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„Felülünk a hullámokra…”
Czurda Gáborral fejlődésről, tervekről és arról, végül miért nem lett autószerelő. | 8. oldal

Tóölelés szeretettel – üzenet a jelennek s a jövőnek

Három napon át magyar daltól volt hangos Hévíz. Az idei fővárosban látványos tóátöleléssel
(fent), megannyi kitűnő koncerttel, bemutatókkal ünnepeltek, s a Magyar Dal Napján megrendezték a Hévízi DalFesztivál döntőjét is. A finalisták, a nap nyitányaként, Presser Gáborral
és Bebével közösen énekelhettek. (Bővebben a 6–7. oldalon.)

Pozitív a mérleg
Eredményes ciklust
zár a hévízi önkormány
zat, hiszen amellett, hogy
a város vagyona nőtt, az
elmúlt négy évben mint
egy 3,3 milliárd forint ér
tékben valósultak meg
fejlesztések a települé
sen. A pozitív gazdasági
mérlegben a Hévíz–Bala
ton Airport szerepe is vi
tathatatlan. Minderről
Papp Gábor polgármes
ter beszélt a 2010 és 2014
közötti önkormányzati
ciklust értékelő sajtótájé
koztatóján. (Részletek a
4. oldalon.)

Általuk lesz az értékekből eredmény

Adorján József Manninger Jenő elnöktől vette át az elismerést

Két hévízi kötődésű szak
embert is elismertek a közel
múltban tartott megyenapon.
Adorján József címzetes
igazgató, zenetanár, karnagy
a hévízi után a Zala Megye
Díszpolgára kitüntető címet
is elnyerte, Horváth Orso
lya, a Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője pe
dig a megye turizmusáért dí
jat vehette át. A közgyűlés ál
tal odaítélt elismeréseket
Manninger Jenő elnök adta
át a Zalavári Történelmi Em
lékpark millenniumi emlék
épületében tartott ünnepsé
gen. (Folytatás a 3. oldalon.)

A tartalomból

E kocsi: e-kocsi

Az elmúlt hétvégén 33
elektromos autó érkezett Hévízre.

4. oldal
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Lapszél

Áramszünet
Az E.on folyamatos
korszerűsítést hajt végre
hálózatán. A tervszerű
beavatkozások bizton
ságos elvégzése érdeké
ben elengedhetetlen a
vezetékek időszakos fe
szültségmentesítése. A
munkálatok miatt októ

Érdemes felkészülni…
ber 14-én 8 és 18 óra, no
vember 13-án, 14-én és
25-én pedig 8 és 16 óra
között áramszünet lesz
Hévíz több területén. A
részletes ütemterv a
www.eon-hungaria.com
oldalon olvasható.

Bemutatkoztak
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Festetics-városok: a közös kultúra összeköt

Általuk lesz az értékekből eredmény

Közel húsz esztendeje
szervezték meg először azt a
találkozót, amely a Festeti
csek emlékét hivatott ápolni.
Azóta minden évben talál
koznak a neves családhoz
kötődő települések, ezúttal
Hévíz volt a házigazda.
– Ez a rendezvény ékes pél
dája annak, hogy egymástól
távol lévő területeket, városo
kat, embereket milyen erős
szálakkal tud összekötni a
közös érték, a közös kultúra
– fogalmazott beszédében
Papp Gábor polgármester,
felidézve: a találkozó ötlet
gazdája Hévíz első szabadon
választott polgármestere, dr.
Kiss Lajos volt, aki a kultúra
és a művészetek támogatá
sát mindig is szívügyének
tekintette, a Festetics-örök
ség ápolását pedig kivált
képp. – Mert hiszen éppen ez
köt most össze bennünket,
jelenlévőket: a Festetics csa
lád hagyományainak ápolá
sa, örökségük továbbadásá
nak nemes feladata.
A városvezető felidézte: 219
évvel ezelőtt, 1795-ben Feste
tics György látta meg a hévízi
gyógytóban rejlő lehetősége
ket. Megépíttette az első héví
zi fürdőházakat, s az ő kezde
ményezése után a Reischl

(Folytatás az 1. oldalról.)
Manninger Jenő, a köz
gyűlés elnöke beszédében
hangsúlyozta: a nemzeti és
helyi mellett a zalai identi
tás megőrzése is rendkívül
fontos, hiszen értéket hor
doz és közösséget teremt. A
jövő feladatai közt kiemelte
a közvetlen munkahelyte
remtést, az ipari parkok
fejlesztését egyebek mel
lett Keszthelyen, Sármellé
ken, Zalaszentgróton és
Zalaszentivánon, továbbá
a vállalkozások támogatá
sát és a turizmusfejlesz
tést. Mint fogalmazott, a
megye jó eredményekkel
büszkélkedhet, hiszen
csökkent a munkanélküli
ség, nőtt a gazdasági ter
melés és, a statisztikák
szerint, a rossz időjárás el
lenére is emelkedett a ven
dégforgalom.
Beszédében megemléke
zett továbbá a nemrég el
hunyt dr. Bussay László
borászról, akit néhány éve
ugyancsak díszpolgárává
fogadott a megye. (Tavaly
az ő Esküvéje lett Hévíz Vá
ros Bora.)
– Zala legfőbb értéke az
itt élők tehetsége és mun
kaszeretete, hiszen az ő
tevékenységük által lesz a
meg ye értékeiből ered
mény – folytatta Manninger
Jenő, aki leköszönő elnök

Ápolják az emléket. Papp Gábor, Füstös János és Csótár András
család bővítette tovább a für
dő létesítményeit. Az ő érde
me a keszthelyi Georgikon, a
világ első, felsőfokú képesí
tést is nyújtó mezőgazdasági
tanintézetének megalapítá

sa, a könyvtár és a Helikon
ünnepségek létrehozása, va
lamint a csurgói református
gimnázium életre hívása. Ne
véhez kapcsolódik a keszthe
lyi gimnázium fejlesztése is,

alapítványával támogatta a
szegényebb diákok taníttatá
sát. A Festetics-birtokon lét
rehozta a jószágkormányzó
ságot: Nagyváthy János, a
XVIII. század egyik legkivá
lóbb mezőgazdásza hat évig
igazgatta az uradalmát.
– Mindebből a felsorolásból
jól látszik, mi minden köt ös�
sze bennünket az ő személye
által – fogalmazott Papp Gá
bor a vendégekhez fordulva.
Csótár András keszthelyi
önkormányzati képviselő, az
oktatási, kulturális és ifjúsá
gi bizottság elnöke is az
örökség megőrzésének fon
tosságára hívta fel a figyel
met, leszögezve: a Festeti
csek alakították ki Keszthely
arculatát, határozták meg
szellemiségét és rakták le jö
vőjének alapjait.
Füstös János, Csurgó pol
gármestere pedig azt hang
súlyozta: fontos, hogy Feste
tics György szellemiségében
cselekedjünk ma is.
A Festetics téren tartott
ünnepségen a három szónok
megkoszorúzta gróf Feste
tics György szobrát, röviddel
ezután pedig kezdetét vette a
Festetics-városok ünnepi gá
laműsora az egregyi szőlő
Varga Lívia
hegyen.

