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„Egész életemben az érdeklődés vitt előre”
Fisli Istvánnal vallásról, informatikáról s arról: mi a szerepe egy cseppnek a tengerben… | 8. oldal

Búcsú Egregyen

Hévíz egy napra főváros lesz

Mária Magdolna-napi búcsút tartottak Egregyen a
templomkertben, ahol színes, izgalmas, érdekes programokkal várták az érdeklődőket.
– Hosszú évek óta hagyomány már a Mária Magdolnanapi búcsú, amelynek fontos része a szentmise, mellette
pedig a szórakozásé a főszerep. Újdonság volt a mostani
búcsún, hogy vetélkedőre hívtuk az itt lakókat. A megmé-

Papp Gábor, Hermann Katalin és Presser Gábor a sétálóutcán felállított Média porondon

A kicsiket a Holló együttes gyerekműsora szórakoztatta
rettetésen vallási tesztet és Hévíz történetével kapcsolatos kvízt kellett kitöltenie a csapatoknak, mellette pedig
ügyességi feladatokat oldottak meg – mondta Hermann
Katalin, a Festetics György Művelődési Központ megbízott igazgatója. A vetélkedőt a Cleopatra nevű csapat
nyerte meg.
(Továbbiak a 6. oldalon.)

A tartalomból

Sikeres
tűzoltók

Mozgalmas féléven van
túl a Hévízi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület.

3. oldal

Számos izgalmas programot kínál Hévíz az elkövetkezendő időszakra. Ezek közül
az egyik legkiemelkedőbb
minden bizonnyal a Magyar
Dal Napja lesz, amelynek
idén Hévíz a fővárosa. A
szeptember 14-ei megnyitón
legalább ezer résztvevő egymás kezét fogva öleli majd

körül a gyógytavat és énekel
együtt, ezt követően pedig
innen indul útjára a Magyar
Dal Hőlégballonja. A programon részt vesz Presser Gábor, a Magyar Dal Napja
megálmodója és létrehozója
is, az eseményt tervezetten
élőben közvetíti majd a Magyar Televízió. Minderről

sajtótájékoztatón számoltak
be nemrégiben. De addig
sem kell unatkozniuk a hévízieknek és a városban pihenőknek, hiszen a szinte minden hétköznapra jutó kisebb
programok mellett ismét lesz
bluesfesztivál, nosztalgia
hét
vége és borünnep is.
(Részletek a 4–5. oldalon.)

A sármelléki reptér fejlesztése mindenki érdeke
Két vevő is beszállt
a felszámoló által a
sármelléki reptér vagyonelemeire meghirdetett árversenybe.
A győztes brit érdekeltségű társaság a
hírek szerint jelentős
fejlesztéseket tervez.
Az utóbbi napokban számos téves információ jelent
meg a sármelléki légikikötővel kapcsolatban. Ami a legfontosabb, hogy nem a repteret adták el, szögezi le Papp
Gábor polgármester.

– A reptér és környéke Zalavár és Sármellék önkormányzatának tulajdonában
van, a kerítésen belüli 200
hektáros terület pedig elidegeníthetetlen nemzeti vagyon – bocsátja előre a városvezető.
A Vectigalis Zrt. a repteret
az önkormányzat előtt működtető két céget, a Cape
Clear Aviation Kft.-t és az FB
Airport Kft.-t számolta fel s
az ezek által birtokolt eszközállomány, valamint az
utasterminál, a rendőrségi
és cargoépület és az üzemanyagtöltő értékesítését hirA reptér az önkormányzat kezelésében egy felszálló ágban lévő, dette meg 2009 óta időről időFotó: Bakonyi Bence re. (Folytatás a 3. oldalon.)
jól üzemelő vállalkozássá nőtte ki magát
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Lapszél

Igazgatási
szünet lesz
Igazgatási szünetet
tartanak július 14. és augusztus 17-e között a Hévízi Polgármesteri Hivatalban, az ügymenet és a
feladatellátás azonban ez
idő alatt is biztosított lesz,
tájékoztatta lapunkat dr.
Tüske Róbert 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 83/500-800-as telefonszámon érdeklődni.

Film Hévízről

2014. július 23.

Hévízt mutatta be az
osztrák közszolgálati televízió utazási műsora. A
film apropója a határnyitás közelgő 25. évfordulója volt. Az ORF III július
közepén
sugározta
Besser Reisen című műsorát, amely a fürdővárost ajánlotta nézőinek –
abszolút pozitív képet
festve Hévíz adottságairól, s az itt elérhető szolgáltatásokról. Bemutatták például a gyógytavat,
a környék látnivalóit, külön kitérve Egregyre s a
Balatonra. Emellett a
szerkesztők ellátogattak
a termelői piacra is.
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Kiállításra hívtak, rajzpályázatot hirdettek

Lapszél

tiszteletbeli kínai nagykövete
vezetésével Kína leggazdagabb kerületéből, Xuhuiból
jött, amelynek legnagyobb galériájában tavaly ősszel három
héten át várta a látogatókat
egy Hévízt bemutató fotó- és
helytörténeti kiállítás, amely a
statisztikák szerint 2013 egyik
legsikeresebb tárlata volt.
– A galéria vezetője és
kiállításszervezője látogatott
el hozzánk. Ők, amellett, hogy megtekintették a hévízi kiállítótereKepli József János, Papp Gábor és Horváth Levente
ket, a tavaly megkötött
a xuhui vendégekkel
kulturális együttműködés keretében egy gyePár nap különbséggel két vezetője, egy októrekrajz-pályázatot kezkínai delegáció látogatott berre szóló meghídeményeztek. Ennek
Hévízre, mindkét küldöttség vást tolmácsolt.
értelmében az ottani
a városok közti kapcsolat
pályázók Miért szere– Kína egyik
szorosabbra fűzését szorgal- legnagyobb tutem Sanghajt?, az ittenimazta.
ek pedig Miért szererisztikai kiállítáGuillin ötfős delegációja sára invitáltak
tem Hévízt? címmel kéeurópai villámlátogatása so- bennünket, ahol A vendégek megnézték a Munkácsy-tárlatot a szítenének alkotásorán két testvérvárosukba, közel félszáz or- Muzeális Gyűjteményben
kat, a legjobb 15 pedig
egy Varsó melletti lengyel te- szág mutatkozik
jövő nyáron csereutaE hét legelején pedig sang- záson venne részt, amely solepülésre és Hévízre látoga- majd be. Felajánlották, hogy
tott el. A város volt főpolgár- a hévízi küldöttségnek külön haji vendégek érkeztek az ön- rán egymás városáról is kémestere, aki ma tartományi standot biztosítanak – tájé- kormányzathoz. A kétfős dele- szítenének rajzokat, festméVarga Lívia
vezető és Guillin turisztikai koztatott Papp Gábor pol- gáció Horváth Levente, Hévíz nyeket.

Mozgalmas féléven
van túl a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Nemrégiben csapatszállító gépjárművet
vásárolta k ön kormányzati támogatásból, amely kilenc fő
szállítására alkalmas,
és az összes felszerelés is befér, mondta el
Strázsai Zoltán elnök.
A tűzoltó szertárnál elkészült egy gépkocsi
beálló, amire közel
egymillió forintot költöttek.
Az is örömteli, hogy
a gyermeknapon tartott toborzás eredményeként fel tudtak állítani egy ifjúsági csapatot.
– Az elmúlt időszakban több megmérettetésen is részt vettünk
– közölte Strázsai Zoltán. – A megyei tűzoltóversenyen két első,
két második és egy

Sikeres tűzoltók

gármester, megjegyezve: a
találkozón kiderült, hogy a
jellemzően villámlátogatásaikról híres kínaiak kezdenek
rájönni arra, hogy a hévízi
gyógyászat miatt az itteni
látogatást minimálisan 5–6
napra kell tervezni. S mivel a
kínai mellett a hagyományos
orvoslás is érdekli őket, magyar orvosdelegációkat is
szívesen fogadnának.

Tovább szeretnének dolgozni Hévízért
Bemutatták a közösségi
kerékpáros rendszert is

gazdaság

2014. július 23.

