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Hévízen is csillag született
Szakonyi Milánnal első zenei élményeiről, stílusokról és arról, miért a rögösebb utat járja… | 8. oldal

Programok két keréken
Kerékpáros nyílt napot tartottak az elmúlt két vasárnap a nagyparkolóban. A rendezvényen bemutatták a
HeBi-t, s a program részeként az érdeklődők kipróbál-

Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt becsöngettek

Vasárnap látványos kerékpáros bemutató szórakoztatott
hatták a közösségi kerékpárokat. A nyílt napokon –
ugyancsak térítésmentesen – kerékpáros szaktanácsadással és szereléssel is várták a kilátogatókat. Az első
vasárnap emellett fitnesz tánccsoport lépett fel, a másodikon pedig látványos kerékpáros bemutató szórakoztatott, majd a jelentkezők biciklivel járták körbe a várost.
– Pozitívak a tapasztalataink a HEBI-vel kapcsolatban:
jól működik a rendszer, az emberek szeretik, nagyon sokan használják, a múlt hónapban már 1300 kölcsönzés
történt. A kerékpárok pedig jól szuperálnak, kevés volt a
meghibásodás, az is inkább csak defekt, ami elkerülhetetlen. Reméljük, a jövőben is ilyen sikeresen működik majd a
rendszer – jelentette ki Jankovics Ferenc, a Teker Kerékpáros Egyesület alelnöke. (Továbbiak a 10. oldalon.)

Új járda épült
a belvárosban

Elkészült az a mintegy 110 méteres járdaszakasz, amely a Park
utcai lépcsősort köti öszsze a Festetics térrel.
(Bővebben a 2. oldalon.)
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Ünnepélyes évnyitóval vette kezdetét az új tanév a Bibó gimnáziumban
és az Illyés iskolában is. Előbbi intézményben 242 tanuló, köztük 54 elsős
ült be szeptember elsején a padokba,
utóbbiban pedig 361 diák kezdte meg
tanulmányait, közel százan a művészeti iskola zene, dráma és néptánc
tagozatán. (Tanévkezdő összeállításunk a 6–7. oldalon olvasható.)

A kormány komoly szerepet szán Hévíznek
A Hévíz–Prága járat nyári
indítását követően és azt erősítendő workshop keretében
is bemutatkozott Hévíz a
cseh fővárosban.
A prágai találkozón Papp
Gábor polgármester, Kepli
József János alpolgármester
és Horváth Orsolya, a Hévízi TDM Egyesület elnöke mutatta be a turisztikai szaksajtó képviselőinek, továbbá
cseh utazási irodák vezetőinek és munkatársainak a
várost.
A találkozó kiemelt vendége volt Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisz-

térium parlamenti államtitkára, aki nyitó előadásában
többek között elmondta: a
kormány a turizmus GDP-ből
való részesedését a jelenlegi
8,8-ról 10 százalékra szeret-

né emelni, amelyben komoly
szerepet szán Hévíznek, ahol
a vendégéjszakák száma az
elmúlt években mindig meghaladta az egymilliót. (Folytatás a 3. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Kukás guru

A Deák téri átriumban
mutatta be Marth P. Ildikó Kukás Guru című egyfelvonásos bohózatát az
Új Színpad Egyesület.
4. oldal
A találkozó kiemelt vendége volt Szijjártó Péter államtitkár
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Új járda teszi komfortosabbá
a közlekedést a belvárosban

LAPSZÉL

Nőtt a vendégforgalom
Összesen 32 ezerrel
többen foglaltak szállást
a Balatonnál, míg a vendégéjszakák száma 73
ezerrel nőtt az idei első
fél évben a tavalyi év hasonló időszakához képest, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A
vendégforgalom meghatározó részét – az összes
vendég majdnem négytizedét, az eltöltött vendégéjszakáknak pedig a felét – megyénkben regisztrálták. A népszerű
zalai fürdővárosokba,
Hévízre és Zalakarosra
érkezett a teljes balatoni
vendégkör több mint a
negyede, 145 ezer ember.
A balatoni kereskedelmi szálláshelyek a 391
ezer hazai vendég mellett
125 ezer külföldi látogatót regisztráltak. A külföldiek átlagosan 5, közülük a németek 7, a svájciak 6 éjszakát, az oroszok
több mint egy hetet töltöttek el. A belföldi látogatók átlagos tartózkodási
ideje a 3 éjszakát sem
érte el, szállásköltségük
mintegy háromtizedét
Széchenyi Pihenőkártyával egyenlítették ki.

Tovább Hévízért
A Fidesz–KDNP hévízi
polgármester- és képviselőjelöltjei augusztus
28-án reggel leadták a
jelölésükhöz szükséges
ajánlóíveket a Helyi Választási Bizottságnál, áll
szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközleményükben. Papp Gábor
polgármesterjelölt és hat
képviselőjelöltje három
nap alatt több mint 1300
támogatói aláírást gyűjtött, azaz több mint a háromszorosát annak, mint
amennyi a jelöltté váláshoz szükséges.
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Bruttó 7,2 millió forintból épült meg az
a mintegy 110 méteres járdaszakasz,
amely a Park utcai
lépcsősort és a kiserdei sétányt köti össze
a Festetics térrel.
A beruházással régi problémát orvosolt az önkormányzat, ez idáig ugyanis a
Park utcai lépcsősornak és a
kiserdőben végigfutó szerpentines járdának nem volt
közvetlen gyalogos összeköttetése a belvárossal.
– Mivel folyamatosak
voltak a közlekedési problémák, eg yüttműködést
kezdeményeztük az építkezés ügyében a gyógyfürdőkórházzal, a kérdéses
szakasz ugyanis az ő területükön van – bocsátotta
előre Papp Gábor polgármester. – A megegyezésnek megfelelően aztán az
önkormányzat megterveztette a járdát és a hozzá
tartozó zöldfelületet.

Az új járdaszakasz több mint száz méter hosszú
Mint Papp Gábor hozzátette: a mintegy 110 méteres szakasz nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a belváros a korábbinál kényelmesebben elérhető legyen
gyalogosan is.
– Folyamatosan mérjük
fel a várost, és azt látjuk,
hogy számos olyan hely
van, ahol egy-egy 5–10 mil-

lió forintos beruházással
még komfortosabbá és
könnyebbé tudjuk tenni a
közlekedést. Ilyen például
a Hunyadi utca környéke,
az Egregyi utcában pedig
már folyik egy rövidebb
járdaszakasz tervezése, a
munkálatokat szintén költségvetési forrásból finanszírozzuk.
(vl)

A szerződéskötések után folytatódik a munka
Ezen a héten várják
egyeztetésre és szerződéskötésre a városházán azokat a tulajdonosokat, akiknek egregyi ingatlanán, a
Dombföldi utcában megvalósuló beruházás részeként,
pluszfejlesztéseket tervez
az önkormányzat, tájékoztatta lapunkat Papp Gábor
polgármester.
– Az elmúlt hetekben felmértük, hol milyen munkálatokat szükséges elvégeznünk az egységes utcakép és
az eddigi fejlesztések állagának megóvása végett – fogalmazott a városvezető. – Van,
ahol aszfaltozni kell, másutt
kerítéslábazatot és kisebb
támfalakat építünk, az úttest

és a magánterületek csatlakozásánál pedig több helyütt
muszáj megoldani az esővíz
elvezetését. A munkálatokra
21 millió forintot különített el
az önkormányzat.

