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Egészségturisztikai Igazgatóságával közösen 
dolgoznak a térség piaci újrapozicionálásán, 
összhangban a rendelkezésre álló természe-
ti, emberi és infrastrukturális erőforrásokkal, 
amelyek együttesen alapozhatják meg a követ-
kező évek fejlesztési lehetőségeit.

A Pannon Termál Klaszter jó példa az ösz-
szehangolt regionális turizmusfejlesztési mo-
dellre, amely elősegíti az adott térség általá-
nos versenyképességének növekedését. ■

A balatoni hajózás óriási élmény
Közép-Európa legnagyobb 
taván hajózni minden kor-
osztály számára emlékeze-
tes órákat jelent. Kollár Jó-
zsefet, a Balatoni Hajózási 
Zrt. (BAHART) vezérigaz-
gatóját kérdeztük.

− Hogyan ítéli meg a turizmus, s ezen belül a 
balatoni hajózás jelenlegi helyzetét?

−  A balatoni fejlesztési csomagban a 
BAHART részére nevesített állami források 
lehetővé teszik a hajópark, valamint a közfor-
galmú kikötők jelentős mértékű megújulását. 
Mindez segít abban, hogy a Társaság a jövő-
ben még magasabb színvonalú közlekedési 
és turisztikai szolgáltatásokkal várja az ide-
látogatókat. Idén folytattuk, illetve befejeztük 
az alsóörsi és a fonyódi vitorláskikötő bővíté-
sét. Emellett fejlesztjük a kikötői biztonság-
technikai eszközparkunkat is.  A projektek 
célkeresztjében az utas- és üzembiztonság, 
valamint a szolgáltatási színvonal javítása 
áll. A BAHART a beruházási terve alapján a 
2016−2017-es években összesen mintegy 1,5 

Az erőt adó gyógyvizek világa

milliárd forint saját forrást fordít ezekre a beru-
házásokra. A Balatoni Hajózási Zrt. tavaly adta 
át a forgalomnak a Siófok katamaránt, valamint 
idén húsvétkor a Nemzeti Regatta motorost, s 
jelenleg is zajlik a Kossuth komp felújítása. 
Mindezek mellett a Társaság jelentős erőforrá-
sokat fordít az informatikai háttér és a bizton-
ságtechnika fejlesztésére, s folyamatban van az 
új vállalatirányítási rendszerünk bevezetése is.  

− Számíthatunk-e valami különlegességre 
az idei nyáron? 

− Számos újítást vezettünk be az 
utastájékoztatás terén, ezek közül minden-
képpen említésre méltó a BAHART megújult 
honlapja, s ugyanígy a közforgalmú kikötők-
ben és a hajózás közben is elérhető, adatfor-
galmi korlátozásokat nem tartalmazó ingyenes 
wifi-szolgáltatás biztosítása. A főszezonban a 
gyerekek számára is tartogatunk meglepetést, 
a Playmobil gyerekjegy megvásárlásakor a 
hajózási élmény mellett egy ajándékfigurát 
is kapnak valamennyien. Tovább színesítjük 
programhajó-kínálatunkat, idén is lesz operett-, 
borkóstolós és bulihajó, a legkisebbeket pedig 
várja a varázshajó és a Minimax Gyerekhajó. ■
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Dr. Guller Zoltán

Jogi diplomáját az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Karán 
szerezte, vezetői tapasztala-
tait az üzleti szférában és az 
államigazgatásban gyarapí-
totta. A Magyar Turisztikai 
Ügynökség élére történt ki-

nevezése előtt az Erzsébet Program miniszteri 
biztosa volt. Jelenleg is kuratóriumi elnöke a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak.

A Hegyestű ormáról csodálatos kilátás nyílik a Káli-medencére és a Balatonra

vagyis a turizmus teljesítményének nagyság-
rendi növelését is támogatjuk. 

− Hogyan jellemezné a hazai turizmus jelen-
legi helyzetét, összehasonlítva a környező orszá-
gok adataival?

− A turizmus mozgástere még sosem volt eny-
nyire széles, mint napjainkban. Amit az elmúlt 
évtizedekben megspóroltak az ágazat fejlesz-
tésén, azt most egy egységes szemlélet mentén 
behozhatjuk, ugyanis 2020-ig 500 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre turizmusfejlesztési célok-
ra. 2016-ban minden szempontból rekordévet 
zártunk adottságaink hatékonyabb kiaknázásá-
val és a nagyságrendekkel megnövekedett fej-
lesztési forrásokkal most komoly lehetőségünk 
nyílt arra, hogy szomszédos vetélytársainkat, 
Csehországot és Ausztriát utolérjük a turizmus 
teljesítménye szempontjából. Egyik ambiciózus 
célunk, hogy az ágazat GDP-hez való közvetlen 
és közvetett hozzájárulását a jelenlegi 10 száza-
lékról 2019 végéig 16 százalékra növeljük. Ez 
egyébként Ausztria jelenlegi arányszáma, és 
egyáltalán nem lehetetlen elérnünk ezt a szintet.

− Számos turisztikai projektet indított az ügy-
nökség. Ezek közül melyek a legfontosabbak? 
Milyen hazai turisztikai desztinációk élveznek 
prioritást?

− Az ügynökség egyik legfontosabb feladata 
a paradigmaváltás végigvitele a turizmusfejlesz-
tésben. Ez többek között azt jelenti, hogy ott 
fejlesztünk, ahol ez kínálati és keresleti oldalról 
is indokolt, ahol 50-100 kilométeren belül az 
élményígéretek olyan kritikus tömege hozható 
létre, ami több száz kilométerről képes vendé-
geket vonzani belföldről és külföldről egyaránt. 
Ezek alapján eddig három kiemelt turisztikai 
desztinációt jelölt ki a kormány. A Balaton fej-
lesztését 365,4 milliárd forint, a Sopron-Fertő 
turisztikai térség fejlesztését 60 milliárd, a To-
kaj-Hegyalja, Felső-Tisza és Nyírség desztináció 
fejlesztését pedig 101,5 milliárd forint szolgálja 
uniós és hazai forrásokból. Csak a Balatonnál 
570 projekt megvalósítása zajlik, illetve indul el 
a közeljövőben. Az ágazat fejlesztéséhez bizto-
sított hazai költségvetési összegek jövőre elérik 
az 53,5 milliárd forintot, ami kétszerese a 2017. 
évinek, és több mint hétszerese a 2010-esnek. A 
rendelkezésre álló forrásokat a kiemelt turisztikai 
térségekben használjuk fel, illetve a hamarosan 
kijelölésre kerülő további kiemelt desztinációkra 
koncentráljuk.

− Stratégiai céljuk a turizmus jövedelemter-
melő képességének javítása. Ez milyen marke-
tingeszközökkel érhető el?

− A digitális marketingeszközöknek egy-
re nagyobb a szerepük. A júniusban elindított, 
hazai úti célokat népszerűsítő belföldi kampá-
nyunkban − amely a kevésbé ismert kulturá-
lis, épített és természeti értékeinkre irányítja a 
figyelmet − már nagy hangsúly kerül a digitális 
marketingre és a közösségi médiára is. Ezekkel 
az eszközökkel hatékonyabban tudjuk elérni az 
utazni vágyókat, akiket arra invitálunk, hogy 
minél több időt töltsenek el belföldön. Erre utal 
a kampány szlogenje is: Magyarország rád vár! 
Jelentős nemzetközi televíziós kampányunk is 
startolt a napokban, amivel megsokszorozható 
a FINA világbajnokság és egyéb nagy, nemzet-
közi sportesemények kapcsán Magyarországra 
egyébként is fokozottabban irányuló figyelem.