Bemutatták a Fidesz–
KDNP hévízi polgármesterjelöltjét és képviselőjelöltjeit.
A pártszövetség a jelenlegi
városvezetőt, Papp Gábort
indítja az őszi önkormányzati választásokon.
– Az elmúlt ciklusban Hévíz a statisztikák által igazoltan is a térség motorja, húzóereje volt, ami nagyban köszönhető a hatékony önkormányzati munkának – bocsátotta előre a Polgárok
Házában tartott sajtótájékoztatón Manninger Jenő
országgyűlési képviselő, a
Zala megyei 2. számú választókerület elnöke. – Hévíz
azonban nemcsak a turizmusban járt élen, fontos szerepet vállalt a kultúra, a
sport és az oktatás területén,
továbbá milliárdokban mér-

hető pályázati forrást nyert
el a város fejlesztése érdekében. A képviselőjelöltek pedig szakértelmükkel további
lendületet adhatnak a város
fejlődésének.
A jelölteket Papp Gábor
mutatta be, leszögezve: a
négy éve vállalt feladatot
megfelelő lendülettel, erővel

és szakértelemmel teljesítették, ám még sok a tennivaló,
így tovább szeretnének dolgozni Hévízért. Mint elmondta: a jelenlegi képviselők közül felkerült a Fidesz–KDNP
listájára Kepli József János
alpolgármester, akire a jövőben is ezen a poszton számítanak. Újra indul Gelencsér

János közgazdász-vállalkozó és Fisli István pedagógus-iskolaigazgató is.
Új jelölt dr. Gelencsér Anita ügyvéd, Hermann Katalin iparművész-intézményvezető, valamint Damina
László sportszakember.
– Jelöltjeink az elkövetkezendő időszakban számos
fórumon bemutatkoznak
majd és ismertetik fejlesztési
elképzeléseinket – tette hozzá Papp Gábor, hangsúlyozva: a csapat valamennyi tagja hévízi kötődésű, megrögzött lokálpatrióta, mindan�nyian jól ismerik a várost,
többségük már az önkormányzati munkában is részt
vett, s tudásukkal megfelelően tudják majd építeni Hévízt
Tovább dolgoznának Hévízért. Kepli József János, Papp Gá- az önkormányzatiság minbor és Manninger Jenő
den területén.
(vl)
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Az önkormányzat régóta várta már egy, a sármelléki repteret fejlesztő tőkeerős szakmai befektető jelentkezését 

Fotó: Bakonyi Bence

Komoly fejlesztéseket tervez
a reptéren az új befektető
(Folytatás az 1. oldalról.)
Eddig ezekre a vagyonelemekre nem volt jelentkező,
idén azonban ketten is beszálltak a versenytárgyalásba, ami, jegyzi meg Papp Gábor polgármester, vélhetően
annak köszönhető, hogy a
reptér az önkormányzat kezelésében egy felszálló ágban lévő, jól üzemelő vállalkozássá nőtte ki magát, hiszen amióta Hévíz 2012-ben
átvette az üzemeltetést, az
utasszám és a reptér nemzetközi (el)ismertsége egyaránt
nőtt.
A vételről szóló hírek hallatán sokakban felmerült,
hogy a hévízi önkormányzat
miért nem adott ajánlatot.
– 1,2 milliárd forintért hirdették meg az eszközállományt, a törvény viszont lehetővé teszi, hogy a minimális ajánlat ennek 50 százaléka legyen, ami 600 millió forint. Nekünk éppen ezért
meg sem fordult a fejünkben
beszállni az árversenybe,
nem is tudnánk ezt megtenni
– magyarázza a városvezető.
– Az önkormányzat ráadásul
nem is abban érdekelt, hogy
bevásárolja magát a reptéri
tulajdonba, hanem abban,
hogy legyen egy olyan szak-

mai befektető, amely fejleszti
a légikikötőt és esetlegesen
beruház az üzemetető cégbe.
Az első körben a britek nevében Linusz Imre tett 700
milliós ajánlatot, míg a Széles Gábor érdekeltségébe
tartozó SGH Aviation Kft. 600
milliót ajánlott, értesült a
távirati iroda. A második
körben aztán Széles Gábor
már nem kívánt árat emelni,
míg a másik pályázó 800 millióra módosította eredeti
ajánlatát. Az üzlet akkor jön
létre, ha a nyertes 30 napon
belül megköti a szerződést a
felszámoló céggel, majd ezt

követően hatvan napon belül
kiegyenlíti a vételárat.
– Az önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltető cég
bérleti jogviszonyban van a
két területtulajdonos önkormányzattal, továbbá a
Vectigalis Zrt.-vel is, amelytől
az eszközöket bérli. Utóbbiak
értékesítése tehát azt jelenti,
hogy egy új tulajdonossal kell
majd a mostani bérleti szerződést újratárgyalni.
Mióta 2012-ben átvette az
üzemeltetést, az önkormányzat évi 50 millió forint szabadon felhasználható forrást
adott a Hévíz–Balaton Air-

Még nem állnak a nyilvánosság elé
Linusz Imre a távirati irodának elmondta: az általa képviselt
befektetői csoport fejlesztési szándékkal vásárolja meg a
vagyonelemeket, a vevők azonban csak a vételi szerződés
aláírása után kívánnak a nyilvánosság elé állni. Annyit azért
elárult, hogy a vásárlók a légiközlekedési üzletágban járatos
brit állampolgárok, akik több befektetői csoportot is képviselnek. Sármelléki beruházásukhoz holdingot hoznak létre,
és nemcsak üzemeltetni kívánják a szélesebb régió számára
is fontos repteret, de olyan beruházásokat is terveznek,
amelyek „egy repülőtér környékén előfordulnak”. A befektetők, tette hozzá Linusz Imre, Hévízt és a Balaton térségét
egyaránt szolgáló repülőtérként képzelik el az egykori szovjet katonai légibázis jövőjét, a fejlesztés részleteit sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosságra.

port működésére. Emellett
2012 végén a repteret üzemeltető cég más partnerekkel egy klaszterpályázat révén 72 millió forintot nyert el,
amihez a 27 millió forintos
önrészt a város biztosította.
- Az évente kiadott 50 millió
forintnál azonban jóval több
pénz folyik be közvetlenül az
önkormányzat büdzséjébe a
reptérre érkező vendégek által fizetett idegenforgalmi
adóból és az a mellé járó állami támogatásból, s ehhez jön
még hévízi költésük, a gazdaságban lecsapódó haszon tehát többszöröse a város által
„befektetettnek” – kapcsolódik a beszélgetésbe Kepli József János alpolgármester, a
Hévíz–Balaton Airport felügyelőbizottságának elnöke.
– Azt gondoljuk, hogy a befektető, aki megvásárolja az
eszközállományt, a következő lépésben az üzemeltetésben is részt kíván venni, esetleg át is veheti azt – jegyzi
meg Papp Gábor. – Az önkormányzat részéről erre van
fogadókészség, örömmel tárgyalunk erről a későbbiekben, hiszen régóta vártuk
már egy tőkeerős szakmai
befektető jelentkezését.
Varga Lívia

Az új csapatszállító kocsi
harmadik helyet szereztünk, s az országos
viadalon is jól helytálltunk, akárcsak a negyedik országos kismotorfecskendő-szerelő bajnokság balatongyöröki fordulójában, ahol az ifjúsági
csapatunk remekelt.
Ezen túl is több sikeres – köztük nemzetközi – versenyen vannak
túl a hévízi önkéntes
tűzoltók, s a második
félévben még számos
megmérettetés vár rájuk.
Fejlesztések tekintetében is sikeres a Hévízi ÖTE, nemrégiben
sisakok, csizmák és
láncfűrészek érkeztek.
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Tovább él a darab
Mint arról korábban beszámoltunk, Robert Thomas
Nyolc nő című bűnügyi bohózatának premierje idén február 26-án volt a városháza dísztermében az Új Színpad
Egyesület senior csoportjának előadásában. A darab tovább él, legutóbb Alsópáhokon adták elő.
– Az alsópáhoki bemutató azért is volt kézenfekvő, mivel néhányan a csapatból odavalósiak – árulta el Szabóné Fehér Hajnalka, a darab rendezője. – A közönségnek
nagyon tetszett, nagyon sok dicsérő szót kapunk azóta
is. A kezdeti lassú gyülekezés után elég szép számú közönség gyűlt össze a művelődési házban, amely 300 néző
befogadására képes. A terem félig megtelt, s ez nekünk
már nagy dicsőség.
A senior csoport kapott még felkérést Nemesbükről,
Cserszegtomajról, Balatonszentgyörgyről – ezekkel a
helyszínekkel most egyeztetik az időpontot. A darabot
mindenképpen szeretnék még egy évig életben tartani, s
emiatt folyamatosan próbálnak és gyakorolnak. A szereplőgárdában lesznek kisebb változások, mivel a fiatal
lányokat játszó hölgyek közül van, aki érettségizni fog, s
van, aki munkába áll.