Dombormű őrzi Karinthy Ferenc emlékét

A függetlenek csapata
Független jelöltek is in
dulnak az önkormányzati
választáson Hévízen.
Rónaky Attilát, Lázár
Lászlót, Naszádos Antal
polgármesterjelöltet, De
meter Anikót és dr. Fon�
nyadt Benedeket is nyil
vántartásba vették. A csa
patot s terveiket Naszádos
Antal mutatta be. Arról
beszélt: a szlogenjük „Hé
víz a mi városunk!”, s azt
tervezik, hogy a közpén
zeket átgondoltan hasz
nálják fel, emellett éssze
rű gazdálkodást akarnak
az intézményeknél és a
beruházásoknál.
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Karinthy Ferenc író
emlékét őrzi az a
dombormű, amelyet
felújított a Vasutas
Segélyező Egyesület
(VASE), s a tulajdo
nában álló Majerik
Hotel falára helyezett.
Karinthy Ferenc Kossuthdíjas író, Karinthy Frigyes
fia 1921-ben született és 1992ben hunyt el. Élete utolsó 12
évében sok időt töltött Héví
zen, s mindig a VASE-alapító
Majerik János nevét viselő
hotel vendége volt. Az „A”
épület 104-es szobájában al

kotott, minden évben összes szinte láthatatlanná vált. A lyezi a szálloda „B” épületé
ségében több hónapot töltött Vasutas Segélyező Egyesü re, miután felújíttatja az em
a szállodában.
let elhatározta, hogy áthe léktáblát, mert ott nem ma
A VASE 2000-ben
rad rejtve a járókelők
helyezte el Janzer
előtt.
Frigyes szobrászmű
Az alkotást ünnepé
vész Karinthy Feren
lyes keretek között
cet ábrázoló dombor
avatták fel a napokban.
művét az „A” épület
A
rendez vényen
falán. Az akkori ava
Kotcauerné Bor Kata
tó ünnepségen még
lin, a VASE ügyvezető
részt vett a neves író
elnöke mondott beszé
felesége, és sokan ott
det, felidézve Karinthy
lehettek abból a bará
Ferenc életútját és
ti körből, amelynek
munkásságát, majd
tagjaival gyakran
Klemm Balázs, a hotel
összejárt a házaspár
üzemeltetését végző
a fürdővárosban. Né
Service4You Hotel
hány éve az épület elé
Management Company
épült egy butiksor, Felavatták. Janzsó Zoltán, a hotel igazgató- tulajdonosa leplezte le
így az emléktábla ja, Klemm Balázs és Kotcauerné Bor Katalin az alkotást.
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Emlékezet
mai szemmel
Az Első világháború
emlékezete mai szem
mel című vándorkiállí
tás megnyitóját tartot
ták a közelmúltban a
Csárda Galériában. A
Zonta női szervezet hé
vízi tagságának és a
Csárda Galéria tulajdo
nosainak jóvoltából

Papp Gábor felterjesztésére Horváth Orsolya és Adorján József is elismerésben részesült
ként ígéretet tett arra,
hogy országgyűlési képvi
selőként továbbra is az
egész meg yét szolgálja
majd.
A megyenapon összesen
17 kiemelkedő teljesít
ményt nyújtó zalait ismert
el a közgyűlés. Zala megye
díszpolgárává a Musica
Antiqua alapítóját, Adorján
Józsefet választották. Mint
a méltatásban elhangozott:
Adorján József címzetes
igazgató, zenetanár, kar
nagy tevékenysége révén

több száz kisdiákkal is
mertette és szerettette meg
a barokk és reneszánsz ze
nét, a Musica Antiquával
számos színvonalas hazai
és külföldi koncertet adtak,
szakmai munkájuk elisme
réseként díjak és kitünteté
sek sokaságát nyerték el.
A Zala Turizmusáért Dí
jat pedig Horváth Orsolya,
a TDM Egyesület elnöke és
a Hév ízi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője
érdemelte ki Zala megye és
a Hévíz–Balaton turiszti

kai térség marketingmun
kájában végzett kiemelke
dő színvonalú tevékenysé
ge elismeréséül.
Az ünnepi közg yűlés
után a díjazottak nevében
Adorján József mondott kö
szöntőt, felvillantva életé
nek fontosabb állomásait.
A rögös és akadályokkal
teli, ám rendkívül sikeres
életút hallatán, s látva a ki
tüntetett elérzékenyülését,
a hallgatóság is megható
dott…
Varga Lívia

Dr. Pál Attila: Fejlett, erős Zala megyét!
Dr. Pál Attila az elmúlt négy évben a megyei
közgyűlés alelnökeként vett részt a megye fel
adatellátásának átalakításában. Az októberi
önkormányzati választásokon a Fidesz–KDNP
zalai listavezetője és megyei elnökjelöltje.
– Mi a megyegyűlés fel
adata, s hogyan választjuk
a tagjait?
– A megyei közgyűlés nem
más, mint Zala miniparla
mentje. Zalaegerszeg és
Nagykanizsa kivételével – az
ott élők ebben a szavazásban
nem vesznek részt – három
szavazólapot kapnak a telepü
léseken élők. Az elsőn a pol
gármesterre, a másodikon az
önkormányzati képviselőkre
lehet voksolni. A harmadikon
a pártok nevei szerepelnek,
amelyekre szavazhatnak.

HÉVÍZI

– Hogyan változott a me
gye szerepe az elmúlt évek
ben?
– Ma már nem egy, többsé
gében intézményfenntartó
szervezet. Terület- és gazda
ságfejlesztési feladatot kap
tunk a kormánytól, ezért az
elmúlt években elkészítettük
Zala megye gazdaságfejlesz
tési programját. A partnersé
gi megállapodás megkötte
tett Brüsszel és Magyaror
szág között a következő hét
évre, és akár már október
ben kiírhatják az első pályá

Dr. Pál Attila
zatokat. Ami a megyei terü
letfejlesztési programban
benne van, az valószínűleg
nagy többséggel zöld utat
kap. Természetesen Keszt
hely–Hévíz térsége kiemelt
helyen szerepel.
– Mennyi pénzről van
szó?

– A források nagyságrend
je a következő hét évben a
területi operatív program
szerint 15 milliárd forint,
ezen felül 11 milliárd a kisvá
rosi keret és a megyei jogú
városok számára is biztosí
tanak több milliárd forintot.
Mindebből adódik, hogy fon
tos, hogy a megye a megyei
jogú városokkal jó kapcsola
tot tartson fenn. A közös gaz
dasági elképzelést – munka
helyteremtés, termelő beru
házások indítása, a fiatalok
itthon tartása, a kis- és kö
zépvállalkozások támogatá
sa – erősíteni kell, és segíteni
egymást a célok elérésében.
A közel 40 milliárd forint le
hetőséget teremt Zala megye
településeinek további fejlő
désére és az ott élők munka
lehetőségeinek bővítésére.

Azt üzenik: ne legyen
háború!
megtekinthető kiállítás
ra sokan voltak kíván
csiak. A tárlat bemutatá
sát Hévíz önkormányza
ta is támogatta.
– Különleges kiállítás
ra invitáltuk az érdeklő
dőket, hiszen zsűrizett
kortárs alkotások látha
tóak nálunk – közölte
Józsvainé Kislőrinc
Edit festőművész, a
Csárda Galéria tulajdo
nosa. – Attól is különle

A két új Zonta-tag
ges az anyag, hogy több
féle relikvia is látható.
Kiállításunk azt az üze
netet hordozza, hogy
soha ne legyen háború.
A megnyitón két új ta
got is avatott a Zonta
Klub: Horváth Anna és
Falus Liza a fogadalom
tétel után váltak tagjai
vá a női szervezetnek.
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amihez 463 millió forint önerőt tettünk hozzá. Ez egy lakos
ra vetítve 340 ezer forintot jelent. Az előző, tehát a 2006–
2010-es önkormányzati ciklusban 819 millió forintot nyer
tek el, és 667 millió forint önerőt használtak fel, tehát az
akkori körülbelül 55-tel szemben most 80 százalék fölötti
volt a támogatottság – említette meg Papp Gábor.
Mindezeken túl saját forrásból 1,2 milliárdot költött
egyéb beruházásokra a város – sorolta a polgármester,
hangsúlyozva: a négyéves ciklusban összesen több mint 3,3
milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre Hévízen.
Papp Gábor leszögezte: a város pozitív mérlegében a rep
tér szerepe megkérdőjelezhetetlen. A számítások szerint a
Hévíz–Balaton Airport 10 százalékkal növelte Hévízen a
vendégek és vendégéjszakák számát.
– Leszámítva a reptér működéséhez évente adott 50 mil
lió forintos önkormányzati támogatást, a csak a Hévíz–Ba
laton Airporton landolt, Hévízen megszállt vendégek után
az eltelt időszakban több mint 200 millió forint nettó árbe
vétel realizálódott közvetlenül, csak az idegenforgalmi adó
által – tette hozzá a polgármester.
A városvezető szerint az átgondolt marketingnek, a tu
risztikai szakmában dolgozók együttműködésének és a
város virágzó külkapcsolatainak köszönhető, hogy Héví
zen 2011 óta folyamatosan egymillió fölött van a vendégéj
szakák száma, ami a vidéki városok között messze a leg
magasabb. Ez pedig az önkormányzat és az itt élők számá
ra is komoly gazdasági lehetőségeket jelent. Varga Lívia
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„Amikor fellibbent a vasfüggöny...” címmel
többféle program várta a nosztalgiázni
vágyókat Hévízen. A Deák téren például egy
szabadtéri élménykiállítás fogadta az érdek
lődőket, no és persze sok Trabant.