− Milyen eredmények várhatóak a turisztika 
területén a közeljövőben?

− Négygyermekes apukaként külön öröm-
mel tölt el, hogy a balatoni strandok fejlesz-
tésére indított támogatási konstrukciónknak 
köszönhetően idén nyáron számos helyen már 
igényesen felújított öltözők, játszóterek, csa-
ládbarát szolgáltatások fogadják a tóparti tele-
pülésekre érkezőket. Ugyancsak hazai forrás-
ból támogatni fogjuk a szálláshelyek minőségi 
szintlépését. Rövidesen döntés születhet további 
desztinációk kiemelt térséggé nyilvánításáról. 
Ősszel pedig bemutatjuk az új országmárkát is, 
ami hűen tükrözi majd azokat a magyar embe-
rek számára fontos értékeket, amelyek a külföl-
dieket is megragadhatják. ■

Az egerszalóki sódomb
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A táplálkozás az élet meg-
rontója is lehet, ha nem fi-
gyelünk eléggé, mikor mit 
együnk, hogy kellemesen, 
frissen érezzük magunkat. A 
nyári melegben ösztönösen 
is érezzük, hogy nem feltétle-

nül disznótorossal kell zárnunk a napot. De 
akkor mit együnk? Kérdéseinkre Miháldy 
Kinga dietetikus válaszolt.  

− Hogyan változik szervezetünk tápanyagigé-
nye a nyári melegben, s ennek tükrében mikép-
pen változtassunk étkezéseinken? 

− A Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége „Okostányér” címmel elkészítette 
az új magyar táplálkozási ajánlást, amely-
nek egyik legfontosabb tanácsa, hogy minél 
több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. 
Különösen fontos ez nyáron, amikor a nagy 
melegben szervezetünk a szokásosnál több 
folyadékot igényel. A kánikulában együnk 
minél több lédús gyümölcsöt, például gö-
rögdinnyét, őszibarackot. (A megfelelő fo-
lyadékpótlás azonban más évszakokban is 
nagyon fontos!) Nyáron kerüljük a nehéz 
ételeket! Bármilyen finom is a nagyi töltött 
káposztája, inkább könnyű ételeket válasz-
szunk.    

− Vásárláskor mire figyeljünk különösen?

Mit együnk a meleg nyári hónapokban?

− Minél több gyorsan és könnyen elkészít-
hető alapanyagot vásároljunk: inkább halat, 
csirkét, sovány vörös húsokat és sok zöldséget, 
gyümölcsöt tegyünk a kosárba! Vásárláskor 
vigyünk magunkkal hűtőtáskát, és a gyorsan 
romló élelmiszereket (tejtermékeket, húst stb.) 
abba tegyük.

− Milyen ételeket kerüljünk a kánikulában?
− Elsősorban a nehéz, sós és zsíros ételeket. 

Nyári melegben is ajánlatos változatos reggeli-
vel kezdeni a napot, a szendvicsekhez együnk 
bátran salátát, uborkát, paprikát, paradicsomot, 

a müzliket friss gyümölcsökkel készítsük. Ked-
velt nyári társas időtöltés a bográcsozás, grillezés 
családi vagy baráti körben. A hagyományostól 
eltérően a bográcsos ételeket is készíthetjük ke-
vesebb zsiradékkal és hosszabb lével, ízesítsük 
friss zöld fűszerekkel, így kevésbé terhelik meg 
a gyomrot (például a tárkonyos csirkeragu).  A 
rácson sem feltétlenül csak zsíros húsok és kol-
bászok sülhetnek, hanem lehet hal vagy csirke is, 
amit salátával tálalhatunk. De bátran grillezzünk 
zöldségeket is, nemcsak egészségesek, hanem 
igencsak ízletesek akár önmagukban is.  ■

A hangulatos Balaton-parti telepü-
lés, a turisták által egyre kedvel-
tebb családbarát üdülőfalu Keszt-
hely tőszomszédságában található. 
Gyenesdiás gyönyörű természeti 
környezetben fekszik: északról a 
Keszthelyi-hegység békés lankái, 
délről a Balaton hullámai határol-
ják.

Gyenesdiáson két családbarát strand 
várja a fürdeni vágyókat. A Diási 
Játékstrand már öt alkalommal 
nyerte el a Balaton régió legkedvel-
tebb strandjának járó címet, továbbá 
2016-ban valamennyi balatoni strand 
közül az öko címet is kiérdemelte. A 
környék egyik legszebb és jól felsze-
relt strandján számtalan sport- és szó-
rakozási lehetőség vehető igénybe. 

A Gyenesi Lidóstrand fövenyes 
partja olyan kisgyermekes családok 
és napimádók kedvelt fürdőhelye, 
akik a nyugalmat és a családias 
hangulatot keresik. A gyerekek itt 
kedvükre pancsolhatnak a sekély 
vízben, vagy homokvárat építhet-
nek az óriás homokozóban. Gyenes-

diás a fürdés és strandolás mellett 
számos garantált kikapcsolódási 
lehetőséget, családi programot kí-
nál: gyalogos és kerékpáros túrák a 
Keszthelyi-hegységben, Természet 
Háza Látogatóközpont, korongozás; 
agyaggalamb-lövészet; Avar törté-
neti kiállítás és Kézműveskuckó a 
Pásztorházban; állatfarmok, Öko-

Kalandpark,  kovácsműhely; bor-
kóstolók a 17. sz-i Darnay pincében, 
vitorlázás, horgászat, lovaglás és 
nem utolsósorban zenés-táncos  es-
ték. Az idei főszezonban is kiemelt 
fellépők varázsolnak fergeteges es-
téket, úgymint a Karthago, a Péterfy 
Bori & Love Band, Kávészünet és 
a Kelemen Kabátban. A településen 

Családbarát nyaralás a Balatonon? GYENESDIÁS
a Wellness Hotel Katalin négycsil-
lagos superior szállodától kezdve a 
vendégszerető helyiek  medencével 
rendelkező, wellness szolgáltatáso-
kat nyújtó panziókba, színvonalas 
apartmanokba, szobákba, kempin-
gekbe várják az üdülőket. Népsze-
rűek a népi hagyományokat felidéző 
csárdák, melyek magyaros ételekkel 
és ízletes borokkal csalogatják az 
idelátogatókat. Érdemes ellátogatni 
az I. Balatoni Hal- és Termelői Piac-
térre is, ahol tavasztól őszig ízletes 
hal- és egyéb ételekkel várják az 
árusok a vendégeket. Ne felejtsék 
el megkóstolni Gyenesdiáson a Ba-
laton-part egyik díjazott lángosát és 
a világbajnokságon induló finom 
fagylaltkülönlegességeket sem!

Végül, de nem utolsósorban egy 
nagyszerű ajánlat a Gyenesdiáson 
szülinapozó gyermekek részére! 
A 14 évnél nem idősebb gyerekek 
egy érvényes igazolvány bemuta-
tása ellenében az adott napra szóló 
Szülinapi Belépőt kapnak, amellyel 
sok-sok gyenesdiási programhely-
színt ingyenesen látogathatnak meg.