Sikert arattak Alsópáhokon is
– Készülünk egy új előadással is, amit augusztusban
szeretnénk bemutatni. Ez egy tipikus nyári darab, amely
45 perces, a címe pedig: Kukás Guru. Ez egy bohózat, ami
leginkább a régi kabarétréfákra emlékeztet, egy hosszú
jelenet az egész, egy család története. 
(ta)

2014. július 23.

Neoton Família

Magna Cum Laude

Mint Hermann Katalin,
a művelődési központ megbízott vezetője elmondta: a
Munkácsy, a festőfejedelem
című tárlat szeptember
2-áig látogatható a Muzeális Gyűjteményben a hét
minden napján 10-től 20
óráig, szerdánként kosztümös tárlatvezetéssel. A ki-
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Földön, vízen, levegőben is ünnepelhetjük majd a magyar dalt
(Folytatás az 1. oldalról.)
Szeptember második vasárnapját öt éve nyilvánították a magyar dal napjává,
mondta el a dalünnep kapcsán tartott sajtótájékoztatón Presser Gábor, a program megálmodója és létrehozója, a Magyar Dal Napja
Nonprofit Kft. alapítója, leszögezve: Hévíz egy rendkívül színvonalas pályázattal
érdemelte ki a fővárosi rangot. A művész, megköszönve
a dokumentumot összeállító
Festetics Művelődési Központ munkatársainak munkáját, hangsúlyozta: az általuk elkészített vaskos anyag
bármelyik később pályázó
település számára példaértékű lehet.
– Öt éve, rögtön az elején
leszögeztük, hogy ez egy politikamentes rendezvény, hiszen a magyar dal mind
annyiunké, és ez a nap a
zene örömének, saját kultúránk és kincsestárunk megünneplésének a napja – fogalmazott Presser Gábor,
aki elmondta még: szeptember 14-én számos hazai település kapcsolódik be a rendezvénybe, szimbolikus
testvérvárosként pedig Kassa is csatlakozik a programsorozathoz. Martonvásáron
ekkor rendezik meg első alkalommal a Magyar Népdal
Napját, a Vígszínházban pedig első világháborús katonadalok szólnak majd, de

Rendhagyó helyszínen, a sétálóutcában felállított Média porondon tartották a Magyar Dal Napja sajtótájékoztatóját
lesz helyszín, ahol világzene, másutt komoly kortárszenei dalokból csendül fel
válogatás, ami jelzi, hogy
„minden műfaj hozzánk tartozik”.
Hévíz már az elmúlt években is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, s fővárosként is kitesz magáért.
Szeptember 14-én és az azt
megelőző két napban számos helyszínen zajlanak
majd a programok, amelyeknek része lesz a helybeli
és környékbeli tehetségeket
felvonultató Hévízi Dalfesz-

tivál döntője. Az eseményről
a tervek szerint élőben tudósít majd a Magyar Televízió.
– Ezzel a rendezvénnyel a
külföldi vendégeknek is szeretnénk megmutatni a magyar zenei kultúra sokszínűségét, a nótától a rockon
át a dzsesszig – fogalmazott
Papp Gábor polgármester.
A városvezető elmondta:
egyedülálló módon ezen a
napon indul útjára a keszthelyi kikötőből a Hévíz névre hallgató motoros hajó,
mint a Magyar Dal Hajója.
Fedélzetén – illeszkedve a

Tartalmas szórakozás egész nyáron
A nyár hátralevő
része számtalan
programot tartogat
a fürdővárosban,
derült ki az erről tartott sajtótájékoztatón.

program

2014. július 23.

állítás belépődíj ellenében
tekinthető meg, amely az
önkormányzat támogatásának köszönhetően mindössze 800 forint.
– Igyekszünk tartalmas
kikapcsolódást kínálni az
itt élőknek és a hozzánk érkezőknek – vette át a szót
Papp Gábor polgármester.
– A nyári időszakban szinte minden estére tartogatunk valamilyen programot, hétvégente pedig tematikus rendezvényeink
kínálnak szórakozási lehetőséget.
Július 31. és augusztus 3.
között a Nagyparkolóban
nosztalgia-hétvége szóra-

koztatja a régi idők szerelmeseit, fellép egyebek mellett a Neoton Família, a
szervezők pedig ismét szabadtéri keringőzésre invitálják a táncos lábú közönMunkácsy, a festőfejedelem
séget.
Augusztus 16. és 20. között harmadik alkalommal
rendezik meg a belváros
szívében a Hévízi Borünnepet, amellyel a szervezők
hazánk méltán elismert
borrégióit kívánják bemutatni az idelátogató vendégeknek. A rendezvényen
fellép egyebek mellett a
Magna Cum Laude, Charlie, Tóth Vera és Heincz
Gábor Biga is. 
(vl) Heincz Gábor Biga

fürdőváros programjaihoz –
a 60-as éveket idéző táncdalok elevenednek meg egy
négyfős zenekar előadásában.
További különlegesség,
hogy szeptember 14-én egy
kisbusz is útnak indul a
Musica Antiqua együttessel
és a Csicsergők gyermekkarral, hogy elvigye a magyar dalt a partner fürdővárosokba: Zalakarosra, Sárvárra és Bükre.
Mint a polgármester megjegyezte: Hévíz számos
pontja bekapcsolódik a

programba, hiszen az élőzenekaros nagykoncerteknek
helyet adó nagyparkoló mellett, ahol egyébként már
szeptember 12-én, pénteken
a Back II Black koncertjével
elkezdődik a magyar dal
hétvégéje, sok helyen felcsendül majd a magyar dal.
Így például a dottón egy gitáros és egy harmonikás
szórakoztatja az utasokat, a
moziban zenés magyar filmeket játszanak, a Muzeális
Gyűjteményben Tóth József
tárogatóépítő mester és Lakatos László hegedűkészítő

hangszerész mester mun
káiból nyílik kiállítás, a
Szentlélek-templomban pedig a vasárnapi szentmise
után Petrás Mária erdélyi
származású népdalénekes
műsora szórakoztatja az
egybegyűlteket.
Persze Hévíz közterei sem
maradhatnak ki a nagyszabású programsorozatból: a
Dr. Moll Károly, a Festetics
és a Deák téren, valamint a
Dr. Schulhof sétányon a Csicsergők gyermekkar és a
Musica Antiqua koncertezik
majd, sőt, a Festetics téren
szeptember 13-án, szombaton nyitják meg az Amikor
fellibbent a Vasfüggöny…
című szabadtéri emléktárat,
és Trabi találkozót is tartanak.
A nagyszínpadon pedig
olyan sztárok lépnek fel,
mint Nagy Feró és a Beatrice, Kapócs Zsóka Karádyműsorát hozza el, a Hévízi
Dalfesztivál döntőjének szünetében Tóth Vera koncertezik, előtte pedig a Budapest
Voices, amelynek tagjai között ott van a Hévízen is csillag születhet elnevezésű tehetségkutató nyertese és
nagy felfedezettje, Szakonyi Milán.
Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési
Központ megbízott vezetője,
miután kiemelte és megköszönte Varga Csilla, Szabó
Diána és Peresztegi Zsolt

Back II Black
közreműködését a pályázat
elkészítésében, arról számolt be, hogy a programba a
Hévíz folyóirat is bekapcsolódik, a periodika szeptemberi száma ugyanis magyar
dallal kapcsolatos írásokat
is közöl majd. S a magyar Szakonyi Milán
dalé lesz a főszerep a termelői piacon is, ahol szeptember második vasárnapjának
délelőttjén zenés bolhapiac
keretében cserélhetnek gazdát a régi bakelit lemezek,
kazetták és különféle koncertrelikviák. Így a rendezvény valóban földön, vízen,
levegőben zajlik majd.
Varga Lívia Kapócs Zsóka

Nagy Feró és a Beatrice

Hétvégén bluesfesztivál a legjobbakkal

Idősek irodalmi klubja

Hétvégén ismét blues
fesztiválra várják a
műfaj szerelmeseit a
fürdővárosban. A rendezvénynek ezúttal
világsztár vendége is
lesz: vasárnap Rhoda
Scott lép színpadra.

A Városi Könyvtár munkatársai új programsorozatot
indítottak Idősek irodalmi klubja címmel. A havonta egy
alkalommal jelentkező találkozókon irodalmi klasszikusokból olvasnak fel.
Az első klubtalálkozón Király Erika könyvtáros közreműködésével Karinthy Frigyes munkáiból hallhattak
részleteket az érdeklődők.
– A rendezvényt meghirdettük plakátokon városszerte, ezért bárkit, akit érdekel az irodalom, várunk ezekre
az alkalmakra – árulta el Szabados Rudolf könyvtáros.

