Forrás
2014. augusztus 6. • III. évfolyam 16. szám

HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

HÉVÍZI

Ára: 126 Ft

A bajnoki címért akarnak harcba szállni
Koller Zoltánnal a magyar futballközegről, első hévízi benyomásairól és a vágyott feljutásról | 8. oldal

Verdi, a mezítlábas grófnő és egy lesben álló cápa
Fantasztikus programokon vehettek részt az elmúlt hetekben a hévíziek és a fürdőváros vendégei. A Blues Fesztiválon
például a mezítlábas orgonálás koronázatlan királynője,
Rhoda Scott is fellépett, akiről kiderült, ismeri a magyar zenei kultúrát, hiszen egyetemi diplomamunkáját a Kodálymódszerről és Bartók Béla népdalgyűjtéseiről írta. Deák Bill
Gyula pedig bejelentette, jövőre ismét színpadra állítják az
István a királyt, amiben ő is szerepet kap.
A Nosztalgia hétvége is nagy sikert aratott. László Boldizsár
ezúttal Verdi-programot hozott barátaival, a keringőesten pedig
igazi sztársereglet lépett színpadra, hiszen Oszvald Marika,
Sas Éva, Straub Dezső és Peller Károly szórakoztatta a közönséget. Sőt, Hévízen is lesben állt egy cápa – no persze nem igaziból: a közkedvelt Neoton-slágerek Csepregi Éva tolmácsolásában
csendültek fel. (Továbbiak a 6–7. oldalon.)

A Munkácsysztori
kulisszatitkai
Hévízre látogatott
Pákh Imre világhírű műgyűjtő, a Muzeális Gyűj-

Pákh Imre megtekintette
a tárlatot
teményben berendezett
Munkácsy-kiállítás 17
festményének tulajdonosa. Az amerikai–magyar
üzletember Fásy Ádám
társaságában érkezett a
városba, a kiállításon
Papp Gábor polgármester és Hermann Katalin,
a Festetics György Művelődési Központ megbízott
igazgatója kalauzolta végig a vendégeket. (Rész
letek a 4. oldalon.)

A tartalomból

A szív s a lélek
a legfontosabb
összetevők

A magyar néplélekben a
kenyérhez magasztos
eszmék társulnak. Olyannyira, hogy augusztus
20-án az államalapítás
mellett az aratás végét
és az új kenyeret is ünnepeljük. 
5. oldal

Az anyatejes
táplálás
világnapja
A Teréz Anya Szociális
Integrált Intézmény Védőnői Szolgálata immár tizedik alkalommal tartott ünnepséget az anyatejes táplálás világnapja alkalmából. Az ellátási körzetükbe
tartozó gyermekeket, anyukákat és apukákat várták.
Kocsisné Vidéki Szilvia
védőnő elmondta, a gyermekvállalási kedv Hévízen
és térségében jobb, mint tavaly volt: már most ott tartanak az első fél évben,
mint tavaly egész évben.
(Bővebben a 7. oldalon.)

Ismét sikerrel
pályáztak
Újabb nagyszabású
beruházás valósulhat
meg Hévízen egy nyertes
pályázat jóvoltából: a
Hosszúföldek területére
tervezett sportcentrum
első ütemeként két új futballpálya épül. A mintegy
200 millió forintos fejlesztés 70 százalékát a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) finanszírozza az országos pályaépítési program keretében, a
többit az önkormányzat
teszi hozzá saját erőként.
A munkálatok jövő tavasszal indulhatnak.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Prága (is) elérhető közelségbe került

Lapszél

Még tart
az igazgatási
szünet
Igazgatási szünetet
tartanak július 14. és
augusztus 17. között a
Hévízi Polgármesteri
Hivatalban, az üg ymenet és a feladatellátás azonban ez idő
alatt is biztosított
lesz, tájékoztatta lapunkat dr. Tüske Ró
bert jegyző.
Az azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi és ellenőrzési területeken változatlan ügyfélfogadási rendben
várják az ügyfeleket,
minden más ügyben
pedig heti egy napon,
szerdán 8 és 11, valamint 13 és 15 óra között.
Mindez nem vonatkozik a járási hivatal
hévízi kormányablakának ügymenetére.
Az ügyintézők elérhetőségéről célszerű
előzetesen a 83/500800-as telefonszámon
érdeklődni.

Felajánlásokat
várnak a
mentőállomáson
Nemrég befejező döt t a kesz thely i
mentőállomás felújítása, a használhatatlanná vált bútorok,
eszközök pótlására
azonban már nem
maradt pénz, ezért a
mentőállomás dolgozói várják a környező
önkormányzatok és a
környékbeli települések vállalkozóinak és
magánszemélyeinek
szíves felajánlásait,
és eg yúttal köszönik
az eddig i támogatásokat.
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Múlt hétfőn megérkezett
Prágából az első menetrend
szerinti járat a Hévíz–Balaton
Airportra. A gépen az egyéni
utazók mellett jó néhány utazásszervező is helyet foglalt.
Július 28-ától hétfőnként
kora délután landol majd a sármelléki aszfalton a Czech
Airlines járata, amely 15 órakor indul vissza, és 16.30-kor
száll le a prágai Václav Havel
repülőtéren. A tervek szerint a
gépek november 10-éig közlekednek majd.
Mint Benkő Attila, a Hévíz–
Balaton Airport ügyvezető
igazgatója elmondta: az ATR72-es géppel 37 utas érkezett
Sármellékre, a visszaútra pedig, a Czech Airlinestól származó információ szerint, 27
jegyet értékesítettek.
A prágai légi összeköttetéstől a ki- és beutazó forgalom
növekedését egyaránt várják
a Hévíz–Balaton Airporton,
tudtuk meg Papp Gábor polgármestertől, aki elmondta: az
elmúlt években folyamatosan
emelkedett a cseh vendégek
száma Hévízen, tavaly már átlépte a 28 ezer vendégéjszakát,

Először teremtődött közvetlen légi kapcsolat a Balaton és Prága között
ami 14 százalékos növekedés
volt a 2012-eshez képest. A tapasztalatok szerint elsősorban a termálvízre épülő spa és
wellness szolgáltatások, valamint a térségben található aktív programok vonzzák őket,
azaz a csehek jellemzően nem
gyógyvendégek.
Az új repülőjárat a szakemberek szerint fontos szerepet
tölthet be a kiutazó forgalom

erősítésében is, hiszen Prága,
amely a magyar utazóközönség egyik kedvelt célpontja,
mostantól a dél- és nyugat-magyarországi régió utazói számára gyorsan és kényelmesen
elérhető.
A Czech Airlines sármelléki
gépei azonban nemcsak Prágából hoznak, és oda szállítanak vendégeket, közvetlen átszállás révén ugyanis számos

MTI fotó: Varga György

kelet- és nyugat-európai nagyvárost is elérhetővé tesznek,
így egyebek mellett Moszkvát,
Jekatyerinburgot, Perm és
Rosztov-na-Donu városát,
Szamarát, továbbá Koppenhágát, Brüsszelt, illetve Ostravát.
A prágai járattól az egész
Balaton régióban azt remélik,
hogy emelkedik majd a a cseh
turisták száma.
Forrás-információ