További információk a programokról és az egyéb kedvezményekről: Tourinform Gyenesdiás 
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2., telefon: (06 83) 511-790, e-mail: gyenesdias@tourinform.hu)

www.gyenesdias.info.hu, facebook.com/Gyenesdias

A szezonális gyümölcsöket feltétlenül érdemes beépíteni nyári étrendünkbe 



Vitál – Egészség & Turizmus 7

Az egészségturizmus fogalma felöleli a 
gyógyturizmust, valamint a medical well-
nesst és a családi rekreációt. E terület 
rendkívül dinamikusan fejlődik, ugyanis 
az emberek egyre többet költenek saját és 
családjuk egészségére – mondta dr. Kvarda 
Attila, a Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórház főigazgatója.

− Mit nyújt vendégeinek az egyedinek mond-
ható hévízi gyógykúra?

− A vendégek, a betegek és a rekreációra 
vágyók számára a gyógyvízre épülő gyó-
gyászati tevékenységünk többprofilú. Első 
helyen említem a hévízi gyógyiszap alkalma-
zását, amely nem csupán iszappakolást jelent, 
hanem iszapmasszázst is. A gyógykúra elemei 
még a fizioterápia, a gyógytorna, a különböző 
gyógymasszázsok sora, illetve jó néhány, a 
rekreációt szolgáló egyéb szolgáltatás is. 

Törekszünk arra, hogy ne csupán a klasszi-
kus értelemben vett gyógyászatot fejlesszük, 
és kizárólag a gyógykúrára helyezzük a hang-
súlyt, mivel meggyőződésünk, hogy az itteni 
gyógyvíz és a ráépülő terápiás lehetőségek a 
rekreációra és a reaktivációra is alkalmasak. 
Sőt a prevencióra is. 

Maga a gyógytó egyébként 2015 óta szere-
pel a hungarikumok listáján, együtt a rá ala-
pozott tradicionális hévízi gyógyászattal. 

− A közelmúltban rangos szakmai elisme-
résben részesültek…

− A kórház nemrég átesett egy európai mi-
nősítésen, és nagy örömünkre szolgál, hogy 
sikerült elnyernünk az EuroSpa Med akkre-
ditációs címet. Ezt a minősítést az Európai 
Gyógyfürdők Szövetsége adományozza. A 
szövetség a kontinens valamennyi számotte-
vő fürdőjét tömöríti, és azokat két meghatá-
rozott kritériumrendszer alapján minősíti. Mi 
a medikai minősítést céloztuk meg, és sike-
rült is elnyernünk. Maga a minősítés idén év 
elején történt, és egy hónapja vehettük át az 
akkreditációt a szövetség főtitkárától.  

− Miben áll a kórház oktató és kutató te-
vékenysége?

Hévízen megmártózhatunk az egészségben
− 2015-ben kezdtük el a bizonyítékokon 

alapuló állatkísérletes gyógyvízkutatást, 
együttműködve a Pécsi Tudományegyetem-
mel. Ennek során egyebek mellett arra jutot-
tunk, hogy a gyógyvizek az állatokban mes-
terségesen létrehozott ízületi elváltozásokra 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 
hatással vannak. Ugyanezeket a kísérleteket 
elvégeztük gyógyiszappal is, és hasonló ered-
ményeket kaptunk. A kutatásainkra alapozott 
kezelések szignifikáns javulást hoztak a kü-
lönböző ízületi elváltozások tekintetében.

Bő egy hónapja rendeztük meg az I. Hévízi 
Nemzetközi Gyógyiszap Tudományos Kon-
ferenciát, számos hazai és külföldről érkezett 
szakember részvételével. Az európai szövet-
ség május végén úgy határozott, hogy 2018-
ban a gyógyiszapok felhasználásával kap-
csolatos nemzetközi továbbképzést Hévízre 
hozza. Ez nagy elismerés számunkra.

Az oktatói tevékenységünk szintén többré-
tű. Részt veszünk az érintett szakorvosi rezi-
densképzésben, de ugyanígy a szakdolgozók 
– gyógymasszőrök, gyógytornászok, fiziote-
rápiás asszisztensek − elméleti és gyakorlati 
oktatásában is.

− Milyen fejlesztések fejeződtek be a közel-
múltban, illetve szerepelnek-e a terveik között 
továbbiak?

− Az elmúlt hét esztendőben, amióta igaz-
gatója vagyok a kórháznak, a legnagyobb 
volumenű fejlesztés az úgynevezett kórházi 
ellátó osztályok épületeinek teljes körű fel-
újítása volt. Ehhez társult még az alternatív 
energia hasznosítása, hőszivattyúkkal az el-
folyó meleg vizet igyekszünk hasznosítani. 
Komoly fejlesztés volt a fedett fürdőnkben 
a fogadóépület felújítása, amely az év elején 
fejeződött be. De nem csupán az épület újult 
meg, hanem a beléptető rendszer és a beteg-
irányítás is. 

A kórházat érintő, benyújtott pályázataink 
egyrészt az egészségügyi ellátás folyamatos 
javítását célozzák, például a betegbiztonság 
növelését és a járóbeteg-ellátás színvonalának 
jobbítását. A Magyar Turisztikai Ügynökség 

felé pedig a turisztikát szolgáló fejlesztési 
elképzeléseinket jelenítettük meg, s az ezzel 
kapcsolatos helyszíni bejárások már meg is 
történtek. A Tófürdőnél a Festetics Fürdőház-
ban lévő wellness-részlegünket szeretnénk 
fejleszteni, s bővíteni a szolgáltatásainkat.

Az elkövetkező években a rekreációs te-
rületeket kívánjuk még kényelmesebbé tenni 
a vendégeink számára, például a kiszolgáló 
helyiségeket és az öltözőket. A tóval kapcso-
latban pedig nagy kihívás számunkra, hogy 
a Tófürdő épületét tartó cölöpöket meg kell 
erősítenünk, méghozzá lehetőleg a vendég-
forgalom korlátozása nélkül. 

− Milyennek ígérkezik az idei főszezon Hé-
vízen?

− A jelenlegi adatok alapján erős főszezon 
elé nézünk, s reméljük, hogy az időjárás is 
kedvez majd nekünk.  A gyógyászati szolgál-
tatásaink magához a tóhoz, illetve a gyógy-
vízhez kapcsolhatóak, de léteznek attrakciós 
rendezvényeink, például a vízi aerobik, az 
iszapmasszázs és az iszapfürdő a tavon, s tar-
tunk masszázsbemutatókat is. 

A gyermekes családoknak is szeretnénk 
komfortot biztosítani: korszerűsítettük a gye-
rekmedencénket, kialakítottunk egy játszóte-
ret, s vannak kültéri fitneszberendezéseink. 
Egyszóval mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy a hozzánk érkezők visszatérő 
vendégeink legyenek a jövőben is. ■

Dr. Kvarda Attila

Szentpéterváron szerzett or-
vosi diplomát. Klinikai or-
vosként, virológus szakorvos-
ként dolgozott, majd átkerült 
az ÁNTSZ-hez. Később a 
Zala Megyei Kórház straté-
giai igazgatóhelyettese. 2010 

őszétől a Hévízgyógyfürdő és Szent And-
rás Reumakórház főigazgatója, de ellátja a 
Keszthelyi Kórház vezetői feladatait is. 

A szezonális gyümölcsöket feltétlenül érdemes beépíteni nyári étrendünkbe 
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A hangulatos déli parti kisvá-
rosba érkező turista elsőnek a 
Gömbkilátót pillantja meg a 
Várdombon, amely esténként 
kivilágítva a Balaton-felvidéki 
hegyoldalakból is jól látható. Az 
idei turisztikai főszezon legérde-
kesebb programjairól Mészáros 
Miklós polgármester tájékoztat-
ta magazinunkat.