Rhoda Scott

– Idei programkínálatunkban törekedtünk arra, hogy
a helyi tehetségek és országos hírű előadók mellett világsztárokkal is megörvendeztessük a hévízieket s a
hozzánk látogató kül- és belföldi vendégeket. Nem lesz ez
másként a most hétvégén Deák Bill Gyula

megrendezendő bluesfeszti
válon sem – mondja Papp
Gábor polgármester.
Bár a blues rétegzene,
ugyanakkor olyan stílus,
amely képes magával ragadni
a fiatal és az idősebb korosztályt is, véli a városvezető, aki
szerint Hévízen, ahol számtalan kultúra és nemzetiség él
és nyaral egymás mellett, az
sem mellékes, hogy a blues
mindenki számára fogyasztható, szóljon bármilyen nyelven is. S mindez 25-én, pénteken és 27-én, vasárnap a műfaj két nagyágyúja, Deák Bill
Gyula és Rhoda Scott, köztük
pedig több kevésbé ismert, de
nagyszerű zenekar tolmácsolásában. 
(vl)

Minden irodalomszeretőt szívesen látnak a rendezvényen
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Fény és árnyék
Palotai Zoltán előadásával folytatódott a
Spirituális Kör ezoterikus programsorozat
a Városi Könyvtárban.
Az újtudatosság-tanító
ezúttal a fény és az árnyék alkímiájával foglalkozott.
– Egyik sincs meg a
másik nélkül. A fejlődéshez mind a kettő
kell – mondta Palotai
Zoltán.–- Ismernünk
kell azokat a dolgainkat, amik hasznosak,
és jó, ha felismerjük
azokat, amiket nem
annyira szeretünk magunkban. Arra fogunk
rádöbbeni, hogy ezeket a duális címkéket,
hogy mi a fény és mi az
árnyék, csak mi tettük
oda. Rájövünk arra is,
hogy az árnyék nagyon hasznos dolog,
mert abból tanultunk a
legtöbbet.
Az előadó szerint
nincs csak fény, mert
akkor csak félemberek
lennénk. Van sötét is,
és mindkettőt el kell
fogadnunk, hiszen a
bennünk élő isteni mag
nem ítélkezik jó és
rossz fölött, hanem
mind a kettőt feltétel
nélkül szereti.
– A fizikai testtel sok
gond van. A mai ember
nagyon eltávolodott a
fizikai testétől, olyan,
mintha az különálló
valami lenne. Ez azt
mutatja, hogy a saját
lelkünk és fizikai testünk között a kapcsolat nagyon távol van.
Úgy gondolom, hogy az
embereknél a legnagyobb hiány a testtudatosságban van. A lélek- és testtudatosság
nélkül az egység nincs
meg, felbomlik az
egyensúly. Ez is az árnyékba tartozik, s az
ellenállás ellenállást
szül: ez ellen kell tennünk, el kell fogadni az
árnyékot bennünk.
Szembesülni kell a
problémával, s a negatív érzéseket meg lehet
és meg is kell változtatni. 
(ta)
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A búcsú egy közösség összetartozását is jelenti
(Folytatás az 1. oldalról.)
Gardi Vivien, a győztes
együttes tagja arról beszélt: nagyon tetszett nekik
a vetélkedő, amely „izgalmas volt és nem is olyan
nehéz”. – A legjobb feladatnak a zsákban ugrálást
tartottam. Gyakorolni nem
tudtunk a verseny előtt,
mert nem ismertük a feladatokat, ennek ellenére
egész jól ment. Már menet
közben sejtettük, hogy győzünk, mert mi szereztük a
legtöbb pontot versenyszámonként.
A Zalai Balatonpart Fúvószenekar több szerepet is
vállalt az idei búcsún. Először is menetzenével járták
a környező utcákat, csábítva
a programokra az otthon lévőket, a templom előtt térzenét szolgáltattak, majd
ugyanígy tettek a színpadnál is.

Önfeledt pillanatokban sem
volt hiány…
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Nyári dallamok a Festetics téren
Nyáron, keddenként, a Festetics téren, gyönyörű szabadtéri miliőben fellépő művészek, énekesek hozzák
hangulatba az arra járó vendégeket s a helyieket.
A Zenés Nyári Esték programsorozat egyik estjén
Buváry Lívia primadonna énekelt a közönségnek.

A Tiszta Forrás Dalkör nagy sikert aratott a három napon át tartó rendezvényen

Kiváló hangulat, jó szomszédokkal

Az egregyi búcsú minden korosztálynak kínált látnivalót
akkor rakták le az alapokat
kelet felé, amikor a nap föltűnt a horizonton. Az idők
során a templom titulusa
megváltozott, de nem tudjuk,
hogy miért. A Mária Magdolna nevet kapta, aki az az as�szony volt, akiből a Szentírás
szerint Jézus hét ördögöt
űzött ki – mondta Kiss László
esperes. – S azonosítják azzal az asszonnyal, akit házasságtörése miatt halálra
akartak kövezni, Jézus viszont azt mondta a körülötte
állóknak, hogy az dobja rá az
első követ, aki közületek bűn
nélkül van….
Az esperes szerint manapság, különösen Hévízen, a
búcsú elveszíti a jelentőségét,
hiszen itt mindig ünnep van.
A régi időkben, a 60-as, 70-es
években még nagyobb jelentősége volt, családösszetartó
erőt is jelentett.
– A búcsúnak manapság is
az lehet a jelentősége, hogy
egy-egy közösséget, akár a
városét összehozza, hiszen a
hagyományok megőrzése

egy közösség megtartó erejét is jelenti.
– Az egregyi búcsú egy
fontos és megőrizendő hagyomány városunkban –
mondja Papp Gábor polgármester. – Az ilyen és eh-

vérkeringésébe. S mire jövő
év közepén lezárjuk a teljes
egregyi projektet, olyan
helyszínek jönnek létre,
amelyek az itteni programok méltó színhelyei lesznek. Fontos célunk ugyanis,

– A menetzenére a magyar
történelmi indulók a legalkalmasabbak, így azokat játA gyerekeket is megdolgoztatták
szottuk, s egy olyan nemzetközi repertoárral készültünk
erre a napra, amely a külföldi
hez hasonló rendezvények hogy rendezvényeink ne
vendégek igényeit is kielégíti,
azért is lényegesek, mert egy helyen, a belvárosban
hiszen voltak francia, orosz,
ezek révén ez a település- összpontosuljanak, hanem
német és természetesen marész még inkább bekapcso- vigyenek életet Hévíz mingyar számok is – mondta
lódhat a város turisztikai den részébe.
(ta-vl)
Kiss Tamás karnagy.
A búcsún a gyermekeket
óriáscsúszda és népi játékok,
a felnőtteket pedig gasztronómiai és kézműves kirakodóvásár várta.
Este a Jézus Szíve-templomban tartottak szentmisét.
– A temetőben lévő Árpádkori templomot eredetileg
alexandriai Szent Katalinról
nevezték el. Ez a templom keletelve lett, ami azt jelenti,
hogy amikor alexandriai
Szent Katalin ünnepe volt, Menetzene csalogatta a programra a környékbelieket

Három napon át tartott a címéhez – mondta Hontvári
mulatság a Deák téren a már Lászlóné, a Tiszta Forrás Daltöbb éve népszerű Ízek, tán- kör elnöke. – Nyáron még Kacok, jó szomszédok című ren- tonadal Fesztiválon veszünk
dezvényen.
részt, aztán lesz az AranypáA nemzetiségi néptánc-, va-díjasoknak egy fellépése
népzene- és gasztronómiai ta- Csesztregen, ahová szintén
lálkozó a változékony idő elle- várnak bennünket.
nére idén is tömegeket vonzott.
Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ megbízott igazgatója arról beszélt: a fesztivál a határokon átnyúló barátságot jelképezi. Idén horvát és erdélyi
hagyományőrző néptánccsoA Cimbaliband is kitűnő hanportok jöttek el.
– A program lényege, hogy a gulatot teremtett
hazai népi kultúra bemutatásán túl ismerjük meg a környeA Horvátországból érkezett
ző országok népeinek kultúrá- Kud Granicar együttes váltoját is. Olyan fellépőket keres- zatos műsorával kápráztatta
tünk, akik nálunk még nem el a nagyérdeműt.
jártak, és szempont volt az is,
– Az egyesületünk már több
hogy a külföldi fellépőknek is mint 100 éves, és száznál is
nagyon színvonalas
legyen a produkciója.
A fesztivált a Tiszta
Forrás Dalkör indította.
– Négy népdalcsokorral jöttünk a ma
estére: zalai, galga
menti és borozó dalokkal, hogy hűek legyünk a rendezvény Jó szomszédok: a horvát Kud Granicar

több taggal működünk. Több
csoportunk is van: tamburások, táncosok, énekesek. Először járunk Hévízen, de nagyon tetszik a település
mindannyiunknak. Stílusunk
a koreografált folklórműsor,
repertoárunkban Horvátország minden területére jellemző táncok láthatók voltak –
mondta Bojan Sokol, a Kud
Granicar elnöke.
Este a MagyarVista Social
Club műsorát láthatta a közönség.
– A zenénkben előfordul
egy kevés latin íz is, de a magyar népzenéhez is van közünk. A zenekar tagjai már
nem fiatalok. Nehéz lenne
meghatározni, hogy milyen
zenei stílust képviselünk, mások úgy jellemeznék, hogy világzene. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy fúziós zenét
játszunk, arra törekszünk, hogy magyar
népdalokat építsünk
bele könnyedebb műfajokba, de jellemző
ránk egy kicsit a rock
és a reggae is – ismertette Németh Ferenc,
a MagyarVista Social
Club vezetője.
Tóth András