Mindez egyelőre 10–15 ingatlant érint, amelyeknél az
elmúlt hetek tapasztalatai
folytán a legégetőbb a probléma. A szerződések megkötése után azonnal kezdődik a
munka, amely év végére fejeződik be.
Ami pedig a teljes egregyi
projektet illeti: az Árpád-kori templom állagmegóvása
során a tetőszerkezetben
előre nem látott javítanivalók merültek fel, amelyek
némileg hátráltatják a munkálatokat. A római katona
sírja viszont napokon belül
teljesen elkészül, s miután a
bontás már befejeződött, a
Párhuzamosan zajlanak a bemutatóház építése is rövimunkálatok a városrészben
desen elkezdődik.
(vl)

Megvalósulhat
a hévízi álom…
Megfelelő ütemben halad
a nag yparkoló mögötti
albuszpályaudvar építése,
bár jelenleg állnak a munkálatok, meg kell várni
ugyanis, hogy a terület hogyan reagál a beépítésre,
amelyet speciális módon kiviteleztek. Egyelőre úgy tűnik azonban, tartható a május eleji átadási határidő.
A Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatásával meg valósuló projekt
részeként ezen túl összesen 24 buszöböl épül, illetve újul meg Hévízen és a
környező településeken. A
munkálatok már a város
több utcájában is elkezdődtek, ám a csapadékos időjárás nehézkessé teszi a folytatást, hiszen az alépítmények teljesen feláztak, ami
nem csoda, mivel a szakemberek mérése szerint
idén, ebben az időszakban
220 százalékkal több eső
esett, mint tavaly ilyenkor.
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Megfelelő ütemben épül az
albuszpályaudvar
– Lassítja továbbá a folyamatot, hogy a DRV-vel
együttműködve több közművet is ki kellett váltanunk,
előreláthatóan október végére azonban így is befejeződnek a munkálatok –
mondja Papp Gábor polgármester, hangsúlyozva: az
épülő albuszpályaudvar – a
város közlekedési koncepciójával összhangban – ideiglenesen akár átveheti majd a
jelenlegi pályaudvar szerepét, az új és felújított buszöblök pedig lehetővé teszik egy
helyi járatú autóbusz elindítását, amellyel egy régóta
dédelgetett hévízi álom valósulhat meg...
(vl)
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A kormány komoly szerepet szán a városnak
(Folytatás az 1. oldalról.)
A vendégéjszakák számának növekedése egyértelműen köszönhető a Hévíz–Balaton Airportnak is,
hiszen a fürdőváros számos olyan országot tud a
reptér révén megszólítani,
amelyekkel egyébként nehéz lenne kapcsolatot teremteni, hangzott el a találkozón.
Szijjártó Péter megnyitója után Papp Gábor köszöntötte a megjelenteket. Ezt
követően Szirányi András, a Turizmus Zrt. csehországi külképviseletének
vezetője mutatta be Magyarországot, Kepli József
János pedig Hévízről tartott prezentációt. A rendezvényen jelent volt Kolozsvári István Prágába delegált mag yar nag ykövet,
valamint Juraj Chniel,
Csehország által hazánkba
delegált nagykövet. Velük
Papp Gábor személyesen is
egyeztetett.
A hévízi küldöttség tárgyalt a Czech Airlines vezető képviselőivel is az idei
esztendő lehetőségeiről és
a jövő évi járatindításokról,
mindezt közös marketingtevékenységgel is összekötnék. A találkozó közvet-
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Kínaiaknak a
közbiztonságról

Papp Gábor és Kepli József János Karlovy Vary polgármesterével, Petr Kulhanekkel is tárgyalt
len hozadéka többek között
eg y Hévízre szervezett
cseh study tour, amelyen
tíz cseh utazási iroda képviselője vesz részt, illetve
előkészítés alatt áll egy októberi, cseh szakújságírók
számára szervezett tanulmányút is.
A prágai találkozót követően Hévíz városvezetői

Karlovy Varyban és a járásilag a városhoz tartozó
Marienbadban tettek látogatást. Karlovy Vary polgármesterével, Petr Kulhanekkel egyeztettek a gyógyászati kutatások és turisztikai eg yüttműködés
lehetőségeiről, amely akár
testvérvárosi kapcsolattal
is megerősödhet.

Papp Gábor polgármester a tanulmányút kapcsán
elmondta: tapasztalataik
szerint Hévíz, összehasonlítva a nagy múltú cseh fürdővárosokkal, európai
szinten is jól pozicionált város, de természetesen helyét és rangját megtartani,
sőt erősíteni kell a jövőben.
FORRÁS-INFORMÁCIÓ

Elmaradt az előleg, meghiúsult az eszközeladás...
Ismét vevőre várnak a sármelléki reptér
vagyonelemei, a felszámoló ugyanis elállt
az adásvételi szerződéstől, mivel a nyertes
pályázó nem tett eleget az abban foglalt fizetési feltételeknek. Az eszközállományt így új
pályázaton értékesítik.

A reptéri eszközállományt új pályázaton értékesítik
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Amint arról már beszámoltunk, két vevő is beszállt
a felszámoló által még a
nyáron a sármelléki reptéren használt eszközökre
meghirdetett árversenybe.
A nyertes 800 millió forintos
ajánlatával és Széles Gábor
nagyvállalkozó cégével, a
SGH Aviation Kft.-vel szemben egy brit befektetői csoport lett, amelyet Linusz
Imre képviselt. Ő akkor azt
nyilatkozta, hogy a légiközlekedési üzletágban jártas befektetők fejlesztési
szándékkal vásárolják meg
a vagyonelemeket, ám csak
a vételi szerződés aláírása
után kívánnak a nyilvánosság elé állni. Közben Széles
Gábor már arról beszélt,
hogy az értékesítést, a kiírást és az ártárgyalást is
slendriánnak tartja, noha,
mint fogalmazott, első osz-

tá ly ú
reptérről,
sőt
schengeni határátkelőről
van szó, amelyet a kormány
kiemelt fontosságúnak minősített.
– A reptér léte megkérdőjelezhetetlen és nélkülözhetetlen – szögezi le Papp
Gábor polgármester, hangsúlyozva: amennyiben a lehetséges partnerek komoly
elképzeléssel és megfelelő
anyagi forrással rendelkeznek, az önkormányzat
kész az együttműködésre.
– Sajnáljuk, hogy a kiírt pályázat nem volt sikeres, de
azt gondoljuk, mivel a Hévíz–Balaton Airport fejlődése az elmúlt években töretlen volt, lesz olyan pályázó, akivel eredményes
lehet majd a tárgyalás.
A hírek szerint az új pályázatot szeptemberben írhatják majd ki.
(vl)

Hat pekingi kerület
polgármestere látogatott a napokban Hévízre.
A kínai főváros elöljárói
a közbiztonság tanulmányozása végett érkeztek Magyarországra
és városunkba is.
Papp Gábor polgármester tájékoztatója
során leszögezte: Hévíz
a közbiztonságot tekintve az elsők között
van az országban, amit
az is bizonyít, hogy
több évtizede nem volt
erőszakos bűncselekmény a településen. A
városvezető ezen túl
beszélt az önálló hévízi
rendőrőrsről s az önkormányzat által is támogatott kerékpáros
rendőrökről. A vendégek pedig érdeklődtek
a közterület-felügyelők
munkaköréről, és rendkívül érdekesnek találták az önkéntes tűzoltók és polgárőrök szerveződését.