A polgármester elöljáróban be-
számolt arról, hogy az önkor-
mányzatnak 335 millió forintról 
van aláírt támogatási szerződése, 
amelyből 260 millió forintot a 
Platán strand szépítésére fordíta-
nak: újabb sétányok és pavilonok 
épülnek, illetve további homokos 
partszakaszokat alakítanak ki. E 
fejlesztések első lépései már jövő-
re láthatóak lesznek. Folytatódik 
a Zöld Város program, amelynek 
keretében mintegy 500-600 millió 
forintos beruházást terveznek. Ha-
marosan benyújtják a pályázatot, 
melynek sikere esetén felújítják a 
főteret és a kultúrházat, s megkez-
dődhet a strandok fejlesztésének 
következő üteme.

A hagyományos balatonboglári 
kulturális és sportrendezvények 
természetesen az idén sem ma-
radnak el. A július a Balaton-át-
úszással kezdődik, s aznap lesz 
a halászléfőző-verseny is. Aztán 
jönnek sorra a nagy fesztiválok: 
a Bábel Sound, a Jazz és Bor és 
a Parti Pezsgés, augusztusban pe-
dig a többnapos Szüreti Fesztivál, 
amely a Balaton-part legnagyobb 
ingyenes rendezvénye. 

Ezen a nyáron is érdemes el-
látogatni a balatonboglári Kult-
kikötőbe, ahol július elsejétől 
augusztus végéig barátságos 
környezetben szinte naponta jut-
hatunk – ahogyan a szlogenjük 
mondja – víztiszta kultúrához. 
„Három déli parti településen szí-

Balatonboglár sokszínű programokkal

nészek, zenészek, táncművészek 
várják a közönséget egy-egy iz-
galmas színházi előadásra vagy 
éppen felejthetetlen koncertre” 
– fogalmazott Mészáros Miklós 
polgármester. De felhívta a figyel-
münket a gyönyörű Szent Erzsé-
bet parkra is, valamint arra, hogy 
a Kék és a Vörös Kápolnában 
ezen a nyáron is egymást követik 
az érdekesebbnél érdekesebb kép-

A város szimbóluma: a Gömbkilátó

Mészáros Miklós

1966-ban született 
Lengyeltótiban, régi 
balatonboglári iparos 
családból szárma-
zik. Biológia-kémia 
szakos középiskolai 

tanár, évekig a Mathiász János Kö-
zépiskola igazgatója volt. 2010-ben 
Balatonboglár polgármesterévé 
választották. Nős, három gyermek 
édesapja és már két unokája is van.

A Kék Kápolna

zőművészeti tárlatok, az utóbbi 
mellett lévő szabadtéri színpadon 
pedig koncertek is lesznek. A Me-
sés Kikötő programjaival a gyere-
keket várják.

És akkor nem szóltunk még 
a várdombi kalandparkról és a 
bobpályáról, a százféle lehetőséget 
kínáló játszóterekről, a strandfo-
ci- és strandröplabda-pályákról. 
Balatonboglár több mint nyolc-

A bOGLÁRI bUBORÉK

száz éves település.  Az itt élők 
azonban nem csupán a történelmi 
múltjukra lehetnek büszkék, ha-
nem napjaink pezsgő kulturális 
életére is, mely turisták tízezreit 
vonzza városunkba – fogalmazott 
a polgármester, majd hozzátette: 
− A vendégforgalomból tisztessé-
gesen élni, és nem gyorsan meg-
gazdagodni akarunk. Célunk egy 
európai színvonalon szolgáltató 
üdülőváros folyamatos fejlesz-
tése, ahová évről évre örömmel 
látogatnak el a családok, a kultú-
ra, a bor és a nyári sportok iránt 
érdeklődők. ■A 2013 óta létező Nemzeti Kézilabda Akadémián (NEKA) folyó te-

vékenység három pillére: a nemzetközi sporttudományos alapokon 
nyugvó szakmai munka, a legmagasabb szintű versenyeztetés és a 
személyiségfejlesztés.  Magas színvonalú kritériumrendszernek kell 
megfelelni ahhoz, hogy a NEKA működése kapcsán akadémiai kép-
zésről beszélhessünk. Ilyenek például a bentlakás lehetősége, a mun-
kára szánható idő kellő mennyisége, az iskola előtti és utáni edzés-
programok tervszerű felépítése, a magas szintű versenyeztetés, amely 
komoly személyiségfejlesztéssel párosul. Az egyéni képzéstervnek és 
a kidolgozott korosztályos edzésterveknek kapcsolódniuk kell egy-
máshoz, melyeket megbízható oktatási és képzési anyagban rögzíte-
nek a szakemberek – tudtuk meg Mocsai Tamástól, az Akadémia ügy-
vezetőjétől. A tökéletesen felszerelt, három kézilabdapályát magában 
foglaló sportcsarnok és az új lakófalu tökéletes körülményeket biztosít 
a NEKA növendékei, illetve az itt edzőtáborozó csapatok számára. ■

Balatonbogláron működik a NEKA



Vitál – Egészség & Turizmus 9

A hangulatos településen található a déli 
Balaton-part egyik legszebb és leghosszabb 
szabadstrandja. A dinamikusan fejlődő 
kisváros gazdag fesztiválprogramokkal 
várja vendégeit, ám a csendesebb, család-
barát pihenésre vágyók sem csalatkoznak. 
Csákovics Gyula polgármestertől kértünk 
interjút. 

− Zamárdi, amelyet manapság a balatoni tu-
rizmus egyik fellegváraként emlegetnek, jövőre 
ünnepli várossá nyilvánításának tizedik évfor-
dulóját. Ezt a két tényt összefüggésbe hozhat-
juk egymással?

− Mindenképpen a városi ranghoz köthe-
tő az, hogy esztendők óta már valóban úgy 
emlegetik Zamárdit, mint a balatoni turizmus 
egyik központját, illetve a nyári programjaink 
kapcsán, mint a Balaton első számú fesztivál-
városát. 2008-ban, várossá nyilvánításunkkal 
egy időben nagyszabású fejlesztési programba 
kezdtünk. Közbevetem, hogy annak idején, 
Szántód különválásával jelentős anyagi bevé-
telektől estünk el, s nekünk ebből a helyzetből 
talpra kellett állnunk.

Amikor 2006-ban polgármesterré választot-
tak, azt mondtam, hogy menedzseljük a tele-
pülést, azaz úgy hasznosítsuk a területeinket, 
hogy azokból pluszbevételekhez jussunk. 

− A nyaralóvendégek szerint a zamárdi 
partszakasz sok tekintetben egyedülálló. Ho-
gyan sikerült ezt elérniük?

− A szabadstrandunk mintegy három ki-
lométer hosszú, s valóban ez Zamárdi egyik 
legfőbb vonzereje. Jelen pillanatban az a 
képviselő-testület álláspontja, hogy nem sze-
retnénk fizetőssé tenni ezt a minden tekintet-
ben látványos partszakaszt, noha strandjaink 
karbantartása és fejlesztése komoly terheket 
ró a város büdzséjére.  Hadd mondjak erre 
egyetlen példát. Tavaly újabb három szabad-
téri zuhanyozót telepítettünk a partra, s a fő-
szezon végére kiderült, hogy csupán ez kere-
ken egymillió forinttal növelte meg a vízdíjat. 
Mindezzel együtt idén is folytatódik a Bala-

Zamárdi a 
Balaton szíve

ton-parti korzó csinosítása, tovább bővítjük a 
rendezvényhelyszíneinket. A napokban, a sze-
zon előtt adtuk át a kiváló szobrászművészről, 
Margó Edéről elnevezett teret, a strand keleti 
végében több mint 30 millió forintból építet-
tünk egy igényes, többgenerációs játszóteret. 
Maga a hosszan elnyúló szabadstrand pedig 
olyan színvonalú, hogy a környező települé-
sekről is hozzánk járnak a fürödni és pihenni 
vágyók. 