Kegyeibe fogadta Fortuna… Ismét a legjobbak között
Tavaly ősszel számoltunk be arról, hogy a Gault & Millau
étteremkalauz a 2014-es esztendő legjobb kisvendéglőjévé
választotta a hévízi Öreg Harang Borozót, amelyet egyre
több turizmussal foglalkozó szakportál fedez fel magának,
a Magyar Konyha nevű gasztronómiai magazin pedig Balaton 2014 című gasztronómiai útikalauzában a tíz legjobb
étterem közé sorolta az egregyi vendéglátóhelyet.
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Pályázati siker: jövőre élőfüves
futballpályák épülhetnek Egregyen
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az elmúlt 4 évben új
irányt vett a hévízi sportélet,
sikerült a Hévízi Sportkör körüli átláthatatlan gazdasági
helyzetet rendezni – fogalmazott a nyertes pályázatról tartott sajtótájékoztatón Fisli
István önkormányzati képviselő, a közoktatási, szociális
és sportbizottság elnöke,
hangsúlyozva: az erőfeszítések eredményességét bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban új szakosztály alakult, az önkormányzat pedig
növelte az e célra fordítható
támogatás összegét. Mindemellett számos projekt is
megvalósult, így például két,
versenyzésre is alkalmas műfüves és egy rekortán pálya s
egy felnőtt fitneszpark épült,
továbbá felújították a labdarúgó centerpályát, a sportcsarnokban is végeztek ilyen
jellegű munkákat, a görkorcsolya, gördeszka és BMX
sportot kedvelő fiatalok pedig
egy 160 négyzetméteres aszfaltozott skate-pályát kaptak.
– Az addig kihasználatlan
területek mára olyan sportés szabadidős központtá váltak, amit a profik éppúgy
használnak, mint az amatőrök, és már kész vannak a
tervek a terület teljes rendezésére – utalt a már említett
fejlesztésekre Papp Gábor
polgármester. – Mi pedig ha-

ladunk tovább a megkezdett
úton, ezt szolgálja legújabb
nyertes pályázatunk is.
A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjának keretében két
új élőfüves futballpálya épül a
Hosszúföldek területére,
egyik edzés, a másik pedig

pályázatban foglaltak szerint
a beruházás jövő tavasszal
kezdődik és legkésőbb 2016
végére kell befejeződnie.
A Hosszúföldek Sportcentrumának építési-fejlesztési
ütemterve egyébként már
kész, ennek részeként egy
társasági adós pályázat – a

ta: négy év alatt 128-ról 178-ra
emelkedett a labdarúgó gyermekek száma a városban, s a
szakosztályban tevékenykedő focisták mellett sok tömegsportoló is használja az új
pályákat.
– Az utánpótlás-nevelésben az új beruházás minősé-

Jó hírt hoztak. Fisli István, Papp Gábor és Damina László a tervezett fejlesztésekről is beszélt
versenyzés céljából. Az MLSZ
a 205 millió forintos beruházás 70 százalékát (több mint
140 millió forint) finanszírozza, a fennmaradó részt pedig
az önkormányzat teszi hozzá.
A beruházás keretében háromszáz fős mobil lelátót és
járdát építenek, kialakítják a
megfelelő világítást, továbbá
labdafogó hálókat s egyéb, a
sportpályákhoz szükséges
eszközöket szereznek be. A

remények szerint – az ugyancsak erre a területre megálmodott sportcsarnok terveinek megvalósítását segíti
majd. Mindehhez azonban
infrastrukturális fejlesztések, út- és közműépítés is
szükségesek, amelyekhez
szintén keresik a pályázati
forrásokat.
Damina László, a Hévíz
Sportkör Labdarúgó Szakosztályának vezetője elmond-

gi előrelépést jelent, sokkal
koncentráltabban mozgathatjuk majd sportolóinkat, s
még nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni idén elindított
kiemelt egyéni képzésünkre
is – tette hozzá a szakosztályvezető.
A tervezett fejlesztések és
az új létesítmények a sportturizmus területén is új távlatokat nyitnak meg.
Varga Lívia

Hungarikum és világörökség is lehet a Hévízi-tó

Amint azt már előző számunkban olvashatták, Pozsgai Mária
nyerte a két prágai repülőjegyet, amelyet a hévízi önkormányzat és a Hévíz–Balaton Airport ajánlott fel a Forrás olvasói számára. Nyertesünknek Horváth Orsolya, a TDM Egyesület elnöke, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője gratulált szerkesztőségünkben.
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Hamarosan a Hévízi-tó
és a hozzá kapcsolódó hagyományos gyógykúra is
bekerülhet a hungariku
mok közé, jelentette be Fa
zekas Sándor földművelésügyi miniszter az első
Hungarikum Hétvége meg
nyitóján.
– A hungarikumok a
magyarság csúcsteljesítményei – hangsúlyozta a
tárcavezető a mag yar
nemzeti értékeket bemutató kulturális és gasztronómiai fesztiválon, hozzátéve: hungarikum lehet a
jövőben a szerencsi csokoládé, a székely kürtőska- A tó télen, nyáron sok vendéget vonz

lács, Neumann János számítástechnikai hagyatéka, a vizsolyi Biblia, a halászlékészítés, valamint
a Hévízi-tó és az itteni hagyományos kúra.
S a gyógytó felkerülhet
az UNESCO világörökség
listáján szereplő magyar
helyszínek közé is, amiből
hazánkban ez idáig nyolcat tartanak számon, az
önkormányzat ug yanis
neves szakértők bevonásával nemrégiben komoly
munkába fogott. A cél nem
kevesebb, mint bebizonyítani: a Hévízi-tó egyedülálló a világon. 
(vl)
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Elkapták
a szállodai
szarkát
Szállodai tolvajt fogtak el Hévízen, a férfi
abból élt már 8–10 hónapja, hogy az ország
különböző településein
őrizetlenül hagyott értékeket vitt el szállókból,
panziókból, masszázsszalonokból, autókból.
Amikor elkapták, több
százezer forint volt nála.
A 38 éves, többszörösen büntetett férfi elveszítette munkáját, és
akkor határozta el,
hogy alkalmi lopásokból tartja fenn magát. A
módszere az volt, hogy
szobát bérelt, majd feltérképezte a környék
szálláshelyeit, és ahonnan lehetősége volt, ellopott valamit. Keszthelyen, a főtérről például egy a szökőkút mellé
letett hátizsákot vitt
magával.
A zalai rendőrök a
napokban kezdődött eljárás során már 286 tételt megtaláltak az ellopott tárgyak, így fényképezőgépek és különféle elektronikai eszközök közül. A férfinél
több tucatnyi személyi
igazolvány is volt, amelyeket a szállodai bejelentkezésekhez használta fel, mondta el dr.
Horváth István keszthelyi rendőrkapitány.
Az alezredes arra hívta
fel a figyelmet, hogy
nyaralás, pihenés közben is szükség van értékeink, személyes tárgyaink védelmére és az
óvatosságra.
Az elkövetőt eg y
szemtanú ismerte fel
július 24-én a hévízi
buszmegállóban, a
rendőrök elfog ták,
most már előzetes letartóztatásban van. A
g yanú szerint több
mint 100 bűncselekményt követett el az elmúlt időszakban az ország több településén.
Hévízen is több szállodából lopott. 
(vl)
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Pákh Imre és Hermann Katalin. A műgyűjtő elismerően szólt a hévízi tárlatról

„Munkácsy megérdemli, hogy ilyen
környezetben lássák festményeit”

Nyár esték, zenével megspékelve
Folytatódott a Zenés nyári esték programsorozat,
amelynek keretében minden kedden este a Festetics térre várják az érdeklődőket. Múlt héten egy nagykanizsai
együttes, a Tripod érkezett a városba.
– A Cserfői JazzLand elnevezésű rendezvényen ugyanezzel a felállással zenéltünk, abból a repertoárból hoztunk
ide, a fürdővárosba is. Közismert dallamokat játszottunk,
klasszikus trió fölállásban, Kőfalvi Csaba dobon, Szatmá
ri László pedig nagybőgőn működött közre – mondta
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Bár a mindennapokban hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni,
a magyar néplélekben a kenyérhez magasztos eszmék társulnak.
Olyannyira, hogy augusztus 20-án az államalapítás mellett az aratás
végét és az új kenyeret is ünnepeljük.

évekig fizettek a semmiért”.
– Egyetlen színpadi művemet se szerettem annyira, mint ezt, nagyon szépen
köszönöm mindenkinek,
aki segített benne, hogy elkészülhessen, csiszolódjon
az elmúlt bő évben, és most
megjelenhessen – fogalmazott Szálinger Balázs. (vl)

Szálinger Balázs: – Teljesen
úgy érzem magam, mintha új
kötetem jelent volna meg

HÉVÍZI

A szív s a lélek a kenyér legfontosabb összetevői

„Egyetlen színpadi művemet
se szerettem ennyire…”
A kaposvári, dunaújvárosi és budaörsi felolvasó
színházi estek után nyomtatásban is megjelent Szá
linger Balázs Becsvölgye
című új darabja, méghozzá
egyben, a Kortárs folyóirat
2014/7–8. duplaszámában,
adta hírül a Hévíz folyóirat
főszerkesztői feladatait is
ellátó költő Facebookoldalán.
– Teljesen úgy érzem magam, mintha új kötetem jelent volna meg. Krimi, talán krimivíg játék, ami
megtörtént esetet dolgoz
fel – fogalmazott.
Az eredeti történet persze, teszi hozzá, nem Becsvölgyén játszódott, de még
csak nem is Zalában.
A 2012 októberében, a
Somogyi Hírlapban megjelent újságcikk szerint minden „egy régi tartozással
kezdődött, aztán jött egy
segítőkész csaló, aki milliókat síbolt ki társaival a
behajtásért. A balaton
földvári panziósok pedig

magazin

2014. augusztus 6.