Szinte mindenki velük énekel az előadásokon
A tavalyi évhez hasonlóan
idén nyáron is operetteseteket tartanak a Fontana Filmszínházban a budapesti Operettszínház sztárjaival.
– Hétfő esténként az ope
rettműsorunk kikapcsolódást jelent a hévízi vendégeknek, ráadásul a közönségünk nagy része a magyar
nézőkön kívül német és orosz
állampolgárokból áll, ami
azért érdekes, mert Németországban és Oroszországban
is nagy reneszánszát éli

most az operett műfaj – árul- nek velünk a nézők, ha mata el Peller Károly. – Látom gyarul dalolunk, akkor is
sokszor, hogy együtt énekel- mozognak a szájak, hiszen
más-más nyelveken, de szinte mindenki ismeri ezeket a
dalokat.
A fellépők ugyanazok,
mint tavaly: Oszvald Marika, Bódi Barbara, Sas Éva
és Peller Károly, s persze
vannak beugrók is. Idén nyáron 19 fellépést terveznek
Hévízen, s emellett is nagyon
sok munkájuk van az OpeBódi Barbara
rettszínház sztárjainak.

Hatalmas sikert hozott a dalest
– Legutóbb pünkösdkor léptem színpadra Hévízen,
ilyen szép pünkösdöm még nem volt. Sztárzenekarral,
tematikus dalokat énekelhettünk, boldogok voltak az
emberek, megtelt a tér. Gyönyörű szép idő volt, ragyogó
napsütésben, remek hangulatban, túllógtunk a műsoridőn, több mint egyórás lett akkor a produkció. Örülünk,
hogy ezt a sikersorozatot tudjuk folytatni, most vagyunk
harmadszorra itt a városban. A mai napra nosztalgia- és
operettdalokkal érkeztem, olyanokat hoztam, ami mind
a két nyelven: magyarul és németül is népszerű – mondta Buváry Lívia.
A művész elárulta azt is, nemrégiben megjelent egy CDje, amin operettdalokból hallható válogatás, úgy, hogy egy
(ta)
strófát magyarul, egyet pedig németül énekel.

Izgalmas múltidézés, sétálva
Többéves hagyománya van már a történelmi sétának,
amelyet a múlt iránt érdeklődő magyar és külföldi vendégeknek tartanak a Muzeális Gyűjtemény munkatársai.

A „kulisszatitkok” mindenkit érdekelnek
– A korábbi múzeumigazgató, dr. Szarka Lajos ötlete
volt a történelmi séta program. Ezt folytattuk tovább, én
két éve tartom ezeket a sétákat nyaranta – mondta elöljáróban dr. Szántó Endre helytörténész.
A program népszerű, aminek az is oka, hogy a szakember a hivatalos információk mellett olyan kulisszatitkokat
is elmond Hévíz életéből, múltjából, amelyek nem olvashatók sehol sem, s ezek nagyon érdeklik az embereket.
– Két olyan téma van, amire mindig kíváncsiak: az
egyik a tó vízhozama és hőmérséklete, a másik pedig,
hogy miért égett le a tófürdő 1986-ban. A múltból két embert mindig kiemelek. Az egyik Vajda Ákos, aki 1907–1940
között jegyző volt, és nagyon sok köszönhető az ő munkásságának, a másik ember, akiről kicsit többet szoktam beszélni Reischl Vencel, aki 35 évig bérelte a fürdőt, 1905 és
1940 között.
(ta)
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Fisli Istvánnal vallásról, informatikáról, vezetői hitvallásról s arról, hogy mi a szerepe egy cseppnek a tengerben…

„Egész életemben az érdeklődés vitt előre”
Kollégiumi nevelőtanárként kezdett, majd végigjárva a teljes ranglétrát, pár év múlva a Keszthelyi VSZK iskolaigazgatójává választották.
Ő honosította meg az intézményben az informatikát, s közben mindvégig figyelt arra, hogy maradjon elég ideje hivatására, a tanításra
is. Négy évvel ezelőtt pedig úgy érezte: szülővárosáért is tenni akar,
azóta képviseli az egregyiek érdekeit Hévíz képviselő-testületében.
Fisli István életének mottója egy Teréz anyától származó gondolat, miszerint
„Amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben. Anélkül a
csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”. Mint
mondja, ennek szellemében
igyekszik minél értékesebb
„cseppekkel” hozzájárulni a
vele kapcsolatba kerülő közösségek életéhez, legyen
szó az élet bármely területéről is.
– Ez a fajta gondolkodásmód és a keresztény értékrend a győri Czuczor Gergely
Bencés Gimnáziumban szilárdult meg bennem, ahova
fiatalon megözvegyült édesanyám hatására jelentkeztem
a hévízi általános iskola elvégzése után, fontos volt számára ugyanis, hogy mindhárom gyermeke vallásos nevelésben részesüljön – kezdi
Fisli István. – Emlékszem:
úgy indított el a gimnáziumba, hogy fiam, az már önmagában nagy szó lesz, ha el tudod végezni ezt az iskolát.
Ő azonban sikerrel vette
az akadályokat, így útja az
egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola biológiafizika szakára vezetett, igaz,
akkor még nem volt biztos
benne, hogy ezzel egy életre
elkötelezi magát a pedagógusi hivatás mellett. Több
kutatásba is bekapcsolódott,
publikált is, s eljutott Thaiföld Chaing Mai városába,
ahol egy nemzetközi szimpóziumon angolul tartott előadást.
– Nem tudtam azonban elképzelni, hogy életem végéig
ízeltlábúakat tanulmányozzak, ezért végül más irány
mellett döntöttem: munka
mellett elvégeztem az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen az informatika szakot, s
ez lett az igazi „szerelem”,
amivel szabadidőmben is szí-

vesen foglalkozom – jegyzi
meg mosolyogva. – A Keszthelyi VSZK-ban ’98 óta dolgozom. Kollégiumi nevelőként
kezdtem, aztán több évig tanítottam mindhárom szakomat, majd rendszerinformatikus szakképzettséget szerezve a rendszergazdai feladatokat is elláttam. A kollégák még ma is emlegetik,
hogy én voltam, aki az informatikát bevittem a VSZK-ba.
2005-ben aztán pedagógus
szakvizsgát szereztem minőségbiztosítási szakértő
szakon, így ezt követően az
iskolai minőségirányítási
csoport vezetői feladatait is
elláttam, majd igazgatóhelyettesi megbízást kaptam.
Igazgatónak 2007-ben választottak meg, azóta vezetem az intézményt, megszerezve az ehhez szükséges
végzettségeket is.
Azóta több sikeres uniós
pályázatnak köszönhetően
hatalmas átalakuláson ment
át az intézmény, megvalósult
egyebek mellett egy több

temben az érdeklődés vitt
előre. Nem készültem vezetőnek, az első időszak, hatalmas intézményről lévén szó,
nem is volt egyszerű, de a kollégák segítségével úrrá lettünk a problémákon. Igazgatóként a feladat motivál, a
csapatmunkában hiszek,
legfontosabb célom egy jobb
iskolát csinálni, eg y
minőségibb VSZK-t, ami nagyon nehéz úgy, hogy a gyerekek többsége gimnáziumba igyekszik. Ennek ellenére
sok jó szakember kerül ki tőlünk, s tervezzük, hogy országos hírű séfekkel egy
gasztroakadémiát indítunk
az intézményben.
Fisli István fontosnak
tartja, hogy mindemellett ne
távolodjon el hivatásától
sem, ezért heti néhány órában informatikát tanít, s
mára, bár szakmájául nem
választotta volna, szívügyé
vé vált a vendéglátás és az
idegenforgalom is – egyrészt hévízi képviselőként
ez a terület kihagyhatatlan,