− A vendégéjszakák növekvő számát követni 
tudják szálláshelyekkel?

− Szerencsére szállásférőhelyek tekinte-
tében Zamárdi jól áll. Néhány évvel ezelőtt 
felépült egy négy plusz csillagos szálloda, 
amely igen népszerű az idelátogatók körében. 
Emellett egyre több olyan magánszálláshely 
létesül, amely közel hasonló színvonalon tudja 
fogadni a vendégeit. Éppen az elmúlt hetekben 
nyílt meg egy újabb panzió. Itt jegyzem meg, 
hogy az elmúlt két-három évben eljutottunk 
odáig, hogy komoly pluszbevételei vannak a 
városnak, elsősorban az idegenforgalmi adó-
ból. E tekintetben Zamárdi a harmadik he-
lyen áll a Balaton-parti települések között, s a 
vendégéjszakák száma is nálunk a harmadik 
legmagasabb. Folyamatosan másfél milliárd 
forint körül mozog a város éves költségvetése, 
amelynek gyakorlatilag az egyharmadát fej-
lesztésekre és beruházásokra tudjuk fordítani.

− Milyen egyéb fejlesztések történtek Za-
márdiban, illetve milyeneket terveznek a kö-
zeljövőben?

− A városrehabilitációs programunk első 
ütemében megújult a Szabadság tér és a Város-
háza épülete, a vasútállomás utasperonjának 
áthelyezésével kialakíthattunk egy zárt, átme-
nő forgalom nélküli városközpontot, a Rákóczi 
utcából pedig sétálóutca lett. A szívemhez na-
gyon közel állt a templomtér felújítása, ugyanis 
ez Zamárdi legrégebbi köztere. Olyan stációkat 
tudtunk beilleszteni ebbe a térfelújításba, ame-
lyek sorra megjelenítik a történelmi múltunkat. 

A ránk váró következő fejlesztési feladat a főút 
rekonstrukciója, fedett vízelvezető árkokkal 
és járdák építésével. Mivel mindezt össze kell 
hangolnunk az E.ON tervezett kábelfektetési 
munkáival, a főút jövő tavasszal fogja elnyerni 
új külsejét. Egyébként évente mintegy 80-100 
millió forintot fordítunk az utak felújítására és 
karbantartására, aszfaltozására, a vízelvezetés 
megoldására.

− Milyen turistacsalogató rendezvények 
lesznek az idei főszezonban?

−  Csupán felsorolásszerűen említem meg 
időrendben az igen gazdag programválaszték 
színe-javát. Balaton Sound Fesztivál július 5. 
és 9. között, V. Rosé Fesztivál, villányi testvér-
városunkkal közös rendezésben július 20–23, 
Gasztro és Utcazene Fesztivál augusztus 3–6. 
XVII. Balatoni Játszadalom augusztus 10–13.
Strandfesztivál augusztus 23–26. De lesz vitor-
lás Svert Kupa augusztus második hétvégéjén, 
és Balaton-átúszás oda-vissza.

− Sok turistát láttunk szelfizni a parton a 
Balaton szíve-szobor előtt…

− Igen, a szobor népszerű pontja lett a part-
nak, s így ráerősít arra a szlogenünkre, hogy 
Zamárdi a Balaton szíve. Jövőre, várossá vá-
lásunk tizedik évfordulóján szeretnénk egy 
hasonló installációt elhelyezni Zamárdi egy 
másik forgalmas pontján. ■

A különleges településtörténeti stációk

A Városháza melletti installációval is szívesen szelfiznek a turisták fotók: mészáros t. lászló

Csákovics Gyula

Siófokon született 1965-ben, 
tősgyökeres zamárdi lakos. 
Mérnöki diplomával rendel-
kezik. 1994-től az önkor-
mányzat településfejlesztési 
bizottságának elnöke, majd 
2002 és 2006 között alpolgár-

mester, 2006 óta pedig Zamárdi polgármestere. 
Nős, két gyermek édesapja. Szabadidejében szí-
vesen teniszezik és túrázik.
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Wellness megújulás a Kehida Termálban!
Húsvétkor nem csupán a tavaszt  köszöntöt-
ték Kehidán, hanem a valamivel több mint 
15 év után megújult Kehida Termál Gyógy- 
és Élményfürdőt is. A beruházás első ütemé-
ben tíz kétágyas szoba kapott új arculatot a 
vendégek nagy örömére.

Tucatnál is több gyógy- és élménymedence, 
változatos szobatípusokat kínáló szálláshe-
lyek, helyi alapanyagokból készült egészséges 
ételek, családi és gyermekprogramok, felnőtt 
és gyermek gyógykúrák, wellness – ez csupán 
néhány a Kehida Termál Gyógy- és Élmény-
fürdő kínálatából. A zalai Kehidakustányban 
található, három hektáron elterülő fürdő-
komplexum a család legkisebbjeitől a legidő-
sebbekig mindenki számára nyújt gyógy- vagy 
élményprogramot egész évben. A hazai gyógy-
fürdők között kimagasló kalcium-magnézium 
hidrogén-karbonátos minősítésű gyógyvíz for-
ráshőmérséklete 49 °C, amely a medencékbe 
érkezve kellemes 34-36 °C-ra hűl le. 

Érkezzünk akár csak egynapos fürdőzésre, 
akkor is biztosak lehetünk abban, hogy fel-
frissülve távozunk a medencékből. Ugyanis 
az itteni gyógyvíz magas szabad szénsavtar-
talma (118 mg/ l) okán élénkít, aktivizál és 
frissít. A fizioterápia – súlyfürdő, tangentor, 
Kneipp-kezelés, maga a gyógyfürdőzés me-
dencékben és kádakban – egyszerre gyógyít 

és frissít. A különböző masszázsok, az elektro-
terápia – galvánkezelés, TENS (változó irányú 
és intenzitású elektromos hatás), interferen-
cia- és ultrahangkezelés −, valamint a gazdag 
szaunavilág együtt és külön-külön is fokozzák 
a gyógyító hatást. 

A kényeztető kádfürdők – citromola-
jos, levendulás, rozmaringos-magnéziumos, 
szőlőmagolajos –, a testkezelések és a frissítő 
masszázsok teszik az itt töltött napokat való-
ban „édessé” Kehidakustány gyógyfürdőjében. 

De nemcsak gyógyulni jönnek a vendé-
gek Kehidakustányba, hanem kikapcsolódni, 
feltöltődni, új kalandokat átélni. A gyógy- és 
élményfürdő medencéiben az egészen apró 
gyerekek is fürödhetnek, számukra a gyermek-
pancsoló és a bébicsúszda a nagyobbaknak 
a 94 méteres óriáscsúszda, a pezsgősziget, a 

sodrómedence és még számos élményelem 
nyújt felejthetetlen kikapcsolódást. 