(Folytatás az 1. oldalról.) majd a bordó háttérre utal- az üzletember azonban re– A képek mellett relikvi- va leszögezte: Munkácsy méli, hogy hamarosan ez a
ák, fotók egészítik ki a hévízi megérdemli, hogy ilyen kör- festmény is az ő gyűjtemétárlatot, amely egyértelmű- nyezetben lássák az érdek- nyét gyarapítja.
en bebizonyítja, hogy nem lődők a festményeit.
– Mintegy 300 Munkácsykell 30–40 festmény egy
Pákh Imrének, mint el- képnek ismerjük a hollétét,
Munkácsy-kiállításhoz, ha mesélte, összesen ötven 400 festménynek viszont
az ember jól csinálja – gratu- képe van a festőgéniusztól, nem, ezek egy része meglált Pákh Imre a
sem m isü l hetet t.
Muzeális GyűjteVan viszont még
mény munkatárlegalább 100 olyan
sainak, majd köalkotás, amit érdeszönetet mondott
mes lenne begyűja Munkácsy Alateni, s évente megpítványnak is,
jelenik a piacon
amely szintén
néhány kép, amiről
részt vett a tárlat
még a szakma sem
szervezésében.
tud, ez pedig naA műg y űjtő
gyon izgalmassá
hozzátette: bár
teszi az egész MunMagyarországon
kácsy-sztorit.
rendkívül BudaA Munkácsy Alapest-centrikus a Cigányok az erdőszélen. Munkácsy 1873-as alko- pítvány fő feladata
művészet, több tására nemrég bukkant rá az üzletember
a Munkácsy-képek
éve járva a vidébegyűjtése és beket rájött, hogy a minőségi nemrég egy nagyméretű, mutatása, a szervezet ez
kultúrára ott is van igény.
szép hölgyeket és pálmafá- idáig már 15 kiállítást szer– Önök itt Hévízen eléggé kat ábrázoló akvarellt ta- vezett. Párizs után egyebek
bátrak voltak ahhoz, hogy lált tőle, ami azért is külön- mellett Békéscsabán és
Munkácsy-kiállítást ren- leges, mert Munkácsy kevés Sopronban állították ki a
dezzenek néhány évvel a akvarellt készített. A vásár- festőgéniusz műveit, most
keszthelyi után – folytatta lással kapcsolatos tárgya- pedig egy firenzei tárlaton
elismerően az üzletember, lásokat csak most kezdték, dolgoznak.

A Tripod együttes ezúttal is sikert aratott

Kosztümös tárlatvezetésre invitálnak

Tiborcz Iván, a zenekar vezetője és billentyűse. – Korábban már voltunk itt Hévízen, az utcazene fesztiválon, akkor
is nagyon jól éreztük magunkat, hiszen sikerült a közönséget bevonnunk, így jó szívvel jöttünk megint, s boldogok
vagyunk, hogy most is ilyen sokan voltak kíváncsiak ránk.
A jazz improvizatív zene, ezért csak a váz az állandó, azon
kívül minden változik. A közönség nagyon tudja inspirálni
az embert zenélés közben, ezért fontos, hogy jó hallgatóság
legyen – tette hozzá a muzsikus.
(ta)

Szerdánként 11 és 17 órától kosztümös tárlatvezetéssel
várják az érdeklődőket a Muzeális Gyűjtemény Munkácsy,
a festőfejedelem című kiállítására, amelyet szeptember
2-áig tekinthetnek meg Hévízen. A három teremben számos
Munkácsy-fotót, tizenhét festményt, hat grafikát, több reprodukciót, vázlatrajzot és személyes tárgyat mutatnak be, a
tárlat mindennap 10 és 20 óra között tart nyitva, a belépődíj
Szerdánként kosztümben...
mindössze 800 forint, a tárlatvezetés pedig ingyenes.

Aki belép a hévízi Rácz Pékségbe, valamit visszakap ebből a tiszteletből. Az igazi családi vállalkozásként működő
manufaktúrában ugyanis a
kenyér több puszta eledelnél.
Ahogy közösségi oldalukon fogalmaznak: a kézműves termékekben csak kétféle adalékanyag van, „a szívünk meg a
lelkünk”.
– Már az ókori egyiptomiak
is ismerték a kenyeret, ahogy a

aki három évtizednyi tapasztalattal a háta mögött 2010-ben
nyitotta meg pékségét. S a vállalkozás valóban családi, hiszen a munkából mindenki kiveszi a részét. A pékmester
már délután négykor nekilát a
másnapra szánt termékek elkészítésének, s egészen a következő nap délelőttjéig dolgozik. Felesége, Krisztina reggeltől a vevőket szolgálja ki,
amibe a három gyerek is bese-

A mesterséget a még középiskolás Anna viszi tovább
törökök is, utóbbiak, mivel nagyon sokan voltak, hatalmas,
földbe ásott kemencében raktak tüzet, s a fölé nyújtva sütötték meg – meséli Rácz József,

gít. A mesterséget a legkisebb,
a még középiskolás Anna viszi
tovább, aki – édesapjához hasonlóan – kiskora óta tudja,
hogy pék szeretne lenni. A csa-

lád Baranyából költözött Zalába másfél évtizede.
– Emlékszem, gyerekkoromban a focipálya alatt volt a
kenyérgyár, s mikor hajnalonta
arra jártam, mindig éreztem a
finom illatot, amiről csak jóval
később tudtam meg, hogy a
foszlós kalácsé – emlékszik
vissza Rácz József. – Otthon
édesanyám is rendszeresen
készített kenyeret, s ezt a hagyományt mi is továbbvittük:
régebben minden hétvégén közösen sütöttünk a gyerekekkel, így tulajdonképpen belenőttek ebbe.
A pékmester hozzáteszi: a
minőségben komoly károkat
okozott, hogy a rendszerváltás környékén a gyártók egymásra licitálva egyre nagyobb kenyereket kezdtek
gyártani, s ez a nagyobb méret az esetleges gyerekkori
élményeikkel összekapcsolódva rögzült az emberek tudatában, csakhogy nagyanyáink 3–4 kilós kenyerei
voltak akkorák, mint a mai,
adalékanyaggal dúsított kilós
kenyerek. Ennek ellenére a
többség ma is a méretesebb
példányokat keresi.

A lelküket is belerakják. Rácz József és felesége, Krisztina
– A jó kenyérbe a liszten, vízen, són és egy csipetnyi élesztőn kívül nem kerül más. A
tészta nyáron 7–8, télen akár
11 órát is kel és pihen, így nem
a gyomorban erjed, tehát nem
puffaszt, s mindig barnára sül,
a héja repedezett, és ha jól ki
van sütve, akkor utána egy
ideig még fura hangokat hallat: beszél, muzsikál, a sülési
folyamatok ugyanis ilyenkor
fejeződnek be – magyarázza a
pékmester, majd hozzáteszi:
ebben a szakmában nincsenek
„nagy titkok”. A jó kenyér nem
nagyanyáink receptje alapján,
hanem szigorúan és pontosan
meghatározott természetes
összetevőkből, adalékanyagok nélkül készül, amit Rácz

József tanulmányai során sajátított el. Csak, mint fogalmaz, a pékek egy része elfelejti
ezt.
Ami pedig a keresletet illeti:
míg a németek a rozskenyeret
viszik a leginkább, a svájciak
előszeretettel választanak például tönkölybúzából készültet,
ami nagyon egészséges, és cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. S lassan megdőlni látszik a fehér kenyér uralma is:
Ráczéknál a többi fajtából ös�szességében már több fogy. És
a családban is más-más a kedvenc, József például szendvicsnek tönköly-, míg gulyásleves
mellé házi kenyeret fogyaszt
szívesen.
Varga Lívia