A szombat reggeli rajt. Az autók és a sofőrök is Hévízen töltődtek…

Hévízen is járt az „e-via” mezőnye
Az elmúlt hétvégén 33 elektromos autó
érkezett Hévízre. Az Ausztriából rajtoló
járgányok 163 kilométer megtétele után a
polgármesteri hivatal előtt parkoltak le.

Papp Gábor: – A város pozitív mérlegében a reptér szerepe megkérdőjelezhetetlen

krónika

HÉVÍZI

Határnyitás: a politikai vezetőknek nem maradt a drótból…

Több mint 3 milliárd
forintból szépült a város
(Folytatás az 1. oldalról.)
A 2010-es 17,9 milliárdról 2013-ra 18,5 milliárdra nőtt a
város vagyona, ami hatszázmillió forintos növekményt je
lent, közölte Papp Gábor. Hozzátette: a tárgyi eszközök ál
lománya az értékcsökkenés mellett is 1,2 milliárdos emel
kedést mutat – nagyrészt a megvalósult fejlesztéseknek
köszönhetően.
A város készpénzállománya 702 millió forint, amiből 588
milliónak már megvan a helye, a „címkézetlen” tartalék 114
millió forint.
2010 és 2014 között az önkormányzat követelés- és köte
lezettség-állománya 363 millió forinttal csökkent a pályá
zati források lehívása, megfelelő elszámolása és az adóbe
vételek hatékony beszedése révén.
– A pályázatok tekintetében is rendkívül sikeresek vol
tunk, a rendszerváltás óta a legsikeresebbek, hiszen a négy
év alatt 1,7 milliárd forint pályázati támogatást hívtunk le,
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Miután sokan megcsodál Televízióé. Akik vezették a
ták az esti fényekben az kocsit, több ausztriai és
„e-via” túra mezőnyét, nyugat-dunántúli települé
Papp Gábor polgármester sen át, arról beszéltek: a
és Kepli József János alpol szinte zajtalan járgányok
gármester is beszállt egy- majdnem ugyanolyan veze
egy e-autóba, hogy a többi tési élményt nyújtanak,
ekkel együtt tegyen egy mint a benzinnel vagy dízel
kört a városban. A piacon lel hajtott társaik.
kapható, sorozatban gyár
– Több szempontból is
tott autók több népszerű örültünk, hogy az „e-via”
márkát vonultattak fel a ellátogatott hozzánk – szö
nagyközönség előtt.
gezte le Papp Gábor polgár
Másnap reggel pontban 8 mester. – Egy olyan város
órakor Papp Gá
bor a Lotus
Therme Hotel &
Spa szálloda elől
egy startzászló
segítségével in
dította útjára az
autókat, ame
lyek 193 kilomé
tert tettek meg,
míg eljutottak a
kelet-stájeror
szág i
Gleis
dorfba.
A határon át
nyúló verseny Kepli József János is kipróbált egy e-kocsit
célja az volt,
hogy bemutassák a legkor ban, mint a miénk, ahol a
szerűbb, környezetbarát környezet- és természetvé
gépjármű-technológiát, s delemről sokat beszélünk
egyben népszerűsítsék az és megpróbálunk sokat is
e-autókat. Két magyar csa tenni, jó minta és példa le
pat is volt a nemzetközi me het mindez. Megismerked
zőnyben: a Zala Megyei Vál tünk a technológiával, lát
lalkozás-fejlesztési Alapít hatta a kocsikat a nagykö
ványé és a Zalaegerszegi zönség, s ezzel, remélem,

példát mutattunk. A szem
léletformálásban más terü
leteken is élen járunk, le
gyen szó akár az egészsé
ges életmódról vagy a meg
előzésről.
A polgármester úgy vélte:
a felvonulás is fontos lépés a
környezetvédelem népsze
rűsítésében, és egyben elő
remutató is, hiszen a napok
ban elektromos buszt is
tesztelnek majd, amely
akár a belső közlekedésben
is használható lesz.
– Amikor pénteken este
beültem az egyik elektro
mos autóba, az első, ami fel
tűnt, hogy egyáltalán nem
volt hangja, s tetszett az is,
hogy ugyan
azt a teljesít
mény el lehet
érni, mint
egy normál
üzemű kocsi
val – emelte
ki Papp Gá
bor.
Eg y-eg y
elek t romos
autó – gyár
tótól, típustól
függően –,
160–200 kilo
métert képes
megtenni
egy töltéssel, de vannak
olyan modellek, amelyek en
nél is többet. Ha valaki ilyen
nel érkezik Hévízre, hama
rosan már két szállodában
is „tankolhat”, s az is lehet,
hogy a közeljövőben a város
is telepít töltőállomást.
Péter Árpád – Tóth András

A kiállításon Mészáros gat akkortájt. Nagyon sok
Ferenc, a Páneurópai Pik NDK-s vendégünk volt, per
nik ötletgazdája arról be sze Hévíz mellett a Balatonszélt, akkoriban a fiatalok parton is. Fontos szempont
ellenzékiként harcoltak a volt, hogy élménygazdag le
változásokért, de azon ők gyen a kiállítás és szemé
is megdöbbentek, hogy a lyes emlékeket idézzen fel
Páneurópai Pikniken mi Hévízről. A határnyitás 25.
történt. Nem számítottak évfordulója alkalmából egy
arra, hogy ledől a fal, de fát is elültettünk – folytatta
nagy katarzisként élték az elnök.
meg az eseményeket, azt,
A Trabi-találkozón egy
hogy majdnem ezren ledön hévízi jármű is feltűnt, amit
tötték a kerítést.
tulajdonosa úgy adott köl
– Már szeptember eleje csön a szervezőknek, hogy
óta fut az „Amikor fellib azt graffitizhetik is. Így az
bent a vasfüggöny...” című tán a Bibó gimnázium rajz
rendezvénysorozatunk a szakkörös diákjai kezelésbe
TDM Egyesület szervezésé vették a kocsit, és a vasfüg
ben, de a mai nap a csúcs göny leomlásának motívu
pont – mondta elöljáróban mait jelenítették meg rajta.
Horváth Orsolya, a TDM
A két lakókocsiban s a
Egyesület elnöke a szomba szabadtéri piknik asztalon
ti sajtótájékoztatón. – Mi pedig mindaz látható volt,
retroudvart rendeztünk be ami a rendszerváltás ide
a Tourinformban, korabeli jén jellemzett egy-egy ma
játékokkal, filmekkel s egy gyar otthont. Sör, üdítő, kis
vasfüggönydarabbal, tehát té vé,
utá noz hatatla n
minden, amit fel tud
tunk kutatni ebben a
témában, az megtalál
ható nálunk.
A magyar dal hétvé
géje is kapcsolódott a
retro érzéshez, hiszen
Nagy Feró és a Beatri
ce adott este koncertet
a nag yszínpadon, a
Fontana Filmszínház
ban pedig filmmaraton
volt – korabeli alkotá
sokkal.
– Népszerű volt a Ismerős? Ezt mind ittuk ’89-ben…
Deák téri kiállítás a de
korált Trabanttal s lakóko d izájnú kávéskészlet,
csikkal megjelenítve azt, posztrealista ágygarnitú
hogyan találkozott Hévízen ra kelthetett például nosz
és környékén kelet és nyu talgiát.