A fürdőkomplexum szerves része a négy-
csillagos Kehida Termál Hotel, így a vendégek 
akár fürdőköpenyben is átsétálhatnak a né-
hány lépésre lévő medencékhez. A bababarát 
szállodában a legkisebbek kényelmét ete-
tőszékkel, babaággyal, babafürdető káddal, 
napernyővel, babakocsival biztosítják. A Cse-
mete Kuckó a hét minden napján játékokkal, 
kézműves-foglalkozásokkal várja a kicsiket. 
A Kehida Termál Hotelben 42 szoba talál-
ható, a változatos szobatípusok megfelelő 
elhelyezést biztosítanak pároknak, kisbabás 
családoknak, nagycsaládoknak, illetve a moz-
gássérült vendégeknek. A tavasszal felújított 
tíz superior szoba pedig a legmagasabb igé-
nyeket is kielégíti.
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A szlovén, horvát és osztrák határ közelében 
lévő 8300 lelkes fürdővárosba évről évre 
egyre több vendéget vonz a Lenti Termál-
fürdő és Szent György Energiapark. Ám az 
itteni munkavállalók örömére a befektetők 
sem kerülték el a települést.

Horváth László polgármester büszke arra, 
hogy tetőcserépgyár, több faipari nagyvállal-
kozás és egy olajipari berendezéseket gyártó 
cég is működik a településen. A pályázati le-
hetőségek maximális kihasználásának köszön-
hető, hogy Lentiben jelentős infrastrukturális 
fejlesztések történtek. 

A polgármester elmondta azt is, hogy Lenti 
igazi turisztikai centrummá, zöld várossá fej-
lesztésének koncepcióját igen fontosnak tartja 
a városvezetés. A változatos domborzatú, érin-
tetlen természeti környezet csalogató lehet a 
kerékpáros és bakancsos turisták számára. A 
lenti termálfürdőt eddig több alkalommal bő-
vítették, s mellette felépült egy négycsillagos 
szálloda is.

A Lenti Termálfürdő és Szent György 
Energiapark többféle medencével, wellness 
szolgáltatásokkal és termálfürdővel várja a 
pihenni vágyókat. A fedett rész egész évben 
látogatható, míg a szabadtéri a nyári szezon-
ban tart nyitva.  A fürdőben összesen kilenc 
fedett és öt szabadtéri medence található, a 

A Zala megyei Lenti a régió zöld szíve

Thermal Hotel 
BALANCE**** LENTI

„Ahol a 40 000 éves gyógyvíz 
és a mágikus energiavonalak 

találkoznak”

LENTI - LENDVA LIME - LIMONADE CSOMAGAJÁNLAT
Érvényes 2017. június 26 - szeptember 2. között

•	 Üdvözlő	ital	(limonádé különlegesség)
•	 Félpanzió: büféreggeli, délutáni desszertkínálat, büfé-

vacsora
•	 NAPI	KORLÁTLAN	belépés	a	Lenti	Termálfürdőbe	és
	 a	Szent	György	Energiaparkba és a fedett élményvi-

lágba 
•	 A	szálloda	saját	wellness	részlegének	használata
 (élménymedence + szaunák)
•	 Balance	fürdőtáska (a tartózkodás időtartamára).
Programok:
	 1	alkalommal	városnéző	túra	kisbusszal	Lentiben*
	 1	alkalommal	belépő	a	márokföldi	kalandparkba*
	 1	alkalommal	belépő	a	Lendván	Vinarium	Tower-be
	 (Szlovénia)*
INGYENES:
• Sportfelszerelés-kölcsönzés a kapacitás függvényében
 (kerékpár, nordic walking botok, smovey rezgőgyűrűk)
• Játszószoba és játszótér-használat 
• Társasjátékok és kártyajátékok
• Parkolási lehetőség
• WiFi a szálloda teljes területén
Ár:	17	380	Ft/fő/éj	(min.	5	éjszaka	esetén)

*A csomagban szereplő programok csak a belépőket és részvételi  
díjat tartalmazzák, az utazás fakultatív jelleggel történik!

Információ, szobafoglalás és további ajánlatok:
sales@balancehotel.hu
www.balancehotel.hu
Tel.: 06-92-630-590

beltéri részben szaunák, az emeleten lévő 
szépségfarmon pedig kozmetika, fodrászat, 
pedikűr-manikűr és különféle frissítő és 
szépítő masszázsok állnak a vendégek ren-
delkezésére. (A fürdő legnagyobb medencé-
je egyébként 1340 m2 vízfelületű, 74 méter 
hosszú csúszdával, vadvízárammal, nyakzu-
hannyal és masszázspadokkal). Az Európa-
szerte híres gyógyvíz jól alkalmazható moz-
gásszervi, ízületi, gerinc- és hátproblémák 
gyógyítására. A termálfürdőben kúraszerűen 
alkalmazott gyógyászati kezelések várják a 
gyógyulni vágyó vendégeket.

Tavaly ősszel adták át a két beltéri me-
dencével és egy óriáscsúszdával felszerelt új 
élményfürdő-részleget. Az egyik élményme-

Horváth László

1956-ban született Csornán, 
1979 óta él Lentiben. Pécsett 
orosz-testnevelés szakos, 
Szombathelyen német nyelv-
tanári oklevelet, majd a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen 
közoktatási vezetői diplomát 

szerzett. 1979 és 2010 között tanárként, illetve 
iskolaigazgatóként dolgozott. 2010 óta, immár 
második ciklusát töltve a város polgármestere.

dence főképp a fiatalabb korosztály számára 
épült különféle élményelemekkel, valamint 
egy kisgyermekeknek szóló pancsolóval. A 
másik élménymedence elsősorban a középko-
rú és idősebb vendégeket vonzza a beépített 
masszázs funkciókkal és a nyolc férőhelyes 
jakuzzival. 

A fürdőváros vonzó, élhető környezettel 
rendelkező, a táji értékekre alapozó gyógy-
hellyé fejlesztése folyamatos. Növelik a gya-
logos zónák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek mennyiségét, új kerékpárútszaka-
szok készülnek. A városközpont rehabilitáció 
folytatásaként kiépül a gyógyfürdővel való 
összeköttetés, új zöld- és közösségi területek, 
aktív sport- és játszóterek létesülnek. ■

Többféle medencével várják a vendégeket
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MEDICAL
CENTER

9740 Bükfürdő, Európa út 18. D épület I.em. • tel.: + 36 94 558-030/8201 mellék • mobil: +36 30 511-9339 • e-mail: medical@caramell.hu • web: www.caramellmedical.hu

CARAMELL MEDICAL CENTER - az egészségért

A mai rohanó világban számos betegséggel kell megküzdenünk, melyeknél gyakran az idő a legfontosabb  
tényező. Várólisták tornyosulnak előttünk, nehezebbé téve a gyógyulás útját. Ily módon egy komplex 
egészségügyi centrum tökéletes választásnak tűnik. A várólistákat leküzdve, professzionális modern  
berendezésekkel, módszerekkel látott napvilágot a Caramell Medical Center, mely 8 szakterületen, magasan 
képzett szakorvosokkal, valamint labor vizsgálatokkal várja pácienseit. 