Színes programokkal idézik meg a határnyitást
On-line és szabadtéri emléktárat hoznak létre, trabi
találkozót szerveznek s
filmmaratonnal is készülnek a
határnyitás 25. évfordulója alkalmából Hévízen.
Már üzemel a város honlapján az az on-line emléktár,
amely a hévíziek és vendégeik
’89-es emlékeit mutatja be, a
TDM Egyesület munkatársai
azonban még mindig várják a
korabeli fotókat, tárgyakat,
amelyeket a sétálóutcán is
megtekinthet majd a nagyérdemű szeptember 13-ától két
héten át. (A képeket és tárgyakról készült fotókat BertaTóth Manuélának küldhetik
az info@hevizmarketing.
hu címre, vagy akár be is vihetik a Tourinform irodába.)
– Három lakókocsit dekorálunk ki kívül-belül ’89-es ké-

pekkel, történetekkel, tárgyakkal, megidézve a rendszerváltás korabeli vendéglátás fő vonulatát – mondja
Horváth Orsolya, a TDM
Egyesület elnöke, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A kiállítás többnyelvű lesz, hiszen a magyarok
mellett egyrészt a német vendégek figyelmét kívánjuk felhívni ezzel, de érdekes lehet
mindez az úgynevezett keleti
blokk turistáinak, a cseheknek, lengyeleknek, szlovákoknak is.
A program meglehetősen
komplex lesz, hiszen szeptember 13-ára a művelődési
központ trabitalálkozót szervez a városban, a moziban
filmmaratont tartanak, s ekkorra esik a Magyar Dal Napja is, amelynek koncertjei,

íg y például a Beatrice,
ugyancsak ezt a korszakot
idézik meg. A Tourinform iroda udvarán pedig a 80-as
évek játékait próbálhatják ki
az érdeklődők. Ugyanitt
Hardy Mária és Mészáros
Ferenc – a páneurópai piknik
egyik szervezője – tart emlékestet, amelyen személyes Magyar–német családok barátságát bemutató, bográcsgulyásélményeket is megosztanak partit megidéző fotók és egy korabeli óra az emléktárból
majd az érdeklődőkkel.
– Célunk egyrészt a hévíziek bevonása, hiszen a szobakiadóknak, szállodásoknak
rengeteg jó történetük van
ebből az időszakból, másrészt emlékeik feldolgozásával szeretnénk kifejezni megbecsülésünket az évtizedek
óta Hévízen üdülő vendégeknek is – fogalmazott Horváth
Orsolya.

Varga Lívia
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A mezítlábas grófnő Hévízen is varázsolt „Az a pillanat csak a miénk”
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elmúlt évben harminc
gyermek született Hévízen,
2014 első felében pedig már
harminchárom.
– Az anyatejes világnapot azért szervezzük több
éve rendszeresen – tette
hozzá Kocsisné Vidéki
Szilvia –, hogy felhívjuk az
édesanyák figyelmét arra,
hogy az anyatejes táplálás
mennyire fontos. Ilyenkor
előadásokat is tartunk, ma
például az anyatejről lesz
szó, annak összetételéről
és arról, hogy ez mennyire
jó a piciknek.
A szakember kiemelte, az
anyatej a legtermészetesebb
és a legfontosabb táplálék.
Az országos átlaghoz képest, már ami az anyatejes
táplálást illeti, Hévízen nagyon jó a helyzet, hiszen az
édesanyák hatvan százaléka legalább négy hónapig
táplálja így gyermekét, de
volt arra is példa, hogy valaki három évig szoptatott.
– Nekem két gyermekem
van, a kisfiamat 14 hónapos

Verdi és jazz. A különleges koncert igazi örömzenét hozott

Öröm, zene, nosztalgia...
Négynapos Nosztalgia hétvégét tartottak a
nagyparkolóban, ahol minden este sztárfellépők szórakoztatták a közönséget. A termelői piacon pedig ezeken a napokon kézműves- és régiségvásár várta a látogatókat.
A rendezvény nyitóestjén a
Classic Club Singers állt színpadra „Verdi’n the mood!”
című koncertjével.
– Ezt a programot a tavalyi
Verdi Bicentenáriumra állítottuk össze – mondta elöljáróban László Boldizsár operaénekes. – Annak idején a
Cotton Club Singersben sok
olyan fura dolgot tettünk,
hogy átdolgoztuk mások
munkáit, mondjuk Sinatrára
gondolok, meg az Abbára.
Amikor operaénekes lettem,
már akkor tudtam, hogy
időnként visszamennék ki-

állással csináltam Boldi és
keresztapák címmel egy
olyan műsort, amelyben nápolyi dalokat és nagyon ismert nótákat dolgoztunk fel.
Akkor csak én voltam a szólista. Később bariton barátommal, Gergely Lajossal
összeültünk és kitaláltuk,
hogy Verdit kellene hangszereltetni, mert olyan jó lenne
vegyíteni a jazzel. Sikerült
egy másfél órás műsort ös�szehoznunk.
László Boldizsár elmondta
azt is, izgalommal készültek
a hévízi fellépésre. Már csak

levegőben, hogy Hévízen lesz
még koncertünk 2014-ben,
egyelőre tárgyalunk, egyeztetünk erről.
Másnap keringőestet tartottak a Váci Szimfonikusokkal, amelyen Oszvald Mari
ka, Sas Éva, Straub Dezső
és Peller Károly működött
közre.
– Hévíz különleges hely,
ritkaságszámba megy, hiszen nagyon jó a hangulata,
a miliője, az emberek pedig
higgadtak, nyugodtak, kedvesek, s jól érzik magukat.
Minden alkalommal szeretethullám ér, amikor itt lépek
fel – mondta Oszvald Marika,
aki elárulta azt is, ennek következtében nagyon szeret
idejárni.
A Nosztalgia hétvége
szombat estéjén a Bergendy
Szalonzenekar lépett szín-

Keringő est. Az Új Színpad Egyesület tagjai táncba hívták a közönséget
csit a könnyű műfaj, a jazz
irányába, és vártam, hogy
jön valami ihlet, mert ugyanazt nem akartam énekelni,
mint régen. Akkor valahogy
elkezdtem az operát ötvözni
a jazzel. Eleinte úgy nézett
ki, hogy hasonló zenekari fel-

azért is, mert „nem ez a fő
csapásirány” az életükben,
inkább egyfajta örömzene.
Ráadásul a fellépők barátok
is, és a nézők is szeretik ezt a
hangulatot.
– Idén lesz 20 éves a Cotton
Club Singers. Benne van a

padra, vasárnap pedig a
Neoton Família. Csepregi
Éva elmondta, mint máshol,
Hévízen is a 80’-as évek dalai
voltak a legnépszerűbbek,
ezeket szereti leginkább a
közönség.
Tóth András

Három napon át tartott a hévízi Blues Fesztivál, amelyen gasztronómiai és kézműves
vásárral is várták a vendégeket.
A fesztivált az első estén a
Mátyás Pribojszki Band nyitotta meg koncertjével, majd
Deák Bill Gyula lépett színpadra.
Hazajárok Hévízre!, mondta a rajongóknak Bill kapitány, aki ismert és közkedvelt dalait adta elő. Elmondta, jövőre ismét színpadra
állítják az István a királyt,
amiben ő is kap szerepet,
majd megköszönte a közönségnek, hogy betegsége idején olyan sokan gondoltak rá
és biztatták.
Másnap a Mojo Workings
koncertezett, majd a Blues
Band szórakoztatta a közönséget.
A Mojos Workings a hatvanas évekbeli beatzenét ötvözi
a későbbi korok popdallamaival, valamint a tradicionális
blueszenével. A 2011-ben alakult együttest három zenész
alkotja, akik szeretik a végletekig kihasználni az élő zene
dinamikai határait, koncertjeiket pedig különlegessé
tenni egy-egy saját dallal.
Olykor ritkán hallható hangszereket is használnak, mint
például a diddley-bow, a
harmonetta, a basszusharmonika és a stompbox.
A Blues Fesztivál záró estjén Rhoda Scottot és a Modern Art Orchestra együttest
várta a közönség a Deák téren. A koncert előtt már több

mint egy órával elfogytak az
ülőhelyek, közben a rajongók
próbáltak minél közelebb kerülni a fellépőkhöz, hogy legalább fotót tudjanak készíteni a sztárokról.
Hazánkban Rhoda Scott
Varnus Xavér orgonaművésszel lépett színpadra
többször is. Hévízre a FeketeKovács Kornél trombitaművész vezette Modern Art
Orchestra zenekarral érkezett. Az együttes 2005-ben
alakult, a magyar jazz és
klasszikus zenei élet legkiválóbb fiatal muzsikusaiból.
Céljuk, hogy tágítsák a kor-

koráig tudtam így táplálni,
a kislányom pedig most
másfél éves, és még mindig
anyatejet eszik – árulta el
Zsuffa Kinga. – Az első
gyermek születése előtt a
védőnők is ajánlották ezt, s
a józan ész is erre indított.
Ezzel olyan kapcsolat jön
létre a gyermek és az anya
között, amit elmondani nem
lehet. Amikor ott van a baba
az anyuka ölében, az a pillanat csak a miénk, akkor el
van felejtve minden más...
(ta)

Zsuffa Kinga: – Olyan kapcsolat jön létre gyermek és anya
között, amit elmondani nem
lehet...