Horváth Orsolya, a TDM
Egyesület elnöke és BertaTóth E. Manuéla irodavezető
a sajtótájékoztatón. Jobbra a
graffitizett látványosság
– Egy emléklapot és egy
vasfüggönydarabot adtam
a kiállítási tárg yakhoz,
mert ott voltam a vasfüg
göny ledöntésekor –
árulta el Karsádi
György főépítész. – A
nagy fellobbanás, ami
kor szétvágták a vas
függönyt és kienged
ték a keletnémeteket,
az mindenkit megmoz
gatott, köztük engem
is, bár közel 50 éves
voltam már akkor. Még
Tökölön laktam és dol
goztam, kocsiba vág
tuk magunkat és el
mentünk meg nézni,
hogy mi ez a piknik.
Nem tudtuk, hogy ebből mi
lesz. Rengeteg ember volt,
főleg ezen az oldalon, a né
metek ott várakoztak, hogy

átléphessék a határt. Sop
ronkőhidánál voltunk, a
dolgok sűrűjében. Mi nem
vittünk magunkkal szer
számokat, de kaptunk má
soktól és nekiláttunk: vág
tuk a szögesdrótot. Mire a
politikai vezetők odaértek,
nekik már nem maradt a
drótból, mert olyan lelkese
déssel dolgoztunk, hogy
mind elfogyott, ezért nekik
külön felhúztak egy sza
kaszt, hog y a kamerák
előtt látványosan ők is át
vághassák. De ezt csak pár
nappal később tudtuk meg.
Féltünk azért attól, hogy

ennek következménye lesz,
mert felírták a nevünket és
az adatainkat. Több hónap
pal később jött egy meghí
vás egy emléklapátadásra.
A kiegészítő parancsnok
ságra kellett átmennünk,
és ott sűrű kézfogások kö
zött adta át köszönetkép
pen egy katonai vezető az
emléklapot. Ilyet sokan
kaptunk, s akkor már tud
tuk, hogy mi a jelentősége a
dolognak. Amit vártunk a
változással kapcsolatban,
az be is következett –
mondta Karsádi György.
Tóth A ndrás
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Hévíz, a magyar dal fővárosa kitett magáért: látványos, sokakat vonzó programokkal ünnepelt
Több mint ezerhatszázan ölelték át a hévízi
gyógytavat a magyar dal idei fővárosában.
Hévíz három napon át ünnepelt, a csúcspont
a lufis performansz volt, amelyről szinte min
den jelentősebb hazai médium beszámolt.

Neked írom a dalt című
klasszikusokat énekeltezongorázta.
– Mindenütt fontos, hogy
szóljon a magyar dal, ahol
önerőből, alulról szerve
ződve nekiugranak a ren
dezésnek. Idén Hévíz nyer
A Magyar Dal Napján or megnyitni. Így hát a Back II te el a magyar dal fővárosa
szágszerte 33 színpadon Black frontemberével, címet, amit egy remek pá
hívták fel a figyelmet arra, Bebével és a Hévízi lyázattal érdemelt ki. Erről
hogy – amint Presser Gá
bor, a program megálmo
dója és létrehozója, a Ma
gyar Dal Napja Nonprofit
Kft. alapítója fogalmazott
– „milyen csodálatos kin
cseink vannak”.
Az idei főváros lepipált
minden helyszínt, hiszen
már a hivatalos megnyitón
is közel kétezren álltak a
tófürdő előtt felállított szín
pad körül, a három nap so
rán pedig mintegy 10 ezren
látogatták a programokat,
míg országosan összesen
40 ezren lájkolták élőben a
Az esőben is több ezren énekeltek együtt Presser Gáborral
magyar dalokat.
Presser Pici bácsi a meg
nyitón kijelentette: akkor DalFesztivál tíz döntősé 13 tagú zsűri szavazott –
sem mondana beszédet, ha vel, no meg a lelkes közön mondta Presser Gábor.
nem esne az eső, mert ezt a séggel együtt az Illéstől Az
A nap leglátványosabb,
rendezvényt dallal kell utcán, az LGT-től pedig a országos médiaérdeklő
dést keltő attrakciója a tó
ölelés volt. Több mint ezer
hatszázan állták körbe a
város jelképét, minteg y
hatszázan pedig a vízből
figyelték az eseményeket, s
énekelték együtt a Csilla
gok, csillagok című zalai
népdalt. Ezután Bebe biz
tatására több mint kétezer
színes lufi emelkedett a
magasba, a résztvevők pe
dig vastapssal ünnepelték,
hogy Hévíz a magyar dal
A Csicsergők gyermekkórus is nagy sikert aratott
fővárosa.

A programon a város in
tézményei mellett az isko
lások is képviseltették ma
gukat, s ölelték a tavat a
hévízi sportolók is. A Héví
zi Sportkör kézilabda szak
osztályából több junior és
felnőtt játékos is részt vett
az eseményen.
– Mivel a város is támogat
bennünket, úgy éreztük,

is itt pihenünk, ennyivel
Musica Antiqua fellépését
tartozunk a városnak, s azt
követhette figyelemmel az
is fontosnak tartjuk, hogy
esernyők alól a közönség.
segítsük a magyar kultúra
Később pedig a fiatalok
megőrzését.
buszra szálltak, hogy a
– Köszönjük minden
testvér fürdővárosokba –
résztvevőnek, hogy váro
Sárvárra, Zalakarosra és
sunk ismét történelmet írt.
Bükre – is elvigyék a ma
Nag yon örömteli, hog y
gyar dal fővárosának ze
ennyien fontosnak érezték,
nés üzenetét. Közben a
hogy velünk együtt átölel
keszthelyi kikötőből elin
jék a tavat, amely a jövőn
dult a Magyar Dal Hajója, a
ket jelenti, s ily’ módon
dottón pedig élőzenés uta
amellett, hogy mindez ko
zásra vártak mindenkit.
moly reklámot jelent, szim
A magyar dal hétvégéje
bolikus jelentőséggel is bír,
ekkor járt a csúcsra, de a
hiszen ezzel is kifejeztük,
programok sora már pénte
mennyire szeretjük a tavat
ken elkezdődött egy hang
– mondta Papp Gábor pol
szerkiállítással, amelyen
gármester.
Asztalos Ferenc népi hang
Erről pedig az egész or
szerkészítő és Magyar Jó
szág értesült, hiszen a Ma
zsef hegedűkészítő mester
gyar Televízió, a Kossuth
munkáit csodálhatta meg a
Rádió, a Magyar Távirati
közönség.
Iroda – és így számos or
– Gyakorlatilag egyszerű
szágos lap –, valamint az
famunkákról van szó, ami
ATV is beszámolt a látvá
eléggé hihetetlenül hang
nyos eseményről.
zik a közönségnek, hiszen
S bár a tóölelés után is
a hegedűkészítés körül na
mét szakadni kezdett az
gyon sok mítosz, legenda,
tartozunk annyival, hogy eső, a program nem állt le:
csodavárás van – engedett
egy ilyen fontos rendez Hévíz közterein a Csicser
bepillantást a kulisszák
vényre kilátogatunk. A gők g yerekkórus és a
mögé Magyar József.
program egyébként csapat
építésnek is kiváló volt –
mondta Leidál Enikő, meg
jegyezve: amikor ennyi em
ber csinál valamit egyszer
re, az csak jó lehet. – Na
gyon jól éreztük magunkat,
így, ha lesz még ilyen, bizto
san ott leszünk akkor is.
– Évek óta gyógyulunk
itt a feleségemmel – fogal
mazott a budapesti Szőlősi
Márton –, amiért hálásak
vagyunk Hévíznek és en
nek a csodálatos tónak.
Úgy gondoltuk, mivel most A Musica Antiqua tagjai sem rettentek meg az esőtől

Pénteken este a Nagy
parkolóban a Back II Black
együttes adott koncertet,
másnap a Vodku zenekar
lépett fel, utána pedig

lomban, a szentmisét köve
tően Petrás Mária erdélyi
származású népdalénekes
adott koncertet, s arról be
szélt lapunknak: az embe

mélyes indíttatású esszét
közöl, amely a Vidámpark
együttes nemrég elhunyt
énekeséről szól áttétele
sen.