A CMC egészségügyi centrum egyedülálló módon a bükfürdői Caramell Premium Resort****superior modern  
környezetét élvezheti. Bőrgyógyászat, belgyógyászat, gasztroenterológia, kardiológia, nőgyógyászat,  
reumatológia, teljeskörű ultrahang diagnosztika, valamint urológia szakterületek kaptak helyet. Júliusi megnyitóján 
egészség checkinggel kedveskednek a nagyérdeműnek.

magyar_idok_182x132.indd   1 2017.06.19.   23:16:59

Népszerű közmondásaink egyike: „A 
betegségek nem válogatnak”, tar-
tozzunk a fiatalabb vagy az idősebb 
korosztályba, legyünk a női vagy a 
férfi nem képviselői. Csöppet sem 
irigylésre méltó helyzetünket olykor 
az emberi félsz is megnehezítheti, 
amely számos dologtól visszatarthat 
bennünket. Sajnos gyakorta előfordul 
mindannyiunkkal, hogy halogatunk 
dolgokat, főképp az egészségünket 
érintő kérdésekben, ám a legtöbb 
esetben jobb a gyors cselekvést vá-
lasztani.

Ennek reményében nyitja meg ka-
puit a modern technikai háttérrel, mű-
szerparkkal (4D ultrahang, terheléses 
EKG, spirometria, laborvizsgálatok 
stb.) rendelkező Caramell Medical 
Center, ahol nem kell órákat vára-
kozni a tömegben, és ahol nincsenek 
kilométeres hosszúságú várólisták, 
legyen szó szűrővizsgálatokról, esz-
tétikai kezelésekről vagy akár komo-
lyabb beavatkozásokról. Ebben a kü-
lönleges egészségügyi centrumban 

nem csupán a testi gyógyulás élvez 
elsőbbséget, hiszen szerves közre-
működője kíván lenni a gyógyulásnak 
és az egészségmegőrzésnek egy-
aránt. A Medical Centerhez hasonlóan 
Ön is élvezheti a Caramell Premium 
Resort**** superior kényelmét, mely-
nek palettáján számos olyan szol-
gáltatás kapott helyet, amely a lelki 
újjászületésért felel: különleges masz-
százsok és kezelések, valamint színes 

indoor és outdoor programok. A gyö-
nyörű természeti környezet pedig már 
csupán hab a tortán.

A családosok elhessegethetik ké-
telyeiket. Nem kell azon morfondí-
rozniuk, hogy hol legyen egy-egy 
vizsgálat alatt a trónörökös, ugyanis 
a CaramellA Kid’s Clubban gyerekfel-
ügyeletet is biztosítanak. 

Élvonalbeli orvoslás és figyelmes-
ség egy helyen!

Egészség és kényelem egy helyen
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A napjainkban múzeumként és kulturális ren-
dezvényközpontként működő keszthelyi Fes-
tetics-kastély Magyarország leglátogatottabb 
kastélya. Pálinkás Róbert ügyvezető igazga-
tótól megtudtuk, hogy 2012-től kezdődően 
hazai és európai uniós forrásokból – a Heli-
kon Kastélymúzeum fejlesztésének első üte-
mében − összesen mintegy 2,8 milliárd forint 
értékű beruházást valósítottak meg. 2015-ben 
befejeződött a Festetics-mauzóleum felújítá-
sa, bevezették az integrált látogatómenedzs-
ment-rendszert, és sor került a park történeti 
rekonstrukciójára is. Ez utóbbihoz kapcsoló-
dott a közművek teljes körű felújítása is. 

Az állandó kiállítások közül mindenkép-
pen első helyen említendő a 18 termet ma-
gában foglaló enteriőr-kiállítás, melynek ere-
deti vagy korhűen rekonstruált belső terei a 
18–19. századi főúri életformát mutatják be. 
A kastély legnagyobb értéke Magyarország 
egyetlen épen maradt főúri magánkönyvtára.

Az időszaki kiállításokról s az egyéb nyári 
kulturális programokról a www.helikonkastely.
hu honlapon tájékozódhatnak. ■

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 
egész évben várja látogatóit

A Festetics-kastély parkja és tava is 2015-ben újult meg 

A Nyugat-Balaton gazdag és látványos kulturális 
értékeinek alapját a Festetics-örökség adja. Ahhoz, 
hogy az egykori Festetics-birtokokon folyó, elsősor-
ban materiális fejlesztések turisztikai termékké fej-
lődjenek, számos soft elemnek is kapcsolódnia kell. 

Legfontosabb feladat az egyes örökségi hely-
színek hálózatba foglalása. A Festetics-kastély, 
a Georgikon Majormúzeum, a Balatoni Múzeum 
a keszthelyi kínálat kiemelt elemei, melyek kör-
nyékbeli attrakciókkal összekapcsolva – Hévízi-
tó, Helikon Taverna, Festetics-kilátó, Csillagvár, 
Szépkilátó – egységbe foghatók, közös termék- és 
élmény-együttessé formálhatók.  A főúri emlék-
helyek mellett megtalálhatók itt a borkultúra és 
gasztronómia, a testi-lelki megújulást segítő für-
dőzési–gyógyulási lehetőségek és a természetjá-
rás elemei. Az attrakciók 3-féle módon – gyalogo-
san, kerékpárral és tömegközlekedés segítségével 
– járhatók be.  A fejlesztéssel olyan magas minő-
ségű turisztikai termék alakítható ki, mely a térség 
egyedi arculatát is megadja.

A hálózatosodás egyik fő eleme a Festetics-
kártya, mely kedvezményes belépést biztosít 

valamennyi turisztikailag értékes örökségi att-
rakcióhoz, illetve a turisták figyelmébe ajánlja a 
szabadon látogatható helyszíneket. Akik két keré-
ken fedeznék fel a Festeticsek hagyatékát, azok a 
Festetics-kerékpártúrákon ismerkedhetnek meg 
ezzel a sokszínű világgal. A látogatók tájékozódá-
sát segíti egy modern mobil applikáció, amellyel 
tervezhetők a túrák és az útvonalak. Keszthelyen 
vezetett sétákra is lehetőség nyílik, de akik maguk 
fedeznék fel a várost, azoknak a Festetics audio 
guide lehet szolgálatára.

A termékfejlesztések soft részének megalapo-
zását egy komoly információs bázis szolgáltatja. 
Ennek alapja egy tudományos jellegű kutatómun-
ka, mely összegyűjti és rendszerezi azokat az in-
formációkat, melyek a turisták számára érdekesek 
lehetnek és a szakmai munkában jól használhatók.

A fejlesztések egy része jelenleg folyamatban 
van, más részük pedig pályázati forrás függvényé-
ben valósulhat meg az elkövetkezendő időkben.

További információkat a Nyugat-Balatoni Tu-
risztikai Iroda honlapján olvashatnak (www.west-
balaton.hu). 

A nyugat-balatoni régió hazánk egyik legszebb vidéke



Vitál – Egészség & Turizmus14 PORTRÉ

Baja, Florida, Budapest
Fogalma sincs arról, hogy összesen mennyi 
érmet szerzett eddigi pályafutása során. 
Bukkant már medálra autója kesztyűtartó-
jában, pulcsija zsebében, íróasztalfiókban. 
A három olimpiai aranyat persze az ágya 
mellett őrzi. A hazai vizes vb előtt Hosszú 
Katinkától kértünk interjút.

− Hogyan teltek a bajai gyermekkor évei, s mi-
kor derült ki önről, hogy különleges tehetség?

