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„A munka mindig erőt ad és motivál...”
Papp Gáborral Hévízről, politikáról, családról, zenéről és arról, vajon tud-e sakkozni | 8. oldal

Príma-díjas a Musica Antiqua

Tovább dolgoznak Hévízért

Zeneművészet kategóriában a hévízi Musica
Antiqua Együttes nyerte el a Zala Megyei Príma Díjat. Az elismerést Nagykanizsán, a Hevesi Sándor
Művelődési Központban adták át, gálaest keretében.
A rendezvényen további két kiemelkedő teljesítményt ismertek el: közművelődés kategóriában
Hella Ferenc nagykanizsai református lelkész, oktatás és köznevelés kategóriában pedig Kiss István

A hévízi választópolgárok közel fele járult az urnákhoz
Prímák lettek. Bánhidai Tamás, Balázs Árpádné, Holczerné
Szabó Ágnes és Varga Endre a díjátadón

KDNP pártszövetséget képviselő tag mellett két független induló is bejutott,
egy képviselő először vesz
részt a munkában. A választási aktivitás az országosnál és a zalainál is nagyobb volt a településen. A
zalai városok zömében
egyébként a Fidesz–KDNP
polgármesterjelöltjei győz-

tek, s a megyei közgyűlésben is jelentős többséget
szerzett a pártszövetség.
Hévízen és összességében
Zala megyében is rendben
zajlott az önkormányzati
választás, rendkívüli eseményről a területi választási irodához nem érkezett
jelzés. (Részletek a 2. oldalon.)

Százmilliós beruházás a Zalaispánál

Reptér és turizmus

zalaegerszegi néptáncoktató munkáját jutalmazták,
Kiss István emellett a közönségdíjat is elnyerte. A
Musica Antiquának járó elismerést Varga Endre, az
együttes művészeti vezetője vette át.
Mindhárom zalai Príma megkapta Schrammel
Imre Kossuth-díjas iparművész alkotását, a Kincsem-emlékszobrot, s az azzal járó egy-egymillió
forintot. (Folytatás az 5. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Középpontban
a könyvtárak

Fotó: Szántó Endre

Hévíz is csatlakozott az
országos könyvtári napok programsorozatához, Udvaros Dorottya
például felolvasást tartott
6–7. oldal
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Ismét Papp Gábornak
(Fidesz–KDNP) szavaztak
bizalmat a hévíziek az október 12-ei önkormányzati
választáson, amelyen a helyi választópolgárok csaknem fele adta le voksát. A
második ciklusát kezdő
polgármester 965 szavazatot kapott. A képviselő-testületbe a nég y Fidesz–

Nettó 120 millió forintért
vásárolt három új hulladékgyűjtő gépjárművet a
Zalaispa Társulás. Az autókat a turisztikailag frekventált településeken, így
Hévízen állítják munkába.
Az új járművek közül kettőt Bali József, a Zalaispa
Hu l l a d é k g a z d á l ko d á s i
Társulás vezérigazgatója
és Papp Gábor, Hévíz polgármestere mutatott be
nemrég a fürdővárosban.
(Továbbiak a 3. oldalon.)
Kepli József János alpolgármester az ovisok körében

A közelmúltban Széles Gábor üzletember, médiavállalkozó volt a Közéleti Kávéház
vendége a városi könyvtárban, Papp Gábor polgármester beszélgetett vele.
A városvezető bevezetésként elmondta, két olyan
téma is van, amely összeköti Hévízt és a nagyvállalkozót. Az egyik a reptér, a
másik pedig a turizmus, illetve az ezekkel kapcsolatos tervek.
Széles Gábor két éve