rek egész életét végigkíséri
a zene, amely a Jóisten cso
dája.
– Nagyon szerencsés és
dicséretes, hogy kitalálták
ezt a programot, s kívá
nom, hogy folytatódjon még
nagyon sokáig, mert nagy
szükségünk van rá. Nekem
nagyon tetszett a hévízi kö
zönség és maga a város is.
A nagyparkolóban ezen
a napon zenés bolhapiac is
várta az érdeklődőket, ahol
régi bakelitlemezeket, ka
zettákat, hanglejátszó és
-rögzítő eszközöket lehe
tett vásárolni. A médiapo
rondon pedig Szálinger
Balázs bemutatta a Hévíz
folyóirat legújabb számát,
amelyben két esszé is zené
vel foglalkozik: Keresztúri
Tibor írása a Tankcsapdá
ról szól, Bihari Balázs ze
nei újságíró pedig egy sze

A nagyszínpadon délután
egymást követték a koncer
tek, fellépett a Budapest
Voices is, majd este Bebe
műsorvezetése mellett a Hé
vízi DalFesztivál döntőjét
rendezték meg. A nemes ver
sengésben a harmadik he
lyezett a hévízi Farkas Sza

A dalfesztivált Koczpek Enikő
nyerte, a hévízi Farkas Szabina (jobbra) harmadik lett
Kapócs Zsóka műsora kö
vetkezett.
Este, a retró jegyében,
Nagy Feró és a Beatrice
adott kiváló hangulatú
koncertet, amelyre teljesen
megtelt a nagyparkoló.
– A Magyar Dal Napja na
gyon fontos, és amikor ezt a
rendezvényt létrehozták
hét éve, ott voltam az első
nagy „alakuló koncerten”
is, a Szigeten – árulta el
Nagy Feró. – Elengedhetet
len, hogy az ember erősítse
azt a tudatot, hogy a ma
gyar dalok is fontosak a vi
lágban, bár a mai rádiók
ezzel nem foglalkoznak kel
lőképpen. Én rendeletben
rögzíteném, hogy a mostani
pár százalék helyett leg
alább 80 százalékot játssza
nak a hazai rádiókban.
Vasárnap, a Magyar Dal
Napján, a Szentlélek temp

bina lett, a második Ma
gyar Viktória, a közönség
díjat és magát a finálét pedig
Koczpek Enikő nyerte.
– Egy Hévízen dolgozó
barátnőm hívta fel a ver
senyre a figyelmemet – me
sélte a Batykon élő nyertes.
– Nagy megtiszteltetés volt
ilyen neves zsűri előtt fel
lépni, először fel sem fog
tam, hogy én nyertem. A
jövőben, munka mellett,
szeretnék komolyabban is
foglalkozni az énekléssel.
– Tizenhat éve állok szín
padon, táncdalokat éneke
lek. Célom az első hely volt,
de elégedett vagyok a har
madikkal is – fogalmazott
Farkas Szabina. – Többször
felléptem már Hévízen,
ilyen nagyszínpadon is, s az
is jó volt, hogy ismerős he
lyen énekelhettem újra. A
folytatásban majd lesz egy
kis szünet, mert gyermeket
várok. Vannak felkéréseim
őszre, ezeket még elválla
lom, a tavasz kiesik, utána
pedig folytatom.
Tóth A ndrás – Varga Lívia

Magyar József hegedűkészítő a munkáiról mesélt
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Czurda Gáborral fejlődésről, fejlesztésről, tervekről és arról, végül miért nem lett autószerelő

„Felülünk a hullámokra, de nem úszunk az árral…”
Közel négy esztendeje vette át a pénzügyileg és fizikailag is „aggá
lyos” helyzetben lévő Hotel Aquamarin vezetését, majd, lefaragva az
átvett veszteséget, szolidan jövedelmező vállalkozássá tette azt. 2010
decembere óta szinte minden idejét a munka teszi ki, így Czurda
Gábor egyelőre csak álmodozik arról, hogy bejárja Európát.
– 2010. december közepén
kerültem ide, elődöm nyug
díjba vonulása előtt két hét
tel. A hullámok december
30-án csaptak át a fejem fe
lett – idézi fel a kezdeteket
Czurda Gábor. – Az életem
akkora fordulatot vett, ami
re sosem gondoltam volna. A
szálloda fizikailag és pénz
ügyileg is olyan katasztrofá
lis helyzetben volt, amit én,
mint tősgyökeres hévízi, ko
rábban elképzelni sem tud
tam volna, hogy Hévíz város
szállodája folyószámla- és
forgóeszköz-hitelből műkö
dik. Máig sem értem, hogy
2001-ben miért vette meg az
önkormányzat. Ha befekte
tési szándékkal vásárolták,
akkor miért nem adták el,
amikor az ingatlanárak
meglódultak? Ha pedig a hé
vízieknek akartak jóléti in
tézményt biztosítani, akkor
miért nem tették meg? – te
szi fel a költői kérdéseket az
igazgató.
Mint felidézi: 2008-ben el
készültek a tervei egy akko
ri áron számítva 1,7 milli
árd forintos felújításnak, az
építési engedély is megvolt
rá, ami idén járt le. Meg
hosszabbítását azonban
nem kérték, mivel esély sem
volt arra, hogy ebből bármi
is megvalósuljon. A tervezé
sért kifizetett 38 millió fo
rint viszont a mai napig hi
ányzik a büdzséből.
– 2009-ben, mivel nem
várhatott tovább, közel 120
millió forintból felújították a
„B” épületrészt. Reménye
ink szerint az erre felvett
hitelt 2019 helyett jövő ta
vaszra vissza tudjuk fizetni
– folytatja Czurda Gábor. –
Nem ülhetünk azonban a
babérjainkon, hiszen azóta
eltelt 5 év, az épület pedig
folyamatosan amortizáló
dik.
Mikor Czurda Gábor át
vette az Aquamarin vezeté
sét, a kisléptékű felújítás
mellett döntött, tisztában

volt ugyanis azzal, hogy az
„A” épület szobái szinte el
adhatatlanok.
– Minden évben fejlesztet
tünk valamit, a tévék cseré
jétől és a festéstől kezdve a
szobák rekonstrukciójáig.
És ezt mindig az előző év
ben keletkezett nyereség
ből, teljes mértékben önerő
ből – hangsúlyozza az igaz

tó, aki a közeljövőben újabb
fejlesztést tervez. Mint
mondja, sok egyéb más mel
lett időszerűvé vált a külső
medence felújítása, amit
szeretnének télre fedetté
alakítani. A beruházás
mintegy nettó 30 millió fo
rintba kerül, amit ugyan
csak önerőből finanszíroz
nak, hiszen 100 százalékos

– Minden hévízit várunk
sok szeretettel – mondja
Czurda Gábor. – Kevesen
tudják, hogy évente két kú
rát minden biztosítottnak
támogat az OEP. Ezen túl a
hévízi állandó lakosok ked
vezményesen vásárolhat
nak fürdőbérletet. Ami szo
morú, hogy a közel ötezer
lakosú városban évente
mindössze 80–90-en élnek
ezzel a lehetőséggel.
Mint kiderül: Czurda Gá
bor régi álma vált valóra a
2010-ben jött felkéréssel.
– Kihívásként tekintet
tem a feladatra és úgy érze
tem, minden megvan ben

Czurda Gábor: – Az életem akkora fordulatot vett, amire sosem gondoltam volna
gató. – Mindez amellett,
hogy pozitív fogadtatásra
lelt a vendégek körében,
megkönnyítette a személy
zet munkáját, s így emelte a
szolgáltatás színvonalát is.
Ezen túl a külföld felé nyi
tás, a reptér, valamint a vá
rosi fejlesztések és a prog
ramok is pozitív hatással
voltak szállodánkra, ahogy
az intenzív városmarketing
is. Egyszóval felülünk a hul
lámokra, viszont nem
úszunk az árral – jegyzi
meg mosolyogva az igazga