– Egészen pici kislány voltam, hároméves 
mindössze, amikor a nagypapám megismer-
tette velem az úszás szeretetét. Ő volt az első 
trénerem, s nagyon szigorúan vette az edzé-
seimet, így minden alapot neki köszönhetek. 
Gyerekkoromban ugyanolyan komolyan kel-
lett vennem az úszást, mint ma: hajnali öt 
órakor keltem, mikor anyukám készítette a 
reggeli kakaómat. A nagypapám mindig bí-
zott bennem, és hitte már akkor, hogy egyszer 
az olimpiai dobogó legfelső fokán állhatok. 
Ugyanakkor mindig hozzátette, hogy mindezt 
csak úgy érhetem el, ha keményen küzdök a 
céljaimért és sosem adom fel.  Nagyon fiata-
lon megtanultam az alázatot, a küzdeni tudást 
és az áldozatvállalást. Nagyapámtól rengete-
get tanultam az akaraterőről, ami nélkül most 
nem lennék az, aki vagyok.

− Mikor került az Egyesült Államokba, s 
hogyan ismerkedett meg a férjével, edzőjével?

− A gimnázium után sportolói ösztöndíjat 
kaptam, így tanulmányaimat és a sportolói pá-
lyafutásomat is az Egyesült Államokban foly-
tathattam. Amikor kiutaztam, egyáltalán nem 
beszéltem angolul, előtte francia nyelvet ta-
nultam. Ott kint viszont rá volt kényszerítve az 
ember, hogy jól beszélje a nyelvet, főleg, hogy 
az úszás mellett pszichológia szakra jártam, 
amit el is végeztem. Éppen a nyelvi nehézsé-
gekből fakadóan jó sok idő kellett ahhoz, hogy 
az első randira igent mondjak. Shane mellet-
tem úszott az egyetemi csapatban, így naponta 
jó néhány órát töltöttünk együtt. Végül igent 
mondtam a randevúra, és pár hónap után össze-

Pécsen született 1989. május 3-án, 
de általános iskolai és gimnáziumi 
tanulmányait már Baján folytatta.

2008-tól a Los Angeles-i Dél-kali-
forniai Egyetem (University of Sou- 
thern California) pszichológia sza-
kos hallgatója, az egyetemi csapat 
versenyzője.

2013. augusztus 22-én férjhez 
ment amerikai edzőjéhez, Shane 
Tusuphoz.

Háromszoros olimpiai, ötszörös 
világ- és tizenháromszoros Európa-
bajnok. A világon ő az egyetlen olyan 
valaha volt versenyző, aki egy időben 
tartja a világcsúcsot mind az öt ve-
gyes úszó számban (200 m, 400 m, 
rövid pályán: 100 m, 200 m, 400 m).

Idén januárban, sorozatban ne-
gyedszer, összességében ötödször 
választották Magyarországon az év 
női sportolójának. Katinka 2017-ben 
átvehette az év európai sportolójának 
járó díjat is a Nemzetközi Sportúj-
ságíró Szövetség (AIPS) képviselő-
jétől.

Hosszú Katinka 

költöztünk. Gyorsan zajlottak az események, 
de ez így volt jó. Nagyon pozitívan emlékszem 
vissza az Amerikában töltött éveimre.

− Milyen volt a mostani floridai edzőtábo-
rozás?

− Nagyon jól telt ez az egy hónap odakint, 
Amerikában. Shane-nel különös gondot for-
dítunk a külföldi edzőtáborokra, hiszen ekkor 
csak és kifejezetten az úszásra kell koncent-
rálnunk. Idén annyiban volt más, mint a ko-
rábbi években, hogy az edzőpartnerem, Du-
dás Dani is velünk volt. Komoly kihívás volt 
ez a négy hét, hiszen ilyenkor tényleg a végle-
tekig feszegetjük a saját határainkat, ami per-
sze majd segít a vizes vb-re való felkészülés 
utolsó szakaszában. Daninak is egyre javultak 
az időeredményei, ami külön öröm volt mind-
kettőnknek. Nagyon szeretjük az edzőtábo-
rokat, ilyenkor csak az úszás van, nem kell 
törődnünk semmi mással. 

− S hogyan telnek a felkészülés utolsó he-
tei, milyen egy-egy napja?

− A világbajnokság előtti hetek a könnyí-
tett edzésekről és a megfelelő étkezés szigorú 
betartásáról szólnak. A „keményített” edzése-
imen már túl vagyunk, végig nagyon feszített 
tempóban dolgoztunk a riói olimpia utáni hó-
napokban. Az én felkészülésem a vb-re tulaj-
donképpen azóta tart, ám most már a mentális 
koncentrációra figyelek elsősorban. Mind-
emellett itthon a napjaim fennmaradó részét 
a cégem ügyeinek intézésével töltöm, igaz, a 
vb előtt még rajtkőre álltam a Mare Nostrum 
versenysorozaton és a French Openen is. 

− Hogyan tud kikapcsolódni az edzések 
között?

− A megfelelő regenerálódás érdekében az 
edzések után a jégfürdő felé veszem az irányt, 
ez egyetlen edzés után sem maradhat el. Mind-
emellett, ahogy említettem már, az étkezésre 
különösen odafigyelek a hajrá időszakában. 
Próbálok többet pihenni, vagyis hamarabb 
fekszem le aludni, hiszen a reggeli edzéseket 
sosem hagyjuk ki. A relaxációban a massző-
röm is nagy segítségemre van, de ezeken kívül 
nincs különösebb kikapcsolódási „taktikám” a 
nagy versenyek előtti utolsó hetekben. 

− Mit jelent egy élsportolónak egy hazai 
világbajnokság?

− Mindennap jó értelemben vett izgalom van 
bennem, amikor a Duna Arénában elkezdem 
a reggeli edzést. Elképzelem, amikor sok-sok 
magyar szurkoló ül majd a lelátókon, és druk-
kol a versenyzőknek. Hihetetlen élmény lesz, 
ebben biztos vagyok. Minden sportoló vágya, 
hogy nagy világversenyen vegyen részt a saját 
hazájában. Nagyon nagy öröm ez nekem, de 
ugyanakkor nagyon nagy felelősség is, hogy ha-
zai közönség előtt úszhatok. Mivel itthon kerül 
megrendezésre a vizes vb, a magyar versenyző-
ket nyilván különösen nagy figyelem fogja övez-
ni. Szeretném büszkévé tenni a szurkolókat és a 
hazámat, s igyekszem mindent megtenni ezért.

Walter Béla
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A Szent András Reumakórházban a szakorvosi vizsgálat 
után, egyénre szabott terápiatervet alakítunk ki, amely alapján 
komplex kúrát kínálunk. A kórház szolgáltatásai közé tartoznak: 
fizioterápiás kezelések teljes tárháza, diagnosztikai egységek, 
szakorvosi, gyógyászati, konzíliumi lehetőségek.

A festői tópart közvetlen közelében található a Hotel Spa Hévíz. 
A modern és egyben patinás hangulatú Hévízi Gyógytó szállodája 
kitűnő adottságai révén ideális helyszínt biztosít a gyógyulni és 
pihenni vágyó vendégeknek.

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, a gyógytó és a tóhoz kapcsolódó 
intézmények üzemeltetője, a terápiás, rehabilitációs és rekreációs szolgáltatások 
széles palettáját kínálja.

A Hévízi Gyógytó egész éven át látogatható, hiszen a víz hőmérséklete télen 
sem csökken 24 °C alá, nyáron pedig elérheti a 35-38 °C-ot is. A tóparti 
Festetics Fürdőház kényeztető wellness szolgáltatások, speciális gyógymódok, 
prevenciós csomagok széles palettáját kínálja.

Bővebb információ: www.spaheviz.hu

Bővebben a szállodáról: 
www.hotelspaheviz.hu

Magyarország egyedülálló
 természeti csodája a Hévízi Gyógytó!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
(+36) 83 501 700 • info@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu



Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

Nyári wellness kalandok!