Vásári rádió
indul
Szeptember 14-én, a
Mag yar Dal Napján
szólal meg először az
éterben a Rádió Hévíz:
17.30-tól négy órán át
sztárinterjúkkal, magyar zenékkel, izgalmas beszélgetésekkel.
A helyi rádió, amely
a termelői piacon, illetve on-line is hallgatható lesz a heviz.hu és a
radioheviz.hu oldalon,
a hévízi termelői piac
színes világát szeretné
újabb színfolttal gazdagítani, hiszen amellett, hogy szórakoztat,
a mindennapokat érintő információkat is közöl majd.
Szombatonként 8-tól
12 óráig élő műsor szórakoztatja a hallgatóságot, a hét többi napján pedig zenei összeállítások lesznek. Cél,
hogy még többen látogassanak a városba.
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Hallgatók tanulmányozták
friss szemmel a várost
A polgármester meghívására tizenhat építészhallgató
tanulmányozta egy héten át a várost. A fiatal szakemberek
górcső alá vették egyebek mellett Hévíz kereskedelmét, építészeti megoldásait és a megvalósult beruházásokat.
Több mint egy évtizede, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán évről évre megszervezik a tábort, amelyben mindig egy-egy település, elsősorban kisváros jellegzetességeit járják körül, mondta el dr. Szabó Julianna, az urbanisztika tanszék egyetemi docense.
A Hévízen töltött egy hét alatt hat témát dolgoztak fel a
hallgatók, ezek egyrészt illeszkedtek a tanszék kutatási
programjába, másrészt kapcsolódtak a város aktuális fejlesztési terveihez.
– A fiatalok felmérést végeztek, aminek tapasztalatait Az egyfelvonásos bohózat sok szereplőnek adott lehetőséget
dolgozatba foglalják, s ezt aztán a város rendelkezésére
bocsátják – fogalmazott Papp Gábor polgármester, leszögezve: hasznos, ha fiatal szakemberek mondják el véleményüket a Hévízről, hiszen más szemmel néznek a városra,
mint az itt élők.
A Deák téri átriumban mutatta be Marth
A műszaki egyetem tanulói egyebek mellett olyan érdekes kérdéseket tanulmányoztak, mint a hévíziek és az ide P. Ildikó Kukás Guru című egyfelvonásos
látogató vendégek térhasználata, azaz, hogy merre mozog- bohózatát az Új Színpad Egyesület.

Kukás guru: ezotéria és lelepleződés

– Van egy kis izgalom
bennünk, de ilyenkor ez természetes, viszont jókedvűek vagyunk, s ezt az örömöt
igyekszünk átadni a nézőknek – mondta az előadás
előtt Soborné Mosolygó
Liám, a szenior csapat tagja. – Új szereplőink is vannak, a 8 nő című előadásunk
hatására ugyanis sok fiatal
jött közénk, így tudtuk megvalósítani a Kukás Gurut,
duplaannyi szereplővel,
mint a 8 nőben.
Borünnep a belvárosban. Az építészhallgatók arra is kíváncsiak voltak, Hévíz mely részei alkalmasak a kikapcsolódásra
nak, hol vásárolnak, étkeznek és kapcsolódnak ki. Egy másik páros az egregyi fejlesztések hatásait, illetve a továbblépés lehetőségeit vizsgálta, megint mások pedig a belvárosi közterület-rehabilitáció hatásait vették górcső alá. Tanulmányozták továbbá a városi kereskedelmet, azon belül
a turistákat és a helyieket megszólító üzleteket, a város
építészeti karakterét és turisztikai útvonalait.
A tizenhat diák a Bibó kollégiumában lakott, szállásukat
és étkezésük költségeit a város finanszírozta.
(vl)

Véget értek a zenés nyári esték
A szezonban minden
kedden színvonalas koncertek várták a zeneszerető közönséget a Festetics
téren. A programsorozat
utolsó állomásán Szako—
nyi Milán lépett fel, aki
ezúttal populáris zenékkel
készült. (Az énekessel ké- A zenés esték utolsó álloszült interjúnkat a 8. ol- mására is sokan voltak kídalon olvashatják.)
váncsiak
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– Rettenetesen izgulunk,
egész héten itt az átriumban
próbáltunk. Szerencsére a
közönség vette a lapot, a németek éppúgy örültek a poénoknak, mint a magyarok,
végignézték az összes próbát – fűzte hozzá Szabóné
Fehér Hajnalka, az egyesület elnöke. – Mivel amatőr
csapat vagyunk, munka
mellett nehéz volt összeegyeztetni a próbákat, de
mindenki megtette a tőle tehetőt, volt, aki még a munka-

helyéről is elkéretőzött.
Nagy csapattal dolgozunk:
tizenöt középiskolás és hat
gyerekszereplő is játszik darabban.
A történet szerint Kócsi
Imre helyi vállalkozó titokban szeretőt tart. A felesége
mindezt azért nem veszi
észre, mert elvakultan hisz
az ezotériában, az ázsiai,
indiai vallásban. S meghív a
házukba a férje tudta nélkül
egy gurut, mire a férj úgy
dönt: móresre tanítja az aszszonyt, és beállít a sarki
kukás személyében egy álgurut, ám mégsem a feleség
lepleződik le, hanem a férj…
TÓTH A NDRÁS

v

v

P
–

„Igenis létezik zalai tánc…”

v
A hévízi termelői piac látogatói tudják már, hogy
nyáron minden csütörtökön folklórprogram várja
az érdeklődőket. A kezdés
előtt rendre megtelnek a
színpad előtti széksorok,
várakozással teli izgalommal készül a közönség az
aznapi produkcióra. Ottjártunkkor a Tördemic
Néptáncegyüttes lépett fel.
– A csapat öt éve alakult,
három párral kezdődött akkor a munka, azóta jó néhányan megfordultak az együttesben – árulta el Fekete Péter kartáncos. – Jelenleg
nyolc párral működünk. A cél
többek között a magyar
nyelvterület tánchagyományát és néprajzát minél mélyebben megismerni, elsajátítani és ezt színpadi formá-

ban visszaadni. Ugyanakkor
jó ideje elkezdtünk mélyebben foglalkozni saját térségünk anyagával is, ebből itt,

Hévízen is előadtunk egy rövidebb koreográfiát, bizonyítva, hogy igenis létezik
zalai tánc.
(ta)

A Tördemic Néptáncegyüttes új stílusú sváb táncokat adott elő
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Egyenlő esélyekkel – Hévízen is elkészült a program
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Hévíz is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az ÁROP-1.1.16-2012-20120001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című kiemelt projekt keretén belül a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet
(TKKI), amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formájában
nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.
Hévíz Helyi
Esélyegyenlőségi
Programja
Hévíz Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti a lakosság életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkózási esélyeinek
biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények, illetve egyéb szervezetek összefogásának
erősítését tűzték ki, ennek
szellemében dolgozták ki a
dokumentumot.
– Hévíz az ország legfontosabb g yóg yközpontja,
ahol az idegenforgalom, a
vendéglátás és a kereskedelem a legfőbb gazdasági
tényezők – bocsátja előre
Papp Gábor polgármester.
– Fejlett infrastruktúrával,
kulturált környezettel,
vonzó arculattal rendelkezünk, és magas színvonalú
szolgáltatásokkal s számos művelődési lehetőséggel, programokkal tesszük
még élvezetesebbé az itt
élők és az ide látogatók életét. A foglalkoztatási helyzet kedvező, lakosságunk
az átlagnál jobb gazdasági
körülmények között él, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a munkanélküliek száma alacsony. Számukra az önkormányzat és az állam által
működtetett széles szociális hálónak köszönhetően
sokféle juttatást, támogatást biztosítunk. Városunk
önkormányzata már évek
óta fokozott figyelmet fordít az esélyeg yenlőség
meg valósítására. Először
2011-ben készítették el az
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Esélyegyenlőségi Programot, amelyet tavaly már az
egységes elv mentén dolgoztak át. A HEP-ben megfogalmazott intézkedési
tervek is a szociális és jóléti ellátások irányában határoznak meg feladatokat,
amelyekkel a lakosság szo-

tében pedig az élethosszig
tartó tanulásukra és az informatikai jártasságukra
irányuló adatgyűjtést. A fogyatékkal élők számára az
önkormányzati intézményekben a teljes fizikai és
kommunikációs akadálymentesítést szeretnénk

lom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a
321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak
alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-20122012-0001 kódszámú projekt keretében.
A helyi esélyegyenlőségi
programok lokális keretek
között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által
megfogalmazásra kerültek
a legfőbb problémák. Az
önkormányzat a felmerülő
nehézségekre – a TKKI
közreműködésével – a helyi
civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal eg yüttműködve

csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és
megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az
intézet, amelyet ma Magyarországon ebben a témában a legkompetensebb
szereplők között tartanak
számon. A projekt keretén
belül a TKKI térítésmentes
felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok
közalkalmazottai számára
a HEP megírásának elősegítése érdekében.
A projekt részeként 2013
szeptembere és decembere
között országszerte több
mint 50 alkalommal rendeztek szakmai workshopokat,
műhelybeszélgetéseket. A
rendezvények lehetőséget
teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek
és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére.
Nagy hangsúlyt fektettek
az önkormányzatok és az
esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült
programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok

Az idén nyáron is megrendezett napközis tábor évről évre egyre népszerűbb
ciális érzékenységét is próbáljuk erősíteni. A mélyszegénységben élők körében növelni szeretnénk a
népegészségügyi szűréseken részt vevők számát. A
gyermekek részére napközis tábort szervezünk,
amelyet évről évre egyre
többen vesznek igénybe. A
nők esetében a foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos információgyűjtést, igényfelmérést tűztük
ki célul, az idősek tekinte-

megvalósítani, első lépésként az önkormányzat honlapja már vakok és gyengén látok által is használható – tette hozzá a polgármester.

célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt
éven belül megvalósítanak,
és amelyeket kétévenként
felülvizsgálnak.

Mik azok a Helyi
Esélyegyenlőségi
Programok?

A Türr István Képző
és Kutató Intézet

A TKKI fő célkitűzései
között szerepel a társadalAz esélyegyenlőség és az mi mobilitási folyamatok
egyenlő bánásmód elvének támogatása, a területi és
betartása a hazai társada- társadalmi különbségek

A helyi esélyegyenlőségi
programok célkitűzése,
hogy Magyarország minden egyes polgára, minden
településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő
bánásmódban részesüljön.
Így történelmi jelentőségű
eredmény, hogy a TKKI
mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95 százaléka rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok
lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok
helyzetének változása, így
a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.
A projekttel kapcsolatban további információkat
a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.
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Ajándékozással kezdődött az új tanév
Ünnepélyes évnyitóval s benne ajándékozással vette kezdetét az Illyés Gyula Általános
Iskolában az új tanév.
Papp Gábor polgármester
köszöntő szavai után a városvezető, a képviselő-testület tagjai és az intézmény
igazgatója, Simonné Gál
Gyöngyi adta át az első osz-

lódásnak jó színtere volt az
önkormányzat által szervezett nyári napközi is – hangsúlyozta az igazgató. – A
gyerekek az iskola falai között, jó hangulatban, tartal-

Az ünnepélyes tanévnyitón a képviselő-testület tagjai, köztük
Gelencsér János adott át ajándékot az elsősöknek
tályosoknak az önkormányzat támogatásával vásárolt,
a pedagógusok által összeállított ajándékokat. Az iskola
tanulói kulturális műsorral
lepték meg a megjelenteket,
majd Simonné Gál Gyöngyi
mondott ünnepi beszédet.
– Idén is rövid volt a nyár,
gyorsan elteltek a gondtalan
napok. A felhőtlen kikapcso-

Az iskolában
gyakorlatoztak
a tűzoltók
A tanév első hetében helyismereti gyakorlatot tartottak a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság keszthelyi kirendeltségének tűzoltói
az Illyés Gyula Általános Iskolában, ahova több tűzoltóautóval
vonultak ki. A tervek
szerint hamarosan
újra meg ismétlik a
gyakorlatot.
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masan töltötték el szabadidejüket 8 héten át. Sok családban ezzel megoldódott a gyerekek nyári felügyelete, hiszen itt, a nevelők körében
biztonságban tudhatták
őket. Több leendő elsős kisdiák ekkor kezdett megismerkedni a tanító nénivel, a társakkal és az iskola épületével. Az utóbbi napokban pe-

dig megterveztük és előkészítettük az új tanév programjait, csinosítgattuk az iskolát, az osztályokat, barátságos, otthonos hangulatot
teremtve. Az iskola és a
sportcsarnok az önkormányzat anyagi támogatása jóvoltából és a Gamesz dolgozóinak lelkiismeretes munkája
révén felújítva, megtisztulva
vár benneteket.
Az Illyés iskolában 361 tanuló 8 alsó és 9 felső tagozatos osztályban kezdte meg
tanulmányait, idén is közel
100 diák vesz részt a művészeti iskola zene, dráma és
néptánc tagozatán.
– Mint minden tanévben,
idén is sok munka vár ránk
– folytatta az igazgató. – Fontos célunk, hogy eltérő adottságokkal rendelkező tanulóink minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket, és a lehető legtöbb tudást szerezhessék meg. Iskolánk feladatának tartja, hogy
megtanítsa a gyerekeket az
őket érő információáradat
helyes kezelésére, hogy meg
tudják különböztetni a jót és
a rosszat, az értékest és az
értéktelent, s emellett kiemelten kezeljük a diákok
egészséges, környezettudatos életmódra nevelését is –
hangsúlyozta az iskola vezetője.
TÓTH ANDRÁS

2014. szeptember 10.

„Szép és energiatakaré

A Bibó István Gimnáziumban 242 tanulóval, köztük 54 elsőssel kezdő

Az első tanítási nap reggelén ünnepélyes évnyitóval indították el a tanévet a Bibó István
Gimnáziumban.
– A nyáron megkezdett
felújítási munkák egy részét már befejeztük, másik
részét pedig még folytatjuk
– közölte Nagy Boldizsár
igazgató. – Az alapvető javításokkal, így a festéssel,
a járólapok pótlásával és a
csapok javításával végeztünk, az önkormányzat ál-

tal elnyert és az unió által
támogatott energetikai
korszerűsítés viszont most
kezdődik. Ennek köszönhetően új kazánokat kap az
iskola, a radiátorokra termosztátos csapokat szerelnek, a tetőre napkollektorok kerülnek, a sportcsarnok tetejét belülről, az ol-

Kiosztották a tankönyveket, a legkisebbek ing
Időben megérkeztek a tankönyvek
az általános iskolába, az intézményben két
napig vehették át a szülők és a gyerekek
a csomagokat.
– Augusztus 14-én rendben megkaptuk a könyveket, amelyek rendőrségi
biztosítással érkeztek hozzánk időben, megfelelő
mennyiségben és minőségben – jelentette ki
Simonné Gál Gyöngyi
igazgató. – 99 elsős és másodikos diákunk ing yen
kapta meg a könyveket. A
legkisebbeket a padon várta a csomag, nem kis meglepetést okozva nekik. A
másodikosok tartós tanköny vei a köny vtárban
maradnak, csak használatra adjuk oda a gyere-

keknek. A munkafüzetekbe azonban szabadon rajzolhatnak, dolgozhatnak,
az az övüké marad.
A z Il lyésben 75 - en
rászorultsági alapon kapták meg a könyveket, 191
családnak pedig meg kellett fizetni a teljes összeget, ám, mint Simonné Gál
Gyöngyi megjegyezte, nagyon figyeltek arra, hogy
elfogadhatóak legyenek az
árak. A legtöbb könyvet
használó nyolcadikosok
csomagja 12–13 ezer forint
körül mozgott, a két idegen nyelvet tanulóknak ki-
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karékos gimnázium lesz a miénk” Általános iskolások
a Munkácsy-kiállításon
Papp Gábor polgármester jóvoltából az Illyés Gyula
Általános Iskola 234 diákja és 16 pedagógusa tekinthette
meg a Munkácsy-kiállítást a nyitva tartás utolsó napján.
A városvezető polgármesteri keretéből vásárolta meg a
belépőjegyeket a tárlatra.
– Nagyon örültem neki, hogy megnézhettük a kiállítás,
nagy élmény volt – mondta Hot Szabolcs pedagógus. –
Gyerekkorom óta szeretem Munkácsyt, ez a stílus áll
hozzám a közelebb, de több irányba is nyitott vagyok.