Világbajnokság: a Hévíz címer kötelez...

társ klasszikus zene és a jazz fellépett, tavaly Budapesten
határait.
két alkalommal, s most HévíRhoda Scott a Modern Art zen.
Orchestrával már többször
A zsúfolásig megtelt Deák
téren a „mezítlábas grófnő”
egyrészt saját szerzeményeit, másrészt a jazz örökzöld
dallamait szólaltatta meg.
A 75 éves művész keresztény környezetben nőtt fel, a
gospelek atmoszférája mély
benyomást gyakorolt rá. A
cipő nélküli orgonálás már
gyermekkorában védjegyévé
vált. Rhoda Scott szereti a
kihívásokat, ezért zenéjében
állandóan kísérletezik, vagy
is szabadon improvizál. A
művész 1970 óta jár Magyarországra, egyetemi diplomamunkáját a Kodály-módszerről és Bartók Béla népdalgyűjtéséről írta. Egyik nagy
élménye a Kisstadionban
tartott koncertje, ahol 17 ezer
ember hallgatta zenéjét.

Tóth András

Hévízi színekben indul
Hegedüs Károly az augusztusi könnyűrepülő világbajnokságon, amelyet
idén Magyarországon, a
Kecskeméthez közeli
Matkópusztán rendeznek
meg.
Az augusztus 9. és 16.
között zajló viadalon
hátimotoros siklóernyősök, valamint ultrakönnyű
repülőgépek csapnak ös�sze. A hivatalos edzőtábort
4. és 9. között tartják.
Hegedüs Károly, akinek
Papp Gábor a polgármesteri keretből támogatja indulását, a kétszemélyes
motoros sárkányrepülők
kategóriájában versenyez,
Hévíz címerrel s a www.
heviz.hu internetcímmel a
gépén. Mint mondja, amatőrként, szponzorok nélkül,
pusztán családi segítséggel
nagyon nehéz ebben a
sportágban boldogulni.
– 17 esztendeje repülök,
kis repterünk az Árpád-kori templom alatt, a cser
szegtomaji mezőben talál-

ható – fogalmaz a sportember, aki számos eredményt
tudhat már magáénak, tavaly a jet-ski- és autóversenyt, valamint repülést is
magában foglaló technikai
triatlonon országos bajnok
lett. Így a Motoros Könnyűrepülő Szövetség ajánlásával bekerült a Magyar Re-

den tájáról, szám szerint
harmincöt országból kettőszázötven gépet és azok
pilótáit várják.
A magyar válogatott
tagjai hét géppel, különböző kategóriákban és nagy
reményekkel indulnak.
Hegedüs Károly terve a
dobogót megcélozni, hi-

Hegedüs Károly számos eredményt tudhat már magáénak
pülő Szövetség válogatott- szen, mint mosolyog va
jába.
megjegyzi: a Hévíz címer
A matkópusztai világ- kötelez…
bajnokságra a világ min(vl)
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Koller Zoltánnal a magyar futballközegről, első hévízi benyomásairól és a vágyott feljutásról

„Legyen a csapatnak kialakult
játékstílusa, amit élmény lesz nézni”
A megyei I. osztályban folytatja szereplését
a Hévíz labdarúgócsapata, csak már új trénerrel. Koller Zoltán Kanizsáról érkezett
a fürdővárosba.
– Nős vagyok, két gyermekem van, s Nagykanizsán élünk – mondja a legfontosabb személyes adatokat. – A három kanizsai játékossal ingázunk, mindennap jövünk-megyünk a
két város között. Az elmúlt
évet az Illés Akadémián
töltöttem Szombathelyen.
– Miért a futballt vá
lasztotta annak idején?
– Az én gyermekkoromban még mindenki futballozott, kevés olyan srác volt,
aki sosem húzott focicsukát. Én is szerettem focizni, az akkori példaképem
Nyilasi és Törőcsik volt.
Ezen az úton indultam el.
Az elején nem annyira vettem komolyan, de 16–17
éves koromban elhatároztam, hogy tényleg futballista leszek. Mellette elvégeztem eg y kereskedelmi
szakközépiskolát Nagykanizsán. A futball mellett
idegen nyelvet, angolt tanultam, de tudok alapszinten németül is, mert több
mint hat évet játszottam
egy ötödosztályú osztrák
csapatban. Ausztriába 26
éves koromban mentem ki,
amikor a magyar viszonyokból elegem lett. Előtte
párszor játszottam NB
I-ben, jó sokat NB II-ben,
főleg a Nagykanizsa bajnokcsapatával, de szerepeltem a Keszthely NB IIIas gárdájánál is.
– Miért jött vissza még
is Magyarországra, és ho
gyan lett önből edző?
– Nagyon sokáig nem
gondolkodtam azon, hogy
edző legyek. Ez hirtelen
jött, viszont akkor nagyon
mélyen belevetettem magam. Megszereztem sorban
a D-, a B- és az A-licencet.
Mivel sokat tanultam, figyeltem, hamar rájöttem,

hogy a magyar futball nem
nekem való. Az edzői iskolák alatt megismerkedtem
Szekeres Zoltánnal, aki
anno játszott itt Hévízen
egy évet. Vele készítettünk
egy angol nyelvű honlapot,
aminek akkor még nem
tudtuk, mi lesz a végkimenetele. Ez onnan indult,
hogy önképzés céljából kiutaztunk Ausztriába, Szlovéniába, mindenhova, ahol
nagyon komoly csapatok
edzőtáboroznak nyaranta,
s így hatalmas anyagra tettünk szert. Azt találtuk ki,
hogy mindezt angol nyelven közzétesszük, aztán
rájöttünk: lehet, hogy ez
nem fog annyira tetszeni a
közönség nek, ráadásul
senki sem tudott minket jogilag biztosítani arról,
hogy ez törvényes-e. Ezért
aztán mi kezdtünk el kitalálni, fejleszteni gyakorlatokat, és már három éve
ezzel foglalkozunk. Honlapunk benn van a világ öt
legjobb honlapja között, 80
országból vannak előfizetőink. Gyakorlatok, komplett edzésvázlatok, mérkőzéselemzések vannak rajta, korosztályokra bontva.
Én az Illés Akadémiára is
úgy kerültem, hogy megkerestek minket Illés Béláék,

Tábor, rengeteg sporttal és élménnyel
Egyhetes úszó- és
sporttábort szerveztek általános iskolásoknak a városban,
amelyre a korábbi
évekhez hasonlóan
idén is nagy volt az
érdeklődés.
– A tábor mindennap fél
8-kor nyitott, azért, hogy
segítsünk azoknak a szülőknek, akik 8-tól már dolgoznak – mondta elöljáróban Szántó Kata, a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület elnöke.
Az immár hetedik éve
megrendezett táborban mindennap úszhattak a gyerekek – egyrészt az Állami
Egészségügyi Központ, valamint a Takács Apartmanház
uszodájában.
– Évről évre egyre több
gyerek ismer meg minket,
hiszen egész évben a tanuszodában oktatjuk a fiatalokat, és most már Hévízen
is több éve a polgármesteri
hivatal támogatásával a
másodikosokat, idén először pedig a nagycsoporto-