Szakmai szemmel az alma materről
Fisli István ma már a közoktatási, szociális és sportbizottság elnökeként (is) figyeli egykori általános iskoláját,
amelynek gyerekként szinte minden rendezvényén fellépett versmondóként.
– Örülök, hogy egykori iskolám ma is kitűnően teljesít,
köszönhetően az ott dolgozó pedagógusoknak. Különösen kiemelkedő a művészeti téren végzett munka, amely
kiemeli a környező intézmények közül az iskolát. Úgy
gondolom, hogy az Illyés és a Bibó is benne van az országos mezőny első harmadában.
mint 200 milliós infrastrukturális fejlesztés, 190 tanulói
laptopot szereztek be, ezen
túl kialakították az iskola
számítógépes hátterét és
ECDL vizsgaközpontot indítottak.
– Soha nem ragadtam le
egy-egy területnél, egész éle-

másrészt iskolájában képezik a jövő szakembereit.
Ezért is gondolkodtak el például az orosz nyelv újbóli
tanításán.
– A pozíciók sohasem érdekeltek igazán, az a jellemzőbb, hogy megkeresnek, felkérnek egy-egy fel-

nyár
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Egyre több a gyerek az iskolai táborban
Az Illyés Gyula Általános Iskolában évről
évre egyre népszerűbb a nyári napközis tábor, amely a szülőknek segítség, a gyerekeknek pedig egy különleges vakációs élmény.
– Harmadik éve tartjuk a
nyári napközis tábort az iskolában azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik
dolgoznak, hisz’ tudjuk, hogy
itt Hévízen az embereknek
nyáron is sok a munkája – közölte Simonné Gál Gyöngyi, az iskola igazgatója. –
Idénre megháromszorozódott a létszám az első évhez
képest, átlagosan 50–60

gyermek vesz részt a táborban hétről hétre.
A több gyermek miatt több
pedagógusra van szükség:
négyen-öten ügyelnek a fiatalokra naponta. A tanárok
igyekeznek változatos elfoglaltságokat szervezni. Kreatív kézműves programok is
vannak, nagyon szeretik a
gyerekek a gyöngyfűzést, a
vasalós gyöngyöket, ame-

A kézműves foglalatosság is vonzó
Fisli István: – Úgy éreztem, pedagógusként is példát kell mutatnom, hogyan lehetünk aktív tagjai a közösségnek, amelyben élünk
adatra. Az igazgatói munkakör és a képviselőjelöltség esetén is így történt.
Korábban sosem gondoltam
volna, hogy valaha is részt
kívánok venni a politikában, ám ami végül meggyőzött, az a politika szó eredeti jelentése, ami nem más,
mint a közélet. S úgy éreztem, pedagógusként is példát kell mutatnom, hogyan
lehetünk aktív tagjai a közösség nek,
a melyben
élünk, hiszen másképp nem
várhatjuk, hogy jobbra forduljon bármi szűkebb és tágabb környezetünkben.
Az eddigiekből is látszik,
hogy Fisli István mindennapjait elsősorban a munka teszi
ki. Ha nem dolgozik, akkor
pedig igyekszik minél többet
olvasni, szak- és szépirodalmat egyaránt.
– Be kellett látnom, hogy
annak, ha csak a munka és a
képviselőség teszi ki a napjaimat, előbb-utóbb az egészségem látja kárát, emiatt ma
már igyekszem rendszere-

sen biciklizni, s a szőlőhegy
is mindig ad feladatot.
Fisli István az iskolai éveket leszámítva mindig Hévízen élt, az Egregyi utcában,
abban a családi házban, amit
édesapja halála után egykori
gyógyfürdőkórházbeli kollégái segítettek kétkezi munkájukkal befejezni. Nyaralni
se megy távoli vidékekre,
mert Hévízen és környékén
tudja csak igazán jól érezni
magát. S ha felhatalmazást
nyer, a továbbiakban is szeretne szülővárosáért munkálkodni s az egregyiek érdekeit képviselni a testületben.
– Hévíz az a hely, ahol jól
érzem magam, hiszen itt van
a családom és a barátaim,
akikkel együtt nőttünk fel. El
sem tudnám képzelni, hogy
bárhol máshol éljem le az életem, hiszen Hévíz gyönyörű,
s én úgy gondolom, örülnünk
kell annak, hogy egy ilyen
világhírű üdülőhely a lakhelyünk.
Varga Lívia

A csocsó ma is kedvenc elfoglaltság
lyekkel különböző ábrákat
és kis ékszereket készítenek.
– A sportfoglalkozásokat
is kedvelik a fiatalok, s emellett akár különvonulhatnak,
bunkereket építhetnek, tehát
minden olyat csinálhatnak,
amit közösségben lehet művelni, és ami öröm nekik.
A nyári tábor anyagi fedezetét Papp Gábor polgármester jóvoltából az önkormányzat állja. A pedagógusok is mindig hoznak egy-két
kelléket, amelyekkel még
színesebb, gazdagabb lehet a
program.
– Többen vannak a gyerekek az előző évekhez képest,
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Zenés napok
Zenei napoknak és tábornak adott helyet a Hetednapi Adventista Egyház.
– A hévízi zenei napokat
három éve rendezzük meg
– mondta Markal László
presbiter. – A környékbeli
és távolabbi közösségeink
tag jaiból szer veződött
énekkarok, zenekarok jönnek el, így Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Budapest,
Veszprém és Nemesvámos
együttesei képviseltették
magukat.
Az egyhetes zenei táborban pedig a környékbeli
gyermekek élvezhették az
együttlét örömét s tanulhattak különböző hangszereken.

s először egy kicsit tartottunk
is attól, hogyan fogunk a
megnövekedett létszámmal
megbirkózni, de nagyon pozitív a tapasztalat, ugyanis sok
mindennel készültünk mi, pedagógusok is – árulta el Némethné Balázs Judit. – A
gyerekek sok mindenen tudnak részt venni. Mindenki
megtalálhatja azt az elfoglaltságot, ami számára kedves.
És ha sokan vannak, egymással is jól eljátszanak. Nem kell
mindig nekünk beleavatkozni
abba, hogyan foglalják el magukat, hiszen nyár van, az a
fontos, hogy jól érezzék maTóth András Zene és együttlét
gukat.

2014. július 18.
Hévíz Város Önkormányzat

Sajtóközlemény

egészséges életmódra, környezettudatos szemléletre ösztönzés
„Kerékpárral Hévízen” című, keop-6.2.0/a/11/2011-0187 kódszámú projekt zárása
Hévíz Város Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő mintaprojektek” tárgyú pályázati felhívására KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság 10 132 061,- Ft összegű
támogatásban részesített.
A projekt támogatási intenzitása 95 %, melyhez Hévíz Város Önkormányzat további 5 %-os, 533 266,- Ft
támogatást kapott az Önerő Alap terhére.
Hévízen nagy hagyományai vannak a kerékpáros közlekedésnek, azonban annak környezetre gyakorolt
pozitív hatását és a modern európai életvitelhez való szoros kapcsolódását kevesen ismerik. Ezért a
fenntarthatóbb életmód népszerűsítése végett a Hévízi Polgármesteri Hivatalban jelen projektnek
köszönhetően kialakításra került öltöző, zuhanyzó, mellyel a kerékpárral közlekedő dolgozók
körülményei javulnak, tovább erősödik a környezetkímélő közlekedés elterjesztése, valamint a
környezettudatos életmód gyakorlása.
A projekt megvalósítása során kerékpáros napot és vetélkedőt is szerveztünk, melyen a lakosok,
turisták és az általános iskolás tanulók számára a motorizált közlekedésből fakadó környezeti terhek
kerültek bemutatásra rövid előadásokon és filmvetítéseken, továbbá ismereteket szerezhettek többek
között a közlekedésből származó lokális és globális légszennyezésről, víz- és talajszennyezésről,
zajszennyezésről, fényszennyezésről, vibrációs ártalmakról.
Az Önkormányzat a projekt megvalósításával ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a különböző érintettek
(gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének
eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend.
Az Önkormányzatnak célja volt jelen projekt megvalósításával, hogy a dolgozók kerékpárral történő,
környezettudatos közlekedése mintául szolgáljon, terjesztve ezzel az egészséges életmódot, a
fogyasztási szokások megváltoztatását.
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A megyei I. osztályban folytatják Minőségi támadók tábora
Többhetes bizonytalanság után hivatalossá vált, hogy a
Hévíz futballcsapata
továbbra is a megyei
I. osztályban szerepel.