el kezdődött az új tanév
dalfalakat pedig kívülről
szigetelik, s kicserélik a
rossz állapotban lévő nyílászárókat. Ha mindez
megvalósul, akkor szép és
energiatakarékos gimnázium lesz a miénk.
A Bibóban 242 tanulóval,
köztük 54 elsőssel kezdődött az új tanév. Mint az
igazgató leszögezte: ebben
az évben is sok programot
szerveznek, a diákok tehát
biztosan nem fognak unatkozni, igaz, a hangsúly a

Az általános iskola 234 diákja és 16 pedagógusa ingyen tekinthette meg a kiállítást
– Nagyon szépek a festmények, örülök, hogy eljöhettünk. Munkácsyról tanultunk már az előző években is, de
élőben most először láttam a képeit, nagyon tetszettek.
Élethűek a festmények, és minden egyes részletük szépen ki van dolgozva – osztotta meg élményeit a hatodik
Nagy Boldizsár: - Az unió által támogatott energetikai korsze- osztályos Horváth Ákos.
rűsítés most kezdődik
– Örültünk, hogy meghosszabbították egy nappal a kiállítást és elhozhattuk a gyerekeket megnézi ezt az éltanóra védelmén és a házi- érettségi eredményén is ményt nyújtó, egyedülálló tárlatot, hiszen így, hogy élőrend betartatásán lesz.
meglátszik majd – tette ben látják a képeket, jobban megmarad az élmény – je– Reméljük, hogy mindez hozzá Nagy Boldizsár.
lentette ki Farkas Angéla, aki magyart és történelmet
a diákoknak tanulmányi és
TÓTH A NDRÁS tanít az iskolában.
(ta)

ingyen kapták meg a csomagot
csit drágább volt. Az iskola
összesen mintegy 1,6 millió forintért rendelt tankönyvet.
– A tanköny vek árát
csekken kellett a szülőknek befizetni augusztus
15-ig, ám, ha valaki az
utolsó percben tette meg
ezt, akkor is átvehette a
csomagot, így nálunk mindenki hozzájutott a tanköny vhöz – mondta
Simonné Gál Gyöngyi.
– Két kisgyermekem jár
ide az iskolába, az egyik
másodikos, a másik harmadikos, ma jöttünk el a
tankönyvekért – árulta el
Clausen Jens, aki jó do-

lognak tartja a csekkes
befizetést. Szerinte a
könyvek ára elfogadható,
reálisnak mondható.
– Két iskolás gyerekünk
van, de már csak az egyik
jár ide az általános iskolába, ő most kezdi meg a negyedik osztályt – tudtuk
meg Markalné Szűcs Anikótól. – Először tartottam
a csekkes fizetéstől, de végül bebizonyosodott, hogy
ezzel a módszerrel sokkal
gördülékenyebb a lebonyolítás. A tankönyvek árát
soknak találom, de ha az
ember készül rá, azt gondolom, kifizethető, a többi
dologgal, füzetekkel, tanszerekkel, egyéb kiegészítőkkel eg yütt azonban
Az iskolakezdés többnyire mindenképen megterheli a
megterheli a család kasszáját család kasszáját.
(ta)
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Emléket állítanak
Az I. világháborút és a
kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket állító vándorkiállítást szervez a
Hévíz térségi ZONTA
Klub, az Országos Képző- és Iparművészeti
Társaság, valamint a
Csárda Galéria. Az In
Memoriam, avagy az
első világháború emlékezete mai szemmel
című tárlat ünnepélyes
megnyitóját szeptember
13-án 10 óra 30 perckor
tartják a Magyar Csárda Galériában. A művekhez dr. Szarka Lajos
történész, író ad majd
történelmi áttekintést. A
kiállítás október 1-jéig
várja az érdeklődőket.

Fellibbent
a vasfüggöny...
Megnyílt hét végén a
határnyitás 25. évfordulója alkalmából szervezett szabadtéri kiállítás a
Deák téren, ahol két lakókocsit és egy Trabantot
láthatnak az érdeklődők.
Előbbieket a Tourinform
iroda felhívására a hévíziektől és vendégeiktől
kapott korabeli tárgyakkal rendezték be. Van például lila szódásszifon és
csatos bambi, a lakókocsik oldalán pedig újságcikkek idézik meg a rendszerváltás időszakát. A
határnyitós program,
ahogy arról már beszámoltunk, szeptember 13án folytatódik, a szabadtéri kiállítás szeptember
21-ig tekinthető meg.
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Szakonyi Milánnal első zenei élményeiről, tervekről, stílusokról és arról, miért a rögösebb utat járja…

Hévízen is csillag született
Nem híve a „hirtelen csúcsra törésnek”, inkább a hosszú, kitartó
munkában hisz. S bár elismert művészek győzködték, nem tudták
rávenni arra, hogy elinduljon valamelyik tehetségkutatón. A Hévízen is csillag születhettel azonban kivételt tett: jött, látott és győzött.
Hangját azóta már egy ország ismeri, legtöbben talán a Budapest
Voices Tankcsapda-feldolgozásából, miszerint „a jóból egy jó nagy
kanállal adjon az Ég…”
– Emlékszel a zenével való
első találkozásodra? Mi volt
az a meghatározó momentum az életedben, ami elindított a zene felé vezető úton?
– Az bizony rég volt, egészen az óvodáig nyúlik vissza
az első zenével kapcsolatos
élményem. Egy színdarabban
játszottam, amelyben azt hiszem, a Hóruhás című dalt
énekeltem egy akkori rajzfilmből, és emlékszem, az
óvónénim mögöttem guggolva
tartotta nekem a mikrofont,
mert úgy éreztem, nem bírom
el. Később, kisiskolás koromban klasszikus zongorát tanultam, a zene iránti szeretetem és vonzalmam akkor kezdett kibontakozni.
– A zalai közönség a Hévízen is csillag születhet elnevezésű tehetségkutató révén
ismert meg. Mit jelentett számodra ez a verseny, amit
végül megnyertél? Mit adott
neked?
– Természetesen nagyon
komoly megmérettetés volt,
hisz’ rengeteg tehetséges fiatal szerepelt ezen a vetélkedőn. Örültem, hogy megismerhettem a környékbeli énekeseket, hangszereseket, sokukkal azelőtt sosem találkoztam,
pedig nem voltunk messze
egymástól.
– Az első díjat Agárdi Szilvivel közösen nyertétek meg,
akit később szintén megismert az ország. Milyen a
kapcsolatotok? A közös indulás okán terveztetek-e,
terveztek-e közös munkát?
– Agárdi Szilvi gyönyörű
hangjával engem is ugyanúgy
lenyűgözött, mint bárkit, aki
akkor ott volt, vagy azóta hallotta őt. Igazából túlságosan
személyes viszony nem alakult ki köztünk, nem dolgoztunk együtt, de a jövőben még
bármi előfordulhat.
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– Kívülállóként úgy tűnik:
a karriered a verseny után
indult el. Új kapuk nyíltak
előtted vagy folytattad a korábban megkezdett utat?
– Mindkét verzióban van
igazság. Ugyanúgy tanultam
tovább a zenét, mint azelőtt, de
tény és való, hogy a verseny

Itteni hallgatókból és tanárokból jött össze a csapat több
mint fele. Én idén végeztem
ebben az iskolában ének szakon, a csapatba az együttes és
az átiratok megálmodója,
Warnusz Zsuzsi hívott el, ő
tanított nekem kötelező zongorát az első évben.