önkormányzati tulajdon
ban levő gazdasági társa
ságként az Aquamarin Kft.
jelenleg nem felel meg pá
lyázati kiírásoknak.
– Szeretnénk a benti me
dencékből, súlyfürdőkből
kiszorított vizet összegyűj
teni, majd tisztítás után a
kinti medencébe juttatni. A
fejlesztés várhatóan 2015
márciusára készül el.
Az Aquamarin egyébként
saját, 117 méter mély kúttal
rendelkezik, kénes gyógy
vize kiváló minősítésű.

nem ahhoz, hogy jó szállo
daigazgató legyek és meg
feleljek az elvárásoknak –
hangsúlyozza a vezető, aki
nem tagadja: a nagyobb si
kerekhez több száz millió
forintos fejlesztésre lenne
szükség…
S hogy ne csak a szakmá
ról beszélgessünk, kutako
dunk kicsit a múltban is.
– 1969-ben születtem az
oroszlán jegyében, a kakas
évében, azóta Hévízen élek
– mondja Czurda Gábor
mosolyogva, majd rögtön

megjegyzi: előbbiek nem
feltételeznek semmiféle
ezoterikus érdeklődést. –
Ide jártam óvodába, általá
nos iskolába. Egészen 8.
osztályos koromig autósze
relő szerettem volna lenni,
ám, amikor egy iskolaláto
gatáskor szembesültem az
zal, hogy a mesterek nem
csak Cadillac-eket szerel
nek, más szakma után néz
tem. Akkor jöttem rá, hogy
a családban szinte minden
ki vendéglátós, így én is a
VSZK-ba jelentkeztem,
ahol képesített vendéglátó
szakmát szereztem. Utána
hosszú ideig felszolgáló
ként dolgoztam, majd re
cepciós lettem, mellette
pedig idegenforgalmi me
nedzsernek tanultam. A
közgazdász diplomát már
családos emberként sze
reztem, az ott kapott tu
dást pedig saját vállalkozá
somban igyekeztem kama
toztatni. 1999 októberében
nősültem, 2000 októberé
ben megszületett Gábor fi
unk, rá két évre pedig Ber
nadett. Gyönyörű felesé
gem van, aki kiváló anya,
régen egyébként ő is ven
déglátós volt. Gyerekeim
hozzám hasonlóan Hévízre
jártak óvodába és itt vég
zik az általános iskolát is.
Arra a kérdésre, hogy mit
csinál, amikor nem szállo
dát vezet, hosszan gondol
kodik.
– Szeretném azt monda
ni, hogy beutaztam Euró
pát, de sajnos még nem volt
időm rá, ahogy hegymá
szásra, túrázásra és bé
lyeggyűjtésre sem. Koráb
ban régi hévízi képeslapo
kat gyűjtöttem, de mára
ezzel is felhagytam. A tőzs
de alakulását viszont fi
g yelemmel kísérem, és
időnként „bele is nyúlok”.
Szabadidőmben igyekszem
tenni az egészségemért: el
járok úszni, és természete
sen próbálom a lehető leg
több időt a családommal
tölteni, de egyelőre nincs
olyan állapotban a szállo
da, hogy „magára lehetne
hagyni”, és ne jönnének
mindig újabb és újabb gon
dolatok…
Varga Lívia

magazin
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A baboskáposzta volt a sláger, de a bor is jól fogyott
Három napon át tartott az egregyi szüret. A
pénteken kezdődött program gazdag kíná
lattal várta a vendégeket.
Volt például népi játszótér
kicsiknek s nagyoknak, kira
kodtak a kézművesek is, a kul
turális programok sorában
pedig fellépett a Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar, s a
közönség megnézhette a Fes
tetics Városok Találkozójának
színes műsorát is. Szombaton
utcazenészek népesítették be
a helyszínt, majd este utcabált
tartottak a Show Time Band

zenekarral. Vasárnap pedig a
már hagyományos főzőver
sennyel folytatódott a prog
ram, valamint fellépett Lovay
László nótaénekes és a Kos
suth-díjas Bangó Margit is
koncertet adott.
– Hagyományteremtő szán
dékkal új helyszínen vártuk az
érdeklődőket az egregyi szü
reten, amelyet idén az újjáépí
tett Dombföldi úton rendez
Az óvoda csapata mindenkit lefőzött…
tük meg – mondta Hermann
Katalin, a művelődési központ
megbízott igazgatója. – Kita
láltunk egy izgalmas kvízjáté
kot is: aki az összes borozót
felkereste és helyesen vála
szolt egy-egy kérdésre, kapott
egy üveggel Hévíz Város Borá
ból. A játéklapok közül 11 da
rabot kisorsoltunk, a szeren
csések vacsorajeggyel gazda
godtak. A vendégek és a helyi
ek visszajelzése alapján az új

Az utcazenészek jó hangulatot teremtettek

helyszín és a rendezés elnyer
te mindenki tetszését.
A főzőversenyre öt csapat
nevezett: a Brunszvik óvoda, a
polgármesteri hivatal, a Héví
zi Turisztikai Nonprofit Kft. és
a Dekor Művek közös csapata,
a hévízi termelői piac, vala
mint a Tovább Hévízért. Az
indulóknak három óra állt
rendelkezésükre, hogy „kifőz
zenek valamit”, s azt bemutas
sák a zsűrinek. A finom fala

tokból a nézelődőknek is ju
tott. Az első helyen az óvoda
csapata végzett.
A zsűri egyik tagja, Verebé
lyi Vilmos, a Vilmos Pince tu
lajdonosa szerint nagyon fel
készültek voltak a versenyzők,
s ízletes, ízvilágban gazdag
ételeket főztek. Volt például za
lai csülkös káposzta, kínai
étel, marhapörkölt és egy ve
getáriánus, ötféle gombából
készült remek is.
(ta)

Turizmus Világnapja
a Hévízi Gyógytónál!

Most igazán megéri ellátogatni a Hévízi Gyógytóra!
Turizmus Világnapja 2014. szeptember 27-én!

Program:

• Fotózkodás „hévízi úszógumival”
• Hévízi gyógymódok és Gerincvédelem
a mindennapokban című könyvek, valamint
• Hévízi iszap vásárlási lehetőség

• Súlyfürdő egykor... - kiállítás
• Hévízgyógyfürdő régen képekben - vetítés
• Gyógyvíz kóstolás
A programok érvényes Tófürdő
• „Tavirózsa rétes” vásárlási
belépőjeggyel vehetők igénybe.
lehetőség

Legyen a vendégünk, és ne hagyja ki a Turizmus Világnapján különleges ajánlatainkat!
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Bővebb információ
szolgáltatásainkról:
spaheviz@spaheviz.hu
(+36) 83 342 830
www.spaheviz.hu