Futballcsatár gyermekeknek tartottak
szakmai továbbképzést több napon át
Hévízen.

részt, ugyanis a lényeg nem a
mennyiségen, hanem a minőségen volt. Érkeztek résztvevők Kárpátaljáról, a Vajdaságból s Magyarország több
pontjáról, akikhez csatlakoztak a Hévíz SK tehetséges
támadói is.
A kemény és hatékony délelőtti és délutáni edzések
mellett persze volt idejük a
táborozóknak megismerkedni Hévízzel is.
– Elsősorban a szakmai
munkáról szólt a tábor, másodsorban pedig a gyönyörű
környezetet és a Hévíz adta
lehetőségeket is kihasználtuk. Először is beazonosítottuk a karaktert, minden
gyermeket egyénileg diagnosztizáltunk, ezáltal feltérképeztük az erősségeiket,
utána tudatosítottuk bennük, hogy mik ezek. Majd a
hatékonyságot úgy fejlesztettük, hogy jól időzítsenek, s az
erősségeiket a megfelelő időben és helyen hasznosítsák.
(ta)

– Háromnapos tábort rendeztünk, hála a hévízi egyesületnek és a hévízi kollégák– Van egy versenykiírás,
nak, a tábort kiváló körülméami tavaly évkezdésnél nyilnyek között tudtuk megtartavános volt, és mi az alapján
ni – mondta elöljáróban Apró
versenyeztünk egy éven keAttila labdarúgó utánpótlás
resztül. De ez a dokumentum
szakember. – Az edzések a
három alkalommal átíródott,
centerek, vagyis a támadók
így másképp alakult a feljutók
képzéséről szóltak, az ő kahelyzete is. Most elsősorban a
rakterépítésükről. Azt szekiesőket kérték fel az NB IIIretnénk, ha ők minél stílusoas tagságra, de ez nem így
sabbak, minél hatékonyabindult, nem így gondoltuk mi
bak lennének, miután hazasem, s nem így versenyeztünk
mennek ebből a táborból.
A képzést a 9-esek exkluegész évben. Azt gondolom,
zív táborának nevezték el, s
hogy Hévíznek feljutó csapata
remélik, hogy hagyomány
van, de sajnos 2014 őszétől a Damina László: a Hévíznek feljutó csapata van…
lesz belőle. A fiatalok csomegyei bajnokságban fog szerepelni – fejtette ki Damina fog szerepelni, nehezen szerDamina László elmondta portbontásban edzettek, bioLászló, a labdarúgó szakosz- vezi magát, hiszen például az azt is: Lázár Szilveszter ve- lógiai érettségükhöz igazíttály szakmai vezetője.
edzőmérkőzéseket is ehhez zetőedző szerződése lejárt a va. A táborban 18 fiatal vett
A szezon kezdetéig sok te- kell igazítani. Menet közben szezon végeztével, s más
endője lesz a szakosztálynak tárgyalni kellett edzőkkel, edzővel folytatódik majd a
az elhúzódó döntés miatt.
játékosokkal, s mi mindig fel- munka, emellett a játékosál– Mindig ez az időszak tételes módban egyeztet- lományban is várhatóak váligényli a legtöbb munkát a tünk.
tozások.
vezetőségtől. Nagyon nehéz
A klubban most már gőz– Nagyon szépen megkövolt a feladatunk az elmúlt erővel a megyei pontvadá- szöntem Lázár Szilveszter
4–5 hétben, amióta a bajnok- szatra készülnek, hiszen az a munkáját, és örülünk annak,
ságnak vége van, mert nem cél, hogy bajnokesélyes hogy a bajnokcsapat edzőjetudtuk, hogy hol fogunk in- együttes lépjen pályára hét- ként gondolhatunk rá. Egy
dulni. Az a csapat, amelyik ről hétre, amelynek esélye időszak sikeresen zárult abnem tudja, hogy NB III-ban lesz az NB III-as tagság ki- ban a tekintetben, hogy a
vagy megyei bajnokságban harcolására.
csapat megnyerte a bajnok- Exkluzív tábor, tehetséges csatárokkal
ságot, persze az is tény, hogy
az együttes az osztályozó
mérkőzésen nem vívta ki a
jogot a feljutásra. A játékosaKoller Zoltán lesz a Hévízi Sportkör megyei első osztályAugusztus 13-án a mindmáig legnépszerűbb magyar csaink az NB III-ban szerettek
ban induló felnőtt csapatának vezetőedzője. A szakemvolna sportolni, ők azért haj- pat, az FTC érkezik Hévízre a Magyar Kupa első fordulójában.
A Magyar Labdarúgó Szövetségben a napokban készíber Nagykanizsán vált ismert labdarúgóvá, majd ott az
tottak év közben, hogy magautánpótlásban edzősködött, s látta el az UFC-ben a szaksabb osztályba léphessenek. tették el az első kör programját, amelyben 128 klub szemai vezetői feladatot, miközben a Bozsik Program alközRemélem, a legtöbben ná- repel. Az első osztályú csapatok – a korábbi évekkel elponti vezetőjeként is tevékenykedett. Utolsó edzői állolunk maradnak, annak elle- lentétben – már a legelejétől részt vesznek a sorozatban,
mása az Illés Akadémia volt. Mellette a pályaedzői tevénére is, hogy ez most nem si- igaz, kiemeltként az első két fordulóban kizárólag alacsonyabb osztályban szereplő együttesekkel kerülhetkenységet az utánpótlásedzők végzik majd.
került.
Tóth András nek össze. A továbbjutás egy meccsen dől el.

Koller Zoltán az új tréner

Augusztusban a Fradi Hévízre jön
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Nem szakad el a kiváló tréner Hévíztől

Exkluzív csata

Mint arról korábban már
beszámoltunk, Pécsi Zsolt,
a Hévízi Sportkör kézilabda szakosztályának vezetőedzője bejelentette, hogy
feláll a kispadról. Ennek
okairól kérdeztük a szakembert.
– Másfél évtizeddel ezelőtt kerültem a hévízi csapathoz, először az utánpótlásnál dolgoztam, ifjúságiaknál, serdülőknél, majd a
felnőtt kerettel. Volt olyan,
hogy éveken keresztül egyszerre mindhárom csapattal – mondta elöljáróban
Pécsi Zsolt. – Sok száz mérkőzés, több tízezer kilométer utazás, sok-sok feszültség és sok öröm jutott osztályrészemül. Három esztendőn át az NBI/B-ben játszottunk, akkor, az anyagiak miatt, nem tudtuk ott
folytatni. Az utóbbi években bennem újra és újra
felmerült a befejezés gondolata, de mindig volt valami új kihívás, pluszmotiváció, ami miatt a kispadon
maradtam.

Augusztus 15-én a hévízi sportcsarnok ad otthont annak a kézilabdamérkőzésnek, amelyen
a kétszeres BL-győztes
Győri AUDI ETO KC játszik a húszszoros horvát
bajnok Podravka Kopro
vinca csapatával. Másnap Ambros Martin, a
győriek neves trénere
tart bemutató edzést a
sportcsarnokban.
– A sport nagy ünnepe
lesz az augusztusi
nemzetközi mérkőzés –
mondta el Papp Gábor
polgármester –, amelynek már tartanak az előkészületei. A szükséges
bejárásokra sor került,
a sportcsarnok és a borítás szépítése, illetve felújítása nagy erőkkel folyik.
A találkozóra tiszteletjegyeket bocsátanak
ki, és mivel várhatóan
minden érdeklődő nem
fér be, a meccs a Deák
téren, egy kivetítőn is
követhető lesz.

Pécsi Zsolt most magának kért időt…
A szakember elárulta: az
évek során komoly vérnyomásproblémái lettek, illetve az iskolai testnevelés
óraszámok növekedésével
lényegesen több lett a munkája a Csány-Szendrei

ÁMK-ban. Év közben azonban nem akarta otthagyni
a csapatot.
– Csupán a szakosztályvezetőnkkel közöltem három hónappal az idény
vége előtt, hogy felállok a

kispadról. Titokban reméltem, hogy éremmel zárom a
pályafutásomat Hévízen, s
boldog vagyok, hogy ez sikerült.
Pécsi Zsolt a 15 év alatt
két esetben hiányzott felnőtt bajnoki mérkőzésről, s
összesen 518 meccsen ült a
hévízi kispadon. Vele hat
alkalommal végzett a női
csapat a dobogón. Néhány
éve a Sportérdemérem
bronz fokozata kitüntetésben részesült.
Apró részletességgel ismerte a dunántúli kézilabdacsapatokat és játékosokat. Olyan klasszisokkal
dolgozott többek közt éveken át, mint a Major testvérek, Golovko, Lancz,
Gombor, Ováry és Tóth.
– Természetesen a kézilabdától és Hévíztől nem
szándékozom teljesen elszakadni, hiszen az életem
jelentős része összeforrt a
várossal, a csapattal. Most,
sportnyelven szólva, időt
kértem…
Tóth A ndrás
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ön a magyar dalt?