Szakonyi Milán: – Nagyon szeretem Hévíz hangulatát. Itt muzsikálni mindig jó
után többen tudták a környéken, ki vagyok, honnan jöttem,
mit csinálok.
– Oszlopos tagja vagy a
2013 áprilisában alakult
Budapest Voices-nak. Hogy
jött a lehetőség? Milyen szerepet tölt be az életedben az
együttes?
– A Budapest Voices láncszemeit legfőképpen a Kőbányai Zenei Stúdió köti össze.

– Tavaly óta tagja vagy a
nemzetközileg is elismert
Balázs Elemér Groupnak is.
Milyen feladatot, milyen jellegű kihívást jelent ez számodra?
– 2013 márciusában csatlakoztam a zenekarhoz, szinte a Budapest Voices-zal egy
időben. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy ilyen
fantasztikus muzsikusokkal

zenélhetek, minden egyes
koncert magával ragadó, hatalmas élmény. Soha nem
ugyanolyan, a jazz-re jellemző improvizatív megoldások
újabb és újabb felejthetetlen
pillanatot szereznek nekem
is, nemcsak a közönségnek.
Nagy kihívás, hisz ez nehezebb műfaj, mint amit általában játszom, itt minden
egyes hangnak külön története van. A hazai lemezbemutató turnénkon már túl
vagyunk, de külföldön is számos koncertünk volt, s jövő
márciusra tervezzük az európai turnénkat.
– Milyen zenei stílusban
alkotsz, énekelsz legszívesebben? Hallgatóként, közönségként milyen zenét szeretsz?
– Ez nehéz kérdés, de talán
a hangulatomtól függ leginkább. Van, hogy egy szál gitárral popdalokat énekelgetek,
de van, amikor a kütyük mögé
zárkózva egy elektronikus
hangzás által alkotott világban tévelygek. Szeretem az
igényes popzenét, az egyedi,
jó zenei ötleteket, de a dalok
mondanivalója sem utolsó
szempont.
– Hogy érzed: a zene a te
utad? El tudod képzelni magad hosszú távon is ebben a
szakmában?
– Tulajdonképpen csak a zenei pályán tudom magam elképzelni, mert semmi máshoz
nem értek és nem is érdekel
más. Próbálom képezni magam, hangszeres tudásomat
szinten tartani, kísérletezni és
új, saját ötletekkel előállni.
– Manapság egymást érik
a különféle zenei tehetségkutatók, amelyek az ismertté
válás gyors és sok szempontból könnyebb útját kínálják.
Te miért a másik, a lassabb
és talán rögösebb utat választottad?
– Teljesen őszintén? Ezek a
tehetségkutatók már inkább
show-műsorok, sokkal inkább
szólnak a nézettségről, mint a
valódi tehetségekről. Rengeteget győzködtek ismerősök, zenészek, még elismert művészek is, hogy jelentkezzek, de
soha nem tettem meg, annál
sokkal erősebb volt a tudat,

hogy semmi értelme nem lenne. A hosszú, kitartó munkában sokkal több jövő van, mint
a hirtelen csúcsratörésben. A
Hévízen is csillag születhet
volt a legtökéletesebb kompromisszum számomra, hisz ott
valóban színvonalas produkciók voltak, sok-sok tehetség
került napvilágra, s a rendezvény megvalósítása is rendkívül profi volt, de nem volt
médiaíze, amitől szimpatikus
volt számomra.
– Milyen terveid vannak?
Mit szeretnél elérni a szakmádban?
– Jelenlegi zenekaraim mellett szeretnék egy sajátot is,
amelyben azokkal a zenészekkel és azt a zenét játszhatom, amit én szeretnék. Régóta nagy álmom ez, de úgy tűnik, ez még kicsit odébb van,
ugyanis jelenlegi formációim
mellett sem időm, sem energiám nincs, de az évek múlásával úgyis kirajzolódnak a jövő
képei. A türelem rózsát terem.
– Hévízen, más-más formációban, de viszonylag
gyakran találkozhat veled
közönség. Milyen érzés itthon zenélni, ott, ahol a hallgatóság egyszer már közönségdíjjal jutalmazott?
– Az autópályán suhanva
kilométerenként egyre erősebben érzem, hogy teljesen
átszellemülök, a nagyvárosból hazafelé közeledem, és
végre ismét itthon zenélhetek,
ahol már annyiszor jártam,
ahol annyi ismerős arcot láthatok, miközben éneklek,
mint sehol máshol. Nagyon
szeretem Hévíz hangulatát. Itt
muzsikálni mindig jó.
– Legközelebb Hévízen a
Magyar Dal Napján láthat,
hallhat a közönség. Mivel készülsz?
– Napközben a dottón láthat
a közönség, ahol alkalomhoz
illően magyar dalokat fogok
énekelni gitárkísérettel, este
pedig a Budapest Voices szeptember 16-án, Alternatívák
címmel megjelenő nagylemezéből fogunk ízelítőt adni: lesz
sok-sok magyar underground
dal, teljesen más, szokatlan
hangzással. Jó lesz, nagyon
várom már.
VARGA LÍVIA
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A MAGYAR DAL HÉTVÉGÉJE
Benne: A MAGYAR DAL NAPJA
2014. szeptember 12-14. (péntek-vasárnap)
HÉVÍZ – Több helyszínen · A belépés ingyenes!
2014. szeptember 12. (péntek)
Muzeális Gyűjtemény
17:00 Hangszerkiállítás megnyitója
– Tóth József tárogatóépítő hangszerész mester
és Lakatos László hegedűkészítő
hangszerész mester munkáiból.

Nagyszínpad – Nagyparkoló
20:00 Back II Black koncert

2014. szeptember 13. (szombat)

Hévíz közterei
Dr. Moll Károly tér

Dr. Schulhof sétány

11:00 Csicsergők műsora

13:00 Csicsergők műsora

11:30 Musica Antiqua együttes műsora 13:30 Musica Antiqua együttes műsora

Festetics tér

Deák tér

12:00 Csicsergők műsora

14:00 Csicsergők műsora

12:30 Musica Antiqua együttes műsora 14:30 Musica Antiqua együttes műsora

Amikor fellibent a Vasfüggöny…

Dottó – a városnéző kisvonat

Hévíz mindig a kelet és nyugat találkozási pontja volt,
sok színes emléket őriz vendégeinkről és családjaikról.
Egész nap Good bye, Lenin! Filmmaraton

Délelőtt 11-20 óráig a Dottó menetrend szerinti útvonalán közlekedve
egy gitáros és egy harmonikás zenél. A zenészek óránként váltják egymást,
a nap folyamán kétszer játszanak.

15:00 Szabadtéri emléktár megnyitó és Trabi találkozó

A Magyar Dal Hajója

15:00-17:00 Munkabemutató Tóth József
és Lakatos László hangszerész mesterekkel

A keszthelyi kikötőből útjára indul a Magyar Dal „Hévíz” Hajója,
melynek fedélzetén négy tagú zenekar előadásában a 60-as éveket idéző
táncdalok szólalnak meg. Indulás: 15:00 és 16:00 órakor.

Nagyszínpad – Nagyparkoló

Kapcsolódó program partner fürdővárosokba

Muzeális Gyűjtemény

16:00 Vodku zenekar koncertje
18:00 Kapócs Zsóka műsora
20:00 Nagy Feró és a Beatrice zenekar koncertje

2014. szeptember 14. (vasárnap)
A Magyar Dal Napja
Hévízi-tó
10:00 Magyar Dal Napja ünnepélyes megnyitója

Egy kisbusz indul útnak a Musica Antiqua zenekarral
és a Csicsergők gyermekkarral, akik elviszik a Magyar Dalt partner
fürdővárosaink helyszíneire: Zalakarosra, Sárvárra és Bükre.