Koller Zoltán: – Remélem, ez egy gyümölcsöző és hosszú távú kapcsolat lesz
Szekeres Zoltánnal pedig
úgy döntöttünk, hogy vállaljuk a kihívást.
– Most a felnőtt csapat
vezetőedzőjeként dolgo
zik néhány hete Hévízen.
Mekkora kihívás ez önnek
a gyerekek után?
– Nem idegen felnőtt
csapatot edzeni, hiszen
már korábban is dolgoz-

Damina László: a cél, hogy minél több
saját nevelésű játékosunk legyen
– Koller Zoltán felkészült szakember – indokolja a
döntést Damina László. – A labdarúgó szakosztályunk
filozófiájának megfelelő szakembert szerettünk volna
felkérni. Fő célunk továbbra is az, hogy a felnőtt csapatunkban minél több saját nevelésű játékosunk szerepeljen. A 2014–2015-ös bajnoki esztendőben végig a bajnoki
címért akarunk harcban lenni.
Az új trénertől a szakosztály vezetősége azt várja,
hogy a csapat eredményesen szerepeljen úgy, hogy közben a játékosok fejlődése folyamatos legyen.

tam ilyen korú eg yüttessel, sőt engem a felnőtt
futball érdekel a legjobban, az utánpótlásban pedig a 17–19 évesek. Hévízen azt szeretném elérni,
hogy olyan edzések legyenek, amit a játékosok élveznek, ezért örömmel
jönnek majd. Jó gyakorlatokat akarok velük csinálni, hogy legyen a csapatnak eg y olyan kialakult
játékstílusa, amit élmény
lesz nézni. Labdabirtoklásra épülő játékot szeretnék, amelyben sok passz
van. Remélem, ez sikerül,
akárcsak a feljutás.
– Hogyan találtak egy
másra a hévízi szakmai
vezetéssel?
– Damina Lászlóval
elég régóta ismerjük egymást, nagyjából egy hónapja keresett meg először telefonon, felvázolta az el-

képzeléseit, s két hete, közvetlenül a felkészülés előtt
realizálódott, hogy én leszek a hévízi felnőtt csapat
vezetőedzője.
– Milyen potenciált lát
ebben a gárdában?
– Damina László és Sza
bó Imre azt szeretné, ha itt
a helyi utánpótlásra alapozva alakulna ki egy felnőtt csapat. Olyan közösséget és labdarúgó brigádot
akarnak, amelynek élmény
kijárni a mérkőzéseire, és
megfelelő erőt képvisel az
adott osztályhoz képest.
Amit Laci felvázolt, az nekem tetszett, ezért vállaltam el. Nagyon jó kis társasággal
d ol g o z h at om
együtt. Két hete edzünk, s
pozitívak az első benyomásaim. Remélem, ez eg y
g yümölcsöző és hosszú
távú kapcsolat lesz.
Tóth A ndrás
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A szervezők igyekeztek minden igényt kielégíteni, a gyerekekkel közösen alakították ki a
programokat
sokat is tanítjuk – hangsúlyozta Szántó Kata. – A hévízi táborunkban 38 gyermek volt, 5 évestől egészen
14 éves korig. Igyekeztünk
minden igényt kielégíteni, a
gyerekekkel közösen alakítottuk ki a programokat, ők
választhattak, hogy melyik
nap mit szeretnének, így
mindenki boldogan és persze fáradtan térhetett haza.

A napi programban a
reggeli torna kötelező volt,
utána pedig floorballozhat
tak, focizhattak a gyerekek
és sorjátékokat is szerveztek nekik. S a jutalom sem
maradt el...
Bicskei Laura, az egyik
táborozó most először vett
részt a programon, ennek
ellenére nem volt idegen
számára a vizes közeg.

– Három éve úszok,
nyolcévesen tanultam meg.
Leginkább a gyors- és a
hátúszást szeretem. Versenyekre is szoktam járni, s
vannak jó eredményeim is.
Szegedi Márk Imre már
tavaly is volt a táborban, s
mint mondta, elsősorban a
sportélmény és a barátságok miatt tért vissza.
Tóth A ndrás

Segway télen-nyáron
Nemrégiben – ahogyan arról már beszámoltunk – új alternatív közlekedési eszközök
érkeztek Hévízre. A Tourinform irodában
működő vállalkozásnál a Segway az egyik
legnépszerűbb.
– Azt tapasztaltjuk, hogy
van igény erre a hévízi vendégek körében is – közölte Vanó
Gábor, a High-Tech Sportok
Bázisának vezetője. – Az április és a május egy picit
gyengébbre sikerült, de akkor vezettük be ezt a szolgáltatást. Mostanra viszont odáig jutottunk, hogy a szállodákkal nagy részben már
szerződéses viszonyban vagyunk, s ők ajánlják ezt a lehetőséget.
A június és a július így
„kellemes csalódást” jelentett, hiszen egyre többen érkeztek. Vanó Gábor szerint
ennek az is oka, hogy vállalkozóbb kedvű, fiatalabb ven-

dégkör volt itt Hévízen, ők
pedig szívesen kipróbálták
az újat.
– Megnyugtató az is, hogy
az idősebbek sem idegenkednek, s jó látni a mosolygós
arcokat a túrák végén.
A program minden esetben a Tourinform irodától
indul. A legnagyobb népszerűségnek az úgynevezett Római Discover Segway Túra
örvend, ami 1,5–2 órás, és része az oktatás, a gyakorlás,
majd maga az érdemi túra,
ami 10 kilométeres.
– A Deák téren keresztül
elmegyünk az Alsópáhok
felé vezető bicikliúton, ahol
még mindig gyakorlunk,

Segway-jel könnyedén közlekednek a vendégek az egregyi
emelkedőkön is
megtanuljuk például a szlalomozó mozgást, amit szeretnek a vendégek. Visszafelé a
véderdőben tekergünk egy
jót, majd a nagyparkolón keresztül eljutunk az Attila utcába, onnan a Romkertig,
aztán felmegyünk Egregyre,
végül a Kodály utcán keresz-

tül visszajövünk a belvárosba.
A bázisban azt tervezik,
hogy egész évben nyitva lesznek, mert a Segway minden
időjárási körülményben
használható, csak megfelelő
öltözetet kell választani hozzá. 
(ta)
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A hit csodája
Kis Markos Imre
öngyógyító oktató tartott előadást a könyvtárban, azt elemezve,
hogy minden betegség
lelki eredetű, s ha az
ember nem oldja fel a
konfliktusait, akkor
ez később szervi megbetegedés formájában
visszaüt.
– Attól függ, milyen
problémánk, konfliktusunk van. Ha valakinek anyagi jelleg ű,
akkor májrákot kaphat, akinek pedig a
becsületébe belegázoltak és ezen „lovagol”, annak vastagbélrákja lehet. Minden
gondolati síkon történik, ezért meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat.
Az előadó arról is
beszélt, hogy kísérletekkel bizonyították:
a víz jelentős információhordozó közeg, hiszen a testünk 75 százaléka vízből áll. A
negatív gondolatok
rosszul hatnak a víz
molekuláris szerkezetére, a pozitív gondolatok pedig jó hatással vannak rá. Éppen ezért, akinél tartósan fennállnak a
negatív érzelmek, jó
esélye van arra, hogy
valamilyen daganatos
elváltozás alakul ki a
szervezetében.
– Az a lényeg, hogy
gondolkodjunk pozitívan. Tudom, ez elcsépelt dolognak tűnik,
de sokan elfelejtik, és
ebből alakul ki a betegségek túlnyomó része. Fogadjuk el önmagunkat, s oldjuk
meg a problémáinkat.
Gond az is, hogy sokan nagyon kevés vizet fogyasztanak, holott naponta minimum
három litert kellene
meginnunk.
A hit pedig csodákra képes: ha valaki elhiszi, hog y megg yó
g yul, akkor úg y is
lesz, hangsúlyozta Kis
Markos Imre.

(ta)
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Két világklasszis hévízi fellépése
Augusztus 15-én a tizenegyszeres magyar bajnok Győri
Audi ETO KC a hévízi sportcsarnokban fogadja a hússzoros
horvát bajnok Podravka gárdáját.
A győriek elkezdték a felkészülést az új szezonra, az első
alapozó hetet Mátraházán töltötték, amelynek végén két
góllal legyőzték a világ legerősebb válogatottjának tartott
norvég együttest.
A rangos nemzetközi találkozó szünetében öt hévízi
sportembert köszönt majd Papp Gábor, Hévíz polgármestere és a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője: olyanokat, akik az elmúlt évtizedekben a legtöbbet tették a hévízi
női kézilabdáért.
A találkozót követő napon a győriek vezetőedzője, Mar
tin Ambros tart majd edzést a Hévíz NB II-es női kézilabdacsapatának, amelyen várhatóan néhány győri játékos is
részt vesz.
A meccsre ingyenes tiszteletjegyekkel lehet bejutni. A
jegyek a polgármesteri kabinetnél igényelhetők a 83/500812-es telefonszámon, a sportcsarnok befogadóképességére tekintettel korlátozott számban. A hévíziek elsőbbséget
élveznek, a mérkőzésről azonban senki nem marad le, hiszen az érdeklődők a Deák téren kivetítőn is követhetik azt.
– Nagyon kemény egyhetes munkán vannak túl a lányok,
amelynek végén megmérkőztek a norvég együttessel –
mondta Pálinger Katalin, a Győr klubmenedzsere. – Kiemelkedő figyelmet fordítunk a hévízi találkozóra is, hiszen akkor fognak bemutatkozni hivatalosan új játékosaink, akikkel ismét az Európa legjobb együttese címet célozzuk meg a következő szezonban.
– Hetek óta folynak az előkészületek a hévízi sportcsarnokban, hogy a nívós csapatokat megfelelő körülmények
között fogadhassuk – tette hozzá Papp Gábor. – Nagyon
örülünk, hogy egy ilyen kiemelkedő rendezvény házigazdái
lehetünk, és várhatóan telt ház előtt búcsúztathatjuk azokat a nagyszerű sportembereket, akik önzetlenül segítették hozzá városunkat ahhoz, hogy másfél évtizeden keresztül a Dunántúl egyik meghatározó kézilabdacsapata
Iglódi Endre
működjön itt Hévízen. 

HÉVÍZTŐL 150m-RE!

HÜVÖSVÖLGYI VENDÉGLŐ

Alsópáhok Hévízi út 17.

Tel.: 06 83/344-232 • www.huvosvolgyivendeglo.hu

Hosszú távon azt szeretnék elérni, hogy minél több helyi fiatal szerepeljen a csapatban

Nagyon sokat gyakoroltak a nyári edzések során

A sportág megszerettetése volt a cél

Gőzerővel készülnek az őszre

A Hévízi Sportkör kézilabda szakosztálya
utánpótlás edzőtábort tartott a Városi
Sportcsarnokban.

A hévízi asztaliteniszezők nyáron sem
pihennek, edzéseken,
edzőtáborokban
készülnek az őszi
bajnoki szezonra.

Ilyet első alkalommal
tartottak, annak kapcsán,
hogy elindult egy utánpótlásképző program a városban.
– Azt szeretnénk, hogy a
jövőben minél több helyi játékos játszhasson itt Hévízen, és itt nevelt kézilabdázókból épüljön fel a csapat
– mondta elöljáróban
Horváth-Klász Karola, a

felnőtt gárda edzője. –
Ebbe a táborba a 2000-ben
születettek és az idősebbek
jelentkezhettek. A kisebbek húszan, a nagyobbak
15-en vannak.
A szakember elmondta
azt is, hogy elsősorban a
sportág megszerettetése
volt a tábor célja, de az egy
hét alatt fejlődtek is a gyerekek. Ők korábban már
megismerkedtek az alapokkal, így most a képzésen volt a hangsúly.
A felnőtt csapat augusztus 11-én kezdi az alapozást, heti három tréninggel.
– A hétfőnkénti erőnléti
edzés után kedden és csü-

törtökön g yakoroljuk a
technikát. Lesznek új játékosaink, Leidál Enikő vis�szajön, Magyar Holló Anett
Marcaliból érkezik, akárcsak Búzás Dorottya. Ő ifi
korosztályú, de lehet rá számítani a felnőtt csapatban
is, szélsőként a gyorsaságával erősíti majd a gárdát.
Mellettük Ágoston Kitti érkezik még, aki szintén ifi
korú, de a felnőtt csapatban
is számítok rá beálló és irányító poszton. Tóth Mária
és Lancz Katalin viszont
távozott tőlünk. Tartom a
kapcsolatot Pécsi Zsolttal,
a korábbi edzővel, s számítok a segítségére. 
(ta)

NYÁRI NAPSZEMÜVEG

AKCIÓ
ADMIRÁL OPTIKA

8380 HÉVÍZ, Deák Tér 1.
Tel.: 83/342-060
8380 HÉVÍZ, Kölcsey F. u. 4.
Tel.: 83/340-960
Az AKCIÓ részleteiről érdeklődjön üzletünkben...

roltunk Szalai Annával, a
fonákját erősítettük, most
már szépen pörget fonákról, tenyeresről egyaránt.
Gyakoroltuk az előre-hátra
mozgást mindenkivel, és
koncentráltunk a pörgetésekre, kontrázásokra is.
Szervánál több száz labdát
– A tervünk az volt a ütöttünk, azt gyakoroltuk,
nyárra, hog y anny it hogy oda tudják tenni a
edzünk, amennyit csak tu- szerváikat, ahová akarják.
dunk. Az önkormányzattal
történt egyeztetés után a
Megtartották az éves meteljes júliust végig tudtunk
gyei díjkiosztót Nagykanitréningezni – közölte
zsán. Itt minden koroszEmecz Emil vezetőedző.
tály legjobbjait és edzőiEz annyit jelent, hogy 10ket ismerték el. A hévíziek
től negyed kettőig, majd 18
négy kategóriában kapés 20.30 között dolgoztak a
tak díjat: a serdülő fiúknál
játékosok. Az eg yhetes
Raposa Roland, a serdülő
edzőtáborban pedig naponlányoknál Szalai Anna, az
ta három edzést tartott a
ifi fiúknál Nagy Emil hozmester. A sűrű programba,
hatott haza aranyérmet,
lazításként, fagyizást, séaz edzői díjat pedig Emecz
tát és strandolást is beilEmil kapta.
lesztettek.
– Ez az egy hét nagyon
kemény volt, de úgy érzem,
hogy megérte, mert a gyeA hévíziek nyitó verserekek a játékban sokat fej- nye Nagykanizsán lesz aulődtek. Rengeteget gyako- gusztus 23-án, az első

Módosul lapunk
megjelenése
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Forrás
következő száma az augusztus 20-ai ünnep miatt
néhány napot csúszik, így
augusztus 25-én, hétfőn jelenik meg.

ranglista-megmérettetés
pedig egy héttel később.
A fiúk idén az NB I-ben
nem indulhatnak, úgyhogy
mindkét férfi csapat az NB
II-ben szerepel majd. A lányok viszont az NB I-ben
folytatják. Ebben az osztályban nincs sok változás:
a füredi csapat megszűnt,
helyette egy szombathelyi
gárda érkezett.
– A fiúknál azonban lényeges módosulás – sorolja
Emecz Emil –, hogy a tavalyihoz képest másik csoportba került mindkét NB
II-es csapatunk. Ez annyiból jó, hogy új emberekkel
játszunk, annyiból viszont
rossz, hogy sokat kell utaznunk, például Mohácsra,
Pécsre, Bonyhádra, Dunaújvárosba.
Augusztusban megtartják a hagyományos német
edzőtábort Hévízen, amelyen néhány hévízi tehetség is részt vesz. A hivatalos versenyszezon szeptember 7-én kezdődik.
Tóth A ndrás

Hajóprogramok Keszthelyen a

„CSONGOR” nosztalgiahajó fedélzetén 08. 24-ig:
1 órás sétahajózás minden nap 10:00-20:00
óra között több időpontban.

A 10:00, 11:00 és 17:30 órakor induló hajón a felnőttel érkező gyerekek
ingyen hajózhatnak! kivétel pénteken, kivétel szerdán
 Gyerekhajó kalózműsorral pénteken 10:00 órakor.
 Koktél Party pénteken 20:00 órakor.
 Naplemente túra szombaton 19:30 órakor.
 Ezüst-híd túra pénteken, szombaton 21:00 órakor.
 Esti kirándulás Badacsonyba szerdán 17:00 órakor.