Koránné Szarvas Mária
Nagyszerű, hogy pont Hévíz
nyerte el a Magyar Dal Fővárosa címet. Én a komolyzenében nőttem fel, tanultam is,
játszottam hangszeren, hozzám inkább ez áll közel. A magyar dalok közül inkább az operett tetszik, el
szoktam járni koncertekre. Tervezem, hogy elmegyek a hévízi moziba az operettesték egyikére,
hiszen pont a kedvenc színészeim, Oszvald Marika és Peller Károly énekelnek itt.

Laki Gyöngyi

Vértesi Attila

Az interneten olvastam, hogy
Hévíz nyerte el a Magyar Dal
Fővárosa kitüntető címet, és
nagyon örültem neki. Én is szeretem a magyar dalokat. Figyelemmel kísérem, hogy itt
Hévízen mikor vannak koncertek akár a nagyparkolóban, akár máshol, s ha az időm megengedi, szívesen elmegyek ezekre. Otthon is szoktam zenét hallgatni, és mindig magyar dalokat
választok.

Örülök, hogy Hévíz kapta a
Magyar Dal Fővárosa címet.
Remélem, hogy a jövőben is
támogatják a magyar dalt,
például úgy, hogy az Illyés iskola nyer pályázatokon, hogy
minél színvonalasabban tudják a gyerekeket is
tanítani a zenére. Ahogy időm engedi, eljárok
koncertekre, legyen akár itt helyben, azonban
ha a régióban van kedvemre való, akkor máshová is.

A Hévízi Forrás
híreit már követheti
a facebookon is!
facebook.com/heviziforras

FORR ÁS
2013. június
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ság, szerelem…
Tánc: szabad
Tóthné Bogdán
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Kötelességün
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azt, amit a tör

- és ifjúkora s
Ottiliát gyermek

Turizmus Zrt.
és a Magyar
toa balti állaői vettek részt,
Hévíz iránt
nek, ez képvisel számos, Európa ,
vábbá
mokban is érdeklőd
a Lett- és
Afrika egy-egy
derült ki azon valamint Amerika,
űsítő utatérségét népszer
eÉsztországon,
átívelő nagy- zásszervező. A városvez
Litváninán
w-n, amean, Rigában
szabású roadsho polgár- tők a Tallinnb székelő maan
Gábor
és Vilniusb
lyen Papp
etekJózsef Jázági nagyköv
mester és Kepli
nép- gyarors
akik ígéak,
mester
tárgyalt
nos alpolgár
a kel is
hogy segía várost és
retet tettek arra,
szerűsítette
egyhetes, Balti tenek a piac jobb megisme
térséget. Az
sű been a 3. olrésében. (Bővebb
roadshow elnevezé
a hazai száldalon.)
mutatkozáson
utazási irodák
lodaláncok,

Süssünk, főzzünk!
A magyar nemzet

edencében
bárhol is a Kárpát-m
dniuk, éljenek
kell kapaszko
gi tragédicsaládi, közössé
helyreálmindenen átnemzettudatunk 1920. jú- áktól kísérve,
végre vélt

tagjainak is össze

Pusztai Istvánné egy édes csemegét ajánl olvasóinknak. A halva egy olyan édesség, amelyet több nemzet
is sajátjaként tart számon. A görögöknél éppúgy népszerű, mint Indiában vagy Közép-Ázsiában. A hozzávalók országról országra változnak, az alap azonban
mindig ugyanaz: szezámmag, cukor, méz és növényi
olaj. A halvába gyakran kerül még mandula, dió, mogyoró vagy akár pisztácia is.
fájó
lításával, mondta esemé- gázolva hajtották nek megTrianon máig
nemze- nius 4-e gyászosve Papp és valós érdekeik
határkijelölést,
sebet ütött a
felelően a
a
nyeire emlékez
ester.
agyar
következtében
Gábor polgárm megidéz ve amelynek
ten, a színm
g elveszít
tése
A tragédiá
Magyar Királysá 71 százaek
templomáterületek elvesz
tette területén
Hévíz minden
tba
ultak a haran- lékát és a magyarul beszésokkos állapo
valló
ot. ban megkond
ékezést a
magyarnak
gok, a megeml özösségek lő, magát
és fél
juttatta az ország
gból három
Nemzetk

ujjongó
E szavakkal,
játszótere”.
k-óvoda kis
„Ez a világ legjobbnyugtázták a Brunszvi
ását. A
en
teljes megújul
taps kíséretéb
utcai játszótér
önkormányovisai a Sugár millió forintot költött az
25
munkálatokra
k a 6. oldalon.)
zat. (Részlete
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A TARTALOMBÓ

A válaszadók megfejtéseit tartalmazó borítékok közül Varga Lívia felelős szerkesztő húzta ki a
nyertest. A sorsoláson jelen volt Leidál Enikő is

Sorsoltunk! Sokan akarnak Prágába menni
Sokan döntöttek úgy, hogy – játékunk szlogenével élve – Prágába akarnak menni. Az
esély mindazok előtt nyitva állt, akik helyesen válaszoltak a legutóbbi lapszámunkban
megjelent kérdésekre.
Hétfőn háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében tartottuk meg a sorsolást, a válaszadók szelvényeit tartalmazó borítékok közül Varga
Lívia, a Forrás újság felelős
szerkesztője húzta ki a nyertest. Fortuna most a hévízi
Pozsgai Máriának kedvezett, aki Facebookon küldte
be helyes válaszait, így ő
utazhat másodmagával Prágába. A nyereményt a hévízi
önkormányzat és a Hévíz–
Balaton Airport ajánlotta fel.
A két retúrjegy a Czech Air
lines menetrend szerinti járatán használható fel a Hévíz–Prága–Hévíz vonalon
2014. november 1-jéig.

Ami pedig a feladvány
megfejtését illeti: az első kérdésre a „c” jelű válasz volt a
helyes, vagyis Hévíz önkor-

mányzata 2012 óta üzemelteti a Hévíz–Balaton Airportot.
A másodiknál a „b” választ
kellett megjelölni, mivel a
sármelléki reptér 2013-ban
28 ezer utast fogadott. A harmadik kérdésnél az „a” vari-

áció volt a jó, hiszen Prágát a
városok királynőjének szokták nevezni. A negyedik kérdésre ugyancsak az „a” válasz volt a helyes, ugyanis
Bohumil Hrabal volt az a prágai kötődésű cseh író, aki
nemrégiben szerepelt a Hévíz folyóirat címlapján. És
végül feladványunk utolsó,
azaz ötödik kérdésénél a „c”
választ kellett megjelölni a
telitalálatos szelvényhez,
ugyanis a Krusovice az a híres prágai sör, amelyet 1581
óta készítenek.
A Czech Airlines új járata
egyébként július 28-ától hétfőnként közlekedik majd a
szezon végéig, azaz novemberig, az út mindössze 85
perces. Ezzel a történelem
során először létesül közvetlen légi kapcsolat a Balaton
és Prága között.
Gratulálunk a győztesnek, és jó utat kívánunk!
Forrás-információ

érdemelte
Fehér Béla
iroki a Hévíz folyóirat
amelyet
dalmi díját,
adtak át
idén először
9. oldal
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tott, a szülők,
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arató
kirobbanó sikert
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Halva – a távol-keleti csemege

Hozzávalók: 6 dkg szezámmag, 5 dkg fehér csoki, 7
dkg cukor, 20 dkg liszt átszitálva, 1/4 teáskanál só, 1 tojás,
10 dkg vaj vagy 4–5 evőkanál olaj, 2 evőkanál vékony szeletekre vágott pisztácia, dió vagy mandula (ízlés szerint)
Elkészítés: Tördeljük kis kockára a fehércsokit,
majd aprítógéppel őröljük finomra, tegyük egy tábla, és
az összes többi hozzávalót adjuk hozzá, majd kézzel
gyúrjuk össze. Ha véletlenül nem állna össze, akkor tegyünk hozzá még egy kis vajat vagy olajat. Utána formázzunk belőle egy nagy gombócot, csomagoljuk
folpackba és tegyük be a hűtőbe 30 percre. Az idő letelte
után nyújtsuk ki vékonyra és helyezzük bele egy sütőpapírral bélelt tepsibe. Süssük 180 fokon 15 percig, akkor jó
és készül el, ha az alja már világosbarna.