Termelői Piac
7:00-12:00 Zenés bolhapiac
Régi bakelit lemezek, kazetták, zenés videokazetták, DVD-k, CD-k,
koncertrelikviák adása-vétele, csereberéje, utcazenészek közreműködésével.
A részvétel mindenkinek ingyenes.

Nagyszínpad

Megnyitja: Presser Gábor, dalszerző, énekes

12:00 Zabszalma együttes gyermekkoncertje

A Hévízi-tó körüli sétányon mintegy 1000 fő, a tavat
körbeállva együtt énekel. Ezt követően a helyszínről
indul útjára a Magyar Dal hőlégballonja.

13:30 Igricek zenekar koncertje
15:00 Boroszlán népzenei együttes koncertje
16:30 Rusznák Gábor Jumprock Band koncertje

Szentlélek Templom
10:00 A vasárnapi szentmisét követően
Petrás Mária erdélyi származású népdalénekes koncertje
Tá m o g a tó n k :

18:00 Budapest Voices koncertje
20:00 Hévízi Dalfesztivál döntője
15 amatőr énekes előadását az ABRAKAZABRA együttes kíséri.
Műsorvezető: BEBE (Back II Black zenekar frontembere)

Sztár zsűri: Náray Erika, Somló Tamás, Karácsony János, Poór Péter
A verseny befejezését követően, az értékelés alatt Tóth Vera énekesnő
fellépése a nagyszínpadon, az ABRAKAZABRA közreműködésével.

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!
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Egyre többen pattannak kétkerékre a városban

Még szorosabb kapcsolat

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az emberek a HEBI-t arra
használják, amire ki lett találva: leteszik az autójukat,
hogy a városban kerékpárral
közlekedjenek, hiszen egy
ilyen kis településen, mint Hévíz teljesen fölösleges két utcával távolabbra autóval menni, s ezzel szennyezni a kör-

A hévízi felnőtt labdarúgócsapat játékosainak hatalmas élmény és egyben kihívás
volt a Fradi elleni MK-meccs, ami jelentős
befolyással lehet a fiatalok pályafutására,
fogalmazott lapunknak Damina László, a
szakosztály vezetője.

nyezetet – folytatta Jankovics
Ferenc, hozzátéve: jelenleg 5
dokkoló és 38 kerékpár működik, ami egyelőre kiszolgálja a várost. – A kerékpározás Hévízen eléggé elterjedt,
a helyi közlekedésben is sokan használnak bringát, s
mivel rengeteg a turista és itt
a környéken nagyon sok az

érdekes attrakció, akár a KisBalaton vagy Sümeg irányába, így sokan tesznek 40–50
kilométeres túrákat. Jó dolog,
hogy nem autóval közelítik
meg ezeket a helyszíneket,
ebből is látszik, hogy a kerékpározás egyre népszerűbb –
fogalmazott Jankovics Ferenc.
(ta)

– A város és a sportkör nagyon sokat tett a mérkőzés
előtt, hogy méltó körülményeket biztosítson a csapatoknak és a nézőnek egyaránt. Történelmi pillanat volt a
Sport TV közvetítése, hiszen első alkalommal fordult elő,
hogy a hévízi együttes tévés meccsen lépett pályára.
A találkozó előtt Papp Gábor polgármester és a labdarúgó-szakosztály vezetői, valamint trénere kötetlenül
beszélgettek Thomas Doll-lal, az FTC vezetőedzőjével.
Doll arról is mesélt, hogy gyerekkorában a szüleivel
rendszeresen nyaralt a Balaton-parton, s így tudta azt is,
hol van Hévíz, s mennyire híres fürdőváros.
Azt is elárulta, utánanézett a két egyesület korábbi
szoros kapcsolatának, s úgy fogalmazott: tiszteli a Hévíz
csapatát. A vezetőedző érdeklődött a labdarúgó-szakosztályban folyó munka s főleg az utánpótlás-nevelés

v

A

A
v
v

A találkozón a Fradi és a Hévíz további együttműködéséről
egyeztettek
iránt. Elmondta, ő is egy kisvárosból indult pályafutása
elején, s tudja, mivel jár az, ha ilyen lelkiismeretesen
foglalkoznak a gyerekekkel az edzők, mint Hévízen.
– Ha ilyen munka, szakmai és technikai körülmények
lennének az országban több kisvárosban is – fogalmazott –, akkor nagyon erős lehetne az a hátország, amely
elengedhetetlen a magyar labdarúgás fellendüléséhez.
A találkozón Papp Gábor polgármester felvázolta a város turisztikai és sportrehabilitációs fejlesztési elképzeléseit, amelyekhez Doll mester sok sikert kívánt. A felek
megállapodtak abban, hogy a két egyesület kapcsolatát
tovább erősítik, például nemzetközi tornák, edző- és hírverő mérkőzések közös megrendezésével.
Orosz Pál igazgatóval pedig arról egyeztettek a hévíziek, hogy a két egyesület utánpótlásvonalon is szorosabbra
fűzi kapcsolatát, amelynek első lépcsőjében a hévízi gyerekeket vendégül látják az új Fradi-stadionban, a két
egyesület fiataljai pedig megmérkőznek egymással.
A kötetlen beszélgetés végén a felek örömmel konstatálták, hogy a kezdő sípszóhoz érve telt ház várta az
együtteseket.
A kezdőrúgást a labdarúgó-szakosztály filozófiájának
szellemiségében – „Csak együtt sikerülhet! Generációk a
hévízi labdarúgásért!” – végezte el Fonnyadt Zsolt, aki
Hévízről a Ferencvárosig jutott és a jövő nemzedékét
képviselő Hetyei Bendegúz, az U8-as csapat tagja.
FORRÁS-INFORMÁCIÓ
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Több győzelem, egy vereség
A Hévízi Sportkör felnőtt így Kámán Martin találaférfi labdarúgócsapata a tával a vendégek diadalmegyei I. osztályban két ha- maskodtak.
zai mérkőzést is játszott a
A Csácstól elszenvedett
közelmúltban, az őszi sze- vereség után Szepetnekre
zont azonban idegenben látogatott a Hévíz, ahol
kezdték.
bravúros,
Az Olaj5:0 -s g yő munkás SE
zelmet araelleni találtott, s ezzel
kozón a héa 8. helyről
víziek jelesaz 5. helyre
kedtek, 1:0küzdötte fel
ra verték elmagát
a
len felü ket.
csapat a taA második
bellán.
fordu lóba n
A bajnokhazai páság 4. fordulyán, zuholójában a
gó esőben
Teskándot
Hévízen fo- A Teskánd legyőzésével a ne- fogadta a
g a dtá k a gyedik helyre jött fel a Hévíz Hévíz, a haCsácsi NSE
zaiak két
együttesét, s bár a hazai- góllal nyerték meg a találaknak sok kidolgozott kozót, és így a negyedik
helyzete volt, gólt nem tud- helyre kerültek a tabellán.
tak érvényesíteni ezekből,
(ta)
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Akció megjelenéstől szept. 30-ig. Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

A

B E M U T A T J A

A hónap végén indul a bajnokság
Klász Karola játékos-edző
vezetésével kezdi meg az őszi
bajnoki szezont szeptember
végén a hévízi női kézilabdaegyüttes az NB II-ben.
Változások vannak a játékos-összetételben is, hiszen
Tóth Mária, aki anyai örömök
elé néz, visszavonult, nem játszik már a csapatban az egyik
legjobb védekező, Pék Petra, s
a volt csapatkapitány és kapus, Lancz Katalin sem. A
szakvezetés és a csapat tagjai