2 órás Buli hajó csütörtökön 20:30 órakor.
Badacsony túra borkóstolóval csütörtökön 10:00 órakor.
Menetrendszerinti járat indul
Badacsonyba minden nap
10:00 órakor. Hévízi állandó
lakosoknak 25% kedvezmény
lakcímkártya felmutatására!

Sakkolimpia
Magyarország megpályázza az idei U16-os sakkolimpia
megrendezését, jelentette be
Mészáros Attila, a Magyar
Sakkszövetség főtitkára. A
december eleji esemény házigazdájaként Győr és Budapest
mellett Hévíz jöhet szóba.

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.

“Gyönyörű szép törzskönyvezett
fekete színű puli kölykök eladók.
Ideális jelző kutya.
Gyermek- és családszerető.
Ősi magyar pásztorkutya fajta.”
Web:www.cserisubas.hu
Tel.: 30/968-0251 Cserszegtomaj
Cseri-Subás arany koszorús
puli-pumi kennel

Információ:
83/312-093, 20/4300-612, 20/9969-402
www.balatonihajozas.hu
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szól Hévíz sportéletének fejlődéséhez?

Bőr Sándor
Hallottam róla, hogy a Győri
ETO Hévízen játszik a Podrav
kával, és egy meccs erejéig a
Fradit is vendégül látjuk. Biztosan színvonalas találkozók lesznek, ha tehetem, mindkettőt
megnézem. Jó dolog az is,
hogy a gyerekekre ennyire odafigyelnek a városban, fociban és kézilabdában is szépen fejlődik az
utánpótlás. Az pedig, hogy lesz lelátó a műfüves
pályánál, azt mutatja, hogy ránk, szurkolókra is
gondolnak.

Holló Jánosné
Örömteli, hogy így fejlődik a
sport Hévízen, nagyot léptünk
előre asztaliteniszben, futballban és kézilabdában is. A gyerekek igyekeznek, szerencsére
sokukat érdekli a sport, ráadásul számos tehetség is van közöttük. A Fradi és Győri ETO játéka pedig csak tovább népszerűsíti a sportot, ami Hévíznek és a
sportrajongóknak egyaránt jó. Valamikor én is kézilabdáztam, manapság a mozgásigényemet
zumbával elégítem ki.

Idén is várják az ünneplőket
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent
István, az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a
Szent Korona ünnepe, amelyről idén is méltó módon
emlékeznek meg Hévízen. Az ünnepség 10.30-kor szentmisével veszi kezdetét, amit a Szentlélek templom kertjében lévő Szent István-szobor megkoszorúzása követ.
Ezután a Városháza téren kenyérszenteléssel és az egybegyűltek megkínálásával folytatódik a program.

III. HÉVÍZI

B ORÜNNEP

2014. augusztus 16-20.
Hévíz Deák tér • Festetics tér
A belépés ingyenes!

a u g u s z t u s 1 6 . ( s zo m b at )

Balaton felvidéki,
zalai borrégió képviselői

17:30
18:00
20:00

Meghívott borrégiók képviselői:
Borbély Családi Pincészet
Kertész Családi Pincészet
Koch Pincészet
Laposa Birtok Kft.
Ráspi Pincészet
Royal Tokaj Borászati Zrt.
Sauska
Vesztergombi Pincészet
Vylyan Pincészet

22:00

III. Hévízi Borünnep borversenyének eredményhirdetése
Eastwing Group műsora Deák tér

Roma Hungaricum Állami Együttes műsora

Deák tér
Deák tér

Közreműködik: Pándy Piroska és Kiss B. Attila operaénekesek
Late night színpad – Voga Viki Band műsora Festetics tér

a u g u s z t u s 1 7 . ( va s á r n a p)
17:30

Nemzetközi stand: Villa Sandi & Co Prosecco
Pálinkastand: Árpád és Vadász Pálinkák

20:00

Nyitva minden nap 16 órától

22:00

LGT Respect – ABRAKAZABRA együttes műsora Deák tér
Somló Tamás, Bebe, Gájer Bálint és Biga közreműködésével
Charlie – Somló Tamás – Tóth Vera
és az ABRAKAZABRA zenekar műsora Deák tér

Late night színpad – Seven Step Trió műsora

Festetics tér

a u g u s z t u s 1 8 . ( h é t fő)
18:00
19:00
20:00

BORGASZTRONÓMIAI
ELŐADÁS
augusztus 16. (szombat) 19:00

Dr. Cey-Bert Róbert Gyula
Honfoglaláskori
Borgasztrónomia
Helyszín: Városi Könyvtár
A belépés díjtalan!

22:00

Balázs Elemér Group műsora Deák tér
Huzella Péter és Rátóti Zoltán:
A bor filozófiája előadói estje Festetics tér
Budapest Jazz Orchestra műsora Deák tér

Közreműködik: Urbán Orsolya, Fehér Adrienn,
Farkas Gábor Gábriel, Mujahid Zoltán
Late night színpad – Vivat Bacchus: Jó bor kell a magyarnak c. műsora

Festetics tér

a u g u s z t u s 1 9 . ( ke d d )
19:00
20:30

22:30

Kávészünet együttes műsora Festetics tér
SOMNAKAJ musical Deák tér

Közreműködik: Szakács Hajnalka, Horváth Kristóf, Balogh Lajos,
Falusi Mariann, Rácz Kati, Mező Misi,
Kovács Antal és Szakcsi-Lakatos Béla
Late night színpad – Absolute Accoustic és Bartha Tibor műsora Festetics tér

a u g u s z t u s 2 0 . ( s ze rd a )
10:30
17:30
20:00
22:00
22:30

Szentmise a Szentlélek Templomban

majd Városi Ünnepség a Városháza téren

Heincz Gábor Biga és zenekarának műsora
MAGNA CUM LAUDE koncert Deák tér
Zenés lézer fényjáték

Deák tér

Festetics tér

Late night színpad – Varga Endre és barátainak műsora

Festetics tér

Minden nap gasztronómiai- és kézműves vásárral,
valamint 16:00-20:00 óra között népi játszótérrel várjuk kedves Vendégeinket!
Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

Központ

A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Lakatos Patrik
A Hévíz SK labdarúgó szakosztályának U15–ös csapatában
játszom már több mint egy éve,
az elmúlt bajnokságban második helyen végeztünk. Bertha
András az edzőm, szerintem jó
helyen vagyok, be tudtam illeszkedni. Az új műfüves pályáknak nagyon örülünk, így nekünk is több lehetőségünk van a játékra. A Fradi-meccsen társaimmal együtt labdaszedők leszünk, ami biztosan nagy élmény lesz,
mert még sosem láttam a Fradit élőben játszani.

Süssünk, főzzünk!

Mandulás barackkrémleves
vaníliafagyival
Balogh Jánosné egy igazi
hűsítő, nyári levest ajánl olvasóink figyelmébe.
Hozzávalók: 1 kg barack
(60–70 dkg sárgabarack,
30–40 dkg őszibarack), 1,5
liter víz, 2 evőkanál liszt, 3–4
dl tejszín, 1 púpos teáskanál
fahéj, 1 vaníliarúd vagy 1
csomag vaníliáscukor, 2–3
evőkanál mandulalikőr
vagy mandulaaroma, 1–2
evőkanál szeletelt mandula
Elkészítés: A barack
héját lehúzzuk, ha kell, előtte forró vízzel leforrázzuk,
akkor könnyen lejön. Kimagozzuk, kisebb darabokra
vágjuk. Egy fazék vízben
feltesszük főni, ízlés szerint
cukrozzuk (illetve attól függően, hogy a gyümölcsünk

mennyire édes), beleszórjuk
a fahéjat, belekaparjuk a vaníliarúd magját, sőt, akár a
kikapart vaníliarudat is
bele lehet tenni, amit, ha
kész a leves, ne feledjünk el
kiszedni. Mandulalikőrrel
vagy mandulaaromával ízesítjük. Rövid ideig (forrás
után még kb. 10 percig) főzzük, majd a lisztet és a tejszínt csomómentesen elkeverve behabarjuk. Ezzel
hagyjuk még néhány percig
főni, közben megkóstoljuk,
hogy elég édes és fűszeres-e
a levesünk. Utána botmixer
rel összeturmixoljuk, majd
jól lehűtjük. Vaníliafagylalttal és pirított mandulaszeletekkel megszórva tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk!