A programváltozás jogát fenntartjuk.
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Tehetségeket kerestek
A Hévízi Sportkör labdarú gást, annak lehetőséget bizto
gó szakosztályánál kiemelt sítsunk, hogy a hévízi labdarú
cél, hogy a fiatal futballisták gó szakosztályban folytassa
nak sportolási lehetőséget biz pályafutását.
tosítsanak, és új tehetségeket
Mint a szakember leszögez
fedezzenek fel a tornákon. te: tavaly is felfedeztek néhány
Mindkét célt
tehetséget a
szolgálta a leg
tornán, s idén is
utóbbi focifesz
voltak kiemel
tivál is.
kedő tudású
A Kenesei
gyerekek. Most
Csaba labdarú
közel száz fia
gótornát máso
tal focizott.
dik alkalommal
– Tehetséges
rendezték meg.
fiatalok mindig
Mint Szabó
vannak, de
Imre szakmai Idén is feltűnt több tehet- egyre keveseb
vezető elmond séges fiatal
ben vállalják a
ta: Kenesei
rendszeres
Csaba a labdarúgó szakosz edzéseket, azt, hogy hetente
tálynál dolgozott hosszú éve 3–4 alkalommal lejöjjenek, s
ken keresztül edzőként, aztán azután a hétvégén bajnoki
később intézőként.
mérkőzésen játsszanak. Saj
– A Kenesei Csaba nevével nos, egyre kevesebben vannak
fémjelzett tornából szeretnénk azok, akik ezt komolyan sze
hagyományt teremteni. Ki retnék csinálni, és hosszú tá
mondottan a középiskolás kor von is hajlandók a labdarúgás
osztálynak akarunk lehetősé ra időt és energiát fordítani.
get teremteni arra, hogy egy
Szabó Imre szerint ennek
kellemes délutánon hódolja oka lehet az iskolarendszer is.
nak kedvenc időtöltésüknek, s Ma a fiatalok sok időt töltenek a
az a célunk, hogy aki komo suliban, a különórákon, és ebbe
lyabban gondolja a labdarú nehézen fér bele a sport. (ta)
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Kiütéses győzelmet arattak a futballisták a Letenye ellen
A Letenye gárdáját fogadta legutóbb otthon a
Hévíz a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnok
ságban. A fiúk teljesítették az edzői utasítást:
rengeteg helyzetet dolgoztak ki, s ezek közül
sokat értékesítettek is. A vége 8-0 lett.
– Szép győzelem volt, a csa
patom maximálisan teljesítet
te azt, amit megbeszéltünk –
mondta Koller Zoltán, a Hévíz
vezetőedzője. – Nyilván nem
játszottunk hiba nélkül, de az
nem is várható el. Az volt a ké
résem, hogy próbáljunk meg
minél több gólt szerezni, s jól
érezhessem magam a kispa
don, mert ez is nagyon fontos
dolog. Azt akartam, hogy mi

Horváth Gábor Nagyka
nizsáról jár át Hévízre. A ru
tinos kapus szívesen jött, s
tapasztalatát a bajnokság
kezdete óta már többször
tudta hasznosítani.
– Meglepett a hévízi felké
rés, de örültem neki – árulta
el Horváth Gábor. – Ausztriá
ban játszottam öt évig, de
azért figyelemmel kísértem a
megye labdarúgását. Tud
tam, hogy Hévízen nagyon
jók a körülmények és megfe
lelő a vezetők hozzáállása a
labdarúgáshoz, így végül el
fogadtam a felkérést. Amit
eddig tapasztaltam, az rend
kívül pozitív.
Tóth András

nél többen pályára léphesse
nek, hiszen vannak olyan játé
kosok, akik régóta sérüléssel
bajlódtak, s hosszú ideje nem
szerepeltek tétmeccsen.
Az edzői értékelés szerint
az első félidőben sokszor ros�
szul összpontosítottak a kapu
előtt a játékosok, s ha azokból
a szituációkból gólok szület
nek, korábban eldőlt volna a
Az Andráshida után a Letenye is kapitulált
meccs.

A sulijóga csak jót tehet testnek és léleknek
Folytatódott a Sportos törté
netek című sorozat a könyv
tárban. Ezúttal Klenovics Mó
nika jógaoktató általános is
kolás gyermekekkel ismertet
te meg a hatha jóga alapjait.
A felsős fiatalok nemcsak
elméletben „találkoztak” ezzel
a mozgásformával, hanem ki is
próbálhatták.
– A jógáról beszélni nagyon
szép dolog, de ha nem gyako
roljuk, nem próbáljuk ki, akkor
nem is tudjuk, hogy miről szól.
Korosztálytól függ, hogy mit
csinálunk, de gyerekeknél
mindennél fontosabb, hogy já
tékos legyen a foglalkozás.
Nem az a cél, hogy megvilágo
sodjanak, mint ahogyan már
általában sem ez a jóga célja,

hanem az, hogy az egészségü
kért tegyenek egy kicsit.
A szakember szerint már a
gyerekeknél is jelentkeznek az
úgynevezett civilizációs be

Jógáztak is a könyvtárban
tegségek tünetei, amelyek
egyre fiatalabb korban jönnek
elő. Mindennek – többek között
– a mozgáshiány és a stressz
az oka.

– A hatha jóga nagy része
testgyakorlatokból áll, ám fon
tos leszögezni: ez nem sport,
tehát nem a teljesítményt
akarjuk fokozni, hanem önma
gunkat megismerni. Először a
fizikai testünket, aztán me
gyünk egyre mélyebbre. Ezt
segítik a légző-, majd a relaxá
ciós gyakorlatok, amit a gyere
kek is nagyon élveznek, mert
nekik egy kicsit mesésebben
adom elő.
Klenovics Mónika szerint
szükség van a sulijógára,
vagyis hogy a gyerekek tanul
janak egy-két testtartásjavító,
stresszoldó és légzőg ya
korlatot, amiket akár a peda
gógus vezetésével is végezhet
nek. 
(ta)

Italia

Olip Hungary Outlet

Beltéri kazettás fa ajtók
75x210cm 24.000Ft/db • 90x210cm 26.000Ft/db

Bútorlap méretre szabva
fehér
Calvados,cseresznye bükk
fenyő, tölgy

CK Lap
Ck Lap

Szabásnál keletkezett
bútorlap darabok
300Ft/db

B E M U T A T J A

Zala Szépe 2014
és a SZÍVTIPRÓK ÉjSZAKá
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SINAT Fellépnek: HOW
Gájer Bálint
lányi lala
Vastag Tamás
Az est háziasszonya:

Ötvös Brigitta

Miss International Hungary 2013

SZEPTEMBER 27. 20 ÓRA

jegyár: 1000 Ft
Zala megye kártyával

850 Ft/db
500Ft/db

500 Ft

ABS élfóliák
0,4mm-es
2,0mm-es

– Számomra természetes,
hogy ott vagyok, s egy ideje az
sem lep meg, hogy én vagyok
a legidősebb. Rajtam kívül
még egy nyolcvan feletti
résztvevő volt. Hatvanhat éve
úszom a hévízi tóban, ezért
például nem tudom, mi az,
hogy reuma, s ízületi problé
mám sincs. Ameddig tudom,
csinálom, szeretnék akár 100
évesen is úszni még. – Bálint
Béla hetente általában 6–8

kilométert úszik, de az sem
ritka, hogy akár tízet is. Azt
mondja, odafigyel a táplálko
zásra, főleg a reggelire,
amelynek része minimum há
rom bögre tea, amit már évti
zedek óta nem cukorral, ha
nem mézzel fogyaszt.
– Nagyon fontos, hogy a fel
készülésemet támogatja az
önkormányzat, a gyógytóhoz
bérletet kaptam, amit köszö
nök. Tavaly és idén is részt
vettem a Magyar Úszás Nap
jának balatonfüredi rendez
vényén. Több ezren voltunk,
megjelentek a magyar úszó
élsport képviselői is, megtisz
teltetés volt, hogy én is köztük
Bálint Béla még akár 100 éve- úszhattam, s a megfelelő tá
sen is úszna
vot ott is teljesítettem.  (ta)

ZAlAEGERSZEG, VáRoSI SPoRTcSARNoK

2400 Ft/m2
2790 Ft/m2
3360 Ft/m2

1200x1250x10mm
1220x 515x20mm

Idén is Bálint Béla volt a legidősebb résztve
vő a Balaton-átúszáson. A hévízi sportember
32. alkalommal teljesítette az 5,2 kilométe
res távot Révfülöp és Balatonboglár között.
A 83 éves férfi 03:10:51-es idővel ért partot.

2014.09.27. ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A
MEGÚJULT OLIP MINTABOLTOT!!!!
GYERTEK ÉS NÉZZETEK NÁLUNK KÖRÜL!
AZ A.S.98 ÉS A MJUS FÉRFI ÉS NŐI BŐR
LÁBBELIK ÉS KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES
VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK BENNETEK!!
KIZÁRÓLAG SZEPTEMBER 27-ÉN 20%-OS
ÁRKEDVEZMÉNYT NYÚJTUNK A TELJES,
NEM AKCIÓS, ÁRUKÉSZLETRE!

jEGYEK ZAlAEGERSZEG,
KAPHATÓK: Kossuth u. 45–49., tel./fax: 92/312-580
ügyfélszolgálati
irodáinkban:

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

135Ft/fm
235Ft/fm

Telepünkön kapható: tégla, beton, cement,
oltott mész, kül- és beltéri nyílászárók, stb.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben. Áraink a 27% áfá-t tartalmazzák.
Az akció 09.16-tól a készleterejéig érvényes.
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„Nem tudom, mi az, hogy reuma…”
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Rákóczi F. u. 154. - 9900 Körmend - Hungary

Része a szépségnek!

12

HÉVÍZI

mozaik

MEGKÉRDEZTÜK: Hogyan

2014. szeptember 24.

élte meg a vasfüggöny leomlását?

Ambrus Szilárd
Izgalmas időszak volt, már
éreztük a változás szelét. A hirtelen jött szabadsággal nem is
tudtunk mit kezdeni. S persze
azt sem sejtettük, hogy milyen
jövő vár ránk. Aztán hallottuk a
hírt, hogy az akkori román rezsim megbukott, lelkesedésemben még azt is
vállaltam volna, hogy élelmiszer-szállítmányokat
viszek ki, segítve az ottani magyaroknak. Ma már
tudom, nagyon veszélyes küldetés lett volna.

Benkő Mihály
Nem voltam ott a vasfüggöny
lebontásánál, több ismerősöm
azonban igen. 38 éves voltam
akkor, targoncásként dolgoztam Somogy megyében, az
egyik kaposvári cégnél. A kollégákkal nem nagyon tudtuk,
hogy akkor most mi lesz. Nem értettük, mi a jelentősége, s ez milyen változást hoz az életünkbe.
Nem is igazán mertünk abban reménykedni,
hogy bármiben is jobb lesz nekünk.

Gyakorlatoztak a tűzoltók az iskolában
Szeptemberben három
alkalommal tartottak hely
ismereti gyakorlatot a Zala
Megyei Katasztrófavédel
mi Igazgatóság keszthelyi
kirendeltségének tűzoltói
az Illyés Gyula Általános
Iskolában, ahova több tűz
oltóautóval vonultak ki –
legutóbb múlt pénteken
délelőtt. Nem ritkák az effé
le gyakorlatok: ilyenkor a
szakemberek egyebek mel
let feltérképezik az adott
intézmény vízforrásait s a
tűzbiztonsági berendezé
A tűzoltók most nem azért jöttek, mert baj lett volna…
sek műszaki állapotát.

„Kicsit szomorkás a hangulatom máma”…
A nyár után sok ember nehezen tud átállni
„őszi üzemmódra”, hiszen egyre kevesebb a
napsütés, több az eső, s borongós, szürke az
égbolt. Mindez nem javítja a hangulatot…

– Íg y felborul a napi
rendszer, s alvászavar je
lentkezik a nappali túlal
vás miatt. A szélsőséges
időjáráshoz nagyon nehe
zen alkalmazkodnak az
– A napsütéses órák szá esni az eső, akkor megvál emberek. Európa ezen ré
ma nag yon lecsökkent, tozik az emberek vérnyo szén ug yan szokatlan a
emiatt könnyebben de
sok csapadék, Angliá
presszióssá válhatunk
ban viszont a világ
– mondta elöljáróban
leg természetesebb
Fa Ágnes klinikai
dolga, hogy jön az eső,
szakpszichológus. –
megy az eső, amely
Az emberek egyre töb
ben gyönyörűen felöl
bet jönnek hozzánk
tözött nők g umipa
ezzel a problémakör
pucsban sétálnak.
rel. Általában ez a
A vihar és az azzal
hangulat az őszhöz, a
járó sok csapadék,
télhez köthető, de idén
azon kívül, hogy dep
már a nyár is ilyen volt, Egyre többen fordulnak szakember- resszívvé teszi az em
hiszen sokszor esett hez az őszi depresszió miatt
bereket, félelmet is ki
az eső, ezért sokan
vált, hangsúlyozta Fa
nem tudtak kimozdulni az mása, ezzel együtt a hangu Ágnes. Ami viszont jó, hogy
otthonukból, nem mentek lata is, az éberségi szint ebben az időszakban erő
kirándulni.
pedig lecsökken. Ez olyan södik a szolidaritás, a segí
A szakember szerint negatív hatás, ami megvise tőkészség, hiszen aki bajba
ilyenkor szükség van arra, li a testet és a lelket, ezért kerül, például az ár- vagy a
hogy életformát váltsunk, s sokan ilyenkor inkább le belvíz miatt, annak nagyon
ne a szobában ülve remény fekszenek, átalusszák az sokan igyekeznek segíteni.
kedjünk a jó időben. Pláne egész délutánt, emiatt vi Ez pedig az elidegenedés
azért, mert amikor elkezd szont éjjel ébren vannak.
egyik ellenszere. 
(ta)

Gyűrű László
Amikor lebontották a vasfüggönyt, akkor én az USA-ban éltem, de még abban az évben,
’89-ben hazajöttem és próbáltam export-importtal foglalkozni. Három évig dolgoztam ezen
a területen, de nem sikerült a
dolog, mert eléggé labilis volt még a helyzet. Évekkel később, 1996-ban jöttem haza újra, s akkor már
golffal foglalkoztam, ami sikert hozott. A vasfüggöny lebontása világszerte szenzáció volt.

Süssünk, főzzünk!

Eszter kocka
Egészséges alapanyagok
ból álló házi készítésű sü
teményt ajánl olvasóink fi
gyelmébe Illés Krisztina.
Hozzávalók a piskótához:
6 db tojás, 16 dkg cukor, 15
dkg liszt, 3 dkg keserű ka
kaópor, 2 evőkanál torta
dara, 1/2 dl olvasztott tea
vaj, 1/2 csomag sütőpor.
Hozzávalók a csokoládés
krémhez: 20 dkg keserű
csokoládé, 5 dkg vaj, 1 va
níliás cukor, 125 gramm
mascarpone sajt, 2,5 dl tej
szín
Hozzávalók a gesztenyés
krémhez: 250 g gesztenye
püré, 5 dkg vaj, 125 g
mascarpone, 2,5 dl tejszín,
1 korty rum vagy pár csepp
rumaroma.
Továbbá: 12
db babapis
kóta, fekete
kávé
Elkészítés:
a tojások
sárgáját fe
hér e dé si g
keverjük a
cukorra l.
Hozzáadjuk
az olvasztott vajat és elke
verjük. A lisztet elvegyít
jük a sütőporral, a kakaó
porral és a tortadarával,
majd ezt is hozzákeverjük
a tojásos masszához. A to
jások fehérjét kemény hab
bá verjük, majd lazán bele
forgatjuk a kakaós piskó
tamasszába. Sütőpapírral
kibélelünk egy tepsit, a
piskótamasszát beleönt
jük, egyenletesen elsimít

juk, majd kb. 180–200 fo
kon 15 perc alatt készre
sütjük. A kisült piskótát
keresztben elfelezzük, hűl
ni hagyjuk. A csokoládét
vízgőz felett felolvasztjuk,
beledobjuk a vajat, a vaní
liás cukrot, és addig kever
jük, míg egyenletesen elol
vad benne minden. Kicsit
hűlni hagyjuk. A tejszínt
kemény habbá verjük.
Először a mascarponét ke
verjük az olvasztott csoki
ba, utána a felvert habot.
Addig keverjük, míg ke
mény állagú krémet nem
kapunk.
A gesztenyepürét kikever
jük a vajjal, hozzáadjuk a
mascarponét, a rumot és a
felvert tejszínhabot.
Addig ke
verjük, míg
eg yenletes
krémet nem
kapunk.
A sütemény
összeállítá
sa:
A piskóta
egyik felé
re, rákenjük
a csokolá
dés krémet,
kirakjuk hézagosan a le
főtt feketekávéba mártott
babapiskótákkal. Erre
kenjük a gesztenyés kré
met, majd befedjük a má
sik piskótalappal.
Kissé lenyomkodjuk, az ol
dalán a krémet szépen el
kenjük, a sütemény tetejé
re pedig kakaóport szó
runk. Hűtőben, 3–4 óra
alatt lehűtjük.
Jó étvágyat kívánunk!