Czigány Nórát választották a
csapat élére, aki leszögezte:
megvannak a minőségi munkához nélkülözhetetlen elképzelései, a szurkolóktól azonban türelmet kér, hiszen míg
az elmúlt 4 évben folyamatosan a bajnoki címért álltak
harcban, most létszámban és
minőségben is megfogyatkoztak. De ígéri: nagy elszántsággal edzenek, amire nagy
szükség lesz, mert nehéz ősz
elébe néznek.
(ta)

Zala Szépe 2014
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Fellépnek:

Gájer Bálint
Lányi Lala
Vastag Tamás
Az est háziasszonya:

Ötvös Brigitta

Miss International Hungary 2013

SZEPTEMBER 27. 20 ÓRA
ZALAEGERSZEG, VÁROSI SPORTCSARNOK
Jegyár: 1000 Ft
Zala megye kártyával

500 Ft

JEGYEK ZALAEGERSZEG,
Kossuth u. 45–49., tel./fax: 92/312-580
KAPHATÓK:
K
ügyfélszolgálati
irodáinkban:

NAGYKANIZSA,
Ady E. u. 12., tel./fax: 93/310-226

Része a szépségnek!
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MEGKÉRDEZTÜK: Mennyire
Horváth Balázs
Szellemileg és fizikailag egyaránt leterheltek a mai gyerekek. Sokáig bent vannak az iskolában, délutánonként különböző szakkörökre és különórákra
járnak. Ha hazaérnek, még tanulnak, későn fekszenek, szerintem nincs gyerekkoruk. Mi annak idején kint töltöttük az időt a szabadban, kerékpároztunk, fociztunk, játszottunk. Nem jó irány, hogy az internet,
az iskola és a szakkörök teszik ki idejük nagy részét.

2014. szeptember 10.

leterheltek a mai gyerekek?

Varga Regina
Nagyon. A gyerekeim zeneiskolába járnak és sportolni, ezt a
kettőt fontosnak tartjuk, én zenetanárként, a férjem pedig
edzőként. Mindezt nehéz öszszeegyeztetni a tanulással, főleg úgy, hogy a nagyobbik gyerekünk most lett felsős. A tanulnivaló sok, az óraszámok pedig magasak, családi programra legtöbbször csak hétvégén marad idő. Mi gyerekkorunkban közel sem voltunk ennyire leterheltek.

Vurdics Lászlóné
Három unokám van, ebből kettő iskolás, így pontosan tudom,
mennyire leterheltek a mai
gyerekek, akárcsak a szüleik a
munkahelyükön. Jól jön tehát a
nagyszülői segítség akár abban
is, hogy a gyerekek iskola után
eljussanak különórákra, sportra. A családban
odafigyelünk arra, hogy hogy a sok munka mellett kikapcsolódásra is legyen idő: mi is gyakran
elvisszük őket, és a szülőkkel is sokat kirándulnak.

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

FORR ÁS
2013. június

HÉVÍZ VÁROS

19. • II. évfolya

LAPJA • A

m 10. szám

LAPCS
MARATON

OPORT TAGJA

ság, szerelem…
Tánc: szabad
Tóthné Bogdán

)i

- és ifjúkora s
Ottiliát gyermek

rik

munkája is Hévízhez

köti

Ára: 123 Ft

10. oldal

ni
k visszaszerez
Kötelességün
l elvett

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Grillezett burgonyasaláta
szűzpecsenyével
Gombát gyűjteni csak kosárba vagy jól szellőző textiltáskába lehet

Jó tanácsok gombaszedéshez
Kedves gombászó
hévízi lakosok!

rületekről, út mellől, a gomba ugyanis fokozottan akkumulálja a nehézfémeket.
Csak azokat a termőtesteket
gyűjtsük, amit biztosan felismerünk. Az étkezési célra
gyűjtött gombát minden
esetben vizsgáltassunk be
szakellenőrrel. A város terü-

Tekintettel az előre hozott
őszi gombadömpingre, kérem, fogadjanak meg néhány
tanácsot.
Gombát gyűjteni csak kosárba vagy jól szellőző textiltáskába lehet. Ne
gyűjtsenek nem szellőző zárt edénybe vagy
nejlonzacskóba, mert
a gomba órák alatt
bomlásnak indul és
erősen töredezik is. A
beg yűjtött gombát
még aznap használjuk
fel, vagy hűvös szellős
helyen egy rétegben –
tisztított állapotban – A karbolszagú csiperke mérgező
mosatlanul kiterítve
tárolhatjuk további egy na- letén parkokban, füves terüpig. Csak ép, egészséges, leten nagy mennyiségben nő
nem átvizesedett, nem ku- a karbolszagú csiperke
kacos, nem elöregedett, a (Agaricus xanthodermus),
termőtestre jellemző külsejű ami mérgező gomba. Felisgombát gyűjtsenek. Ne merhető kissé szögletes kagyűjtsenek szennyezett te- lapjáról, s a kalap közepén
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lévő füstszerű foltról. Tönkje
alul megkaparva azonnal
besárgul és vegyszer- vagy
tintaszag észlelhető. A napokban rengetegen szedtek
ilyen gombát, ami nem halálosan mérgező, de hányást,
hasmenést okozhat, rossz
esetben azonban akár a keringés összeomlásához is vezethet.
G om b a m é r g e z é s
gyanúja esetén azonnal forduljunk orvoshoz. A tisztítási maradékot vagy hányadékot
gyűjtsük össze vizsgálat céljából. A beteget
fektessük kényelmes
helyzetbe, takarjuk be
pokróccal. Adhatunk
neki bőségesen forró
teát vagy kávét, túlzott hányinger esetén jégbe hűtött feketekávét. Gyomorfájdalmak
vagy bélgörcs esetén tegyünk a hasra meleget.
Benkő Lajos
gombaszakellenőr

Babainé Horváth Rozália ajánlja olvasóinknak a
következő receptet: burgonyasalátát, nem a megszokott módon elkészítve.
HOZZÁVALÓK:
4 db burgonya, 1 db sertés
szűzpecsenye (nagyobb), 1
db piros kaliforniai paprika, 1 db lilahagyma, 1 db
zellerszár, 20 g grill fűszerkeverék, 1 csomag zöldfűszeres salátaöntet por, 1,5
dl joghurt
ELKÉSZÍTÉS:
A szűzpecsenyét tisztítsuk
meg, vágjuk le a végeit. (A
levágott végeket lefagyaszthatjuk és később
felhasználhatjuk például
darált húsban vagy aprópecsenyéhez) Fűszerezzük be a grill fűszerkeverékkel, és tegyük a hűtőbe
minimum 2 órára. A burgonyát főzzük meg héjában félkészre. A paprikát
és zellert tisztítsuk meg,
csíkozzuk fel. A hagymát
vágjuk szeletekre. Pirítsuk meg a húst a serpenyőben minden oldalról, majd

mérettől függően süssük
kb. 10–15 percig 170 fokos
sütőben, hogy a közepe rózsaszín és finom szaftos
maradjon. A szűzpecsenyét vágjuk vékony szeletekre, adjuk hozzá a zöldségekhez és keverjük öszsze. Ha kész a burgonya,
hűtsük le, majd vágjuk fel 1
centi széles szeletekre és
grillserpenyőben grillezzük meg. A leírás szerint
készítsük el a salátaöntetet, majd öntsük rá a zöld-

ségekre. Tálaljuk a burgonyát és a hússzeleteket
szépen elrendezve a tányéron, a tetejére pedig halmozzuk fel a hagymás
paprikasalátát. Előételként és főételként is kínálhatjuk.
Jó étvágyat kívánunk!
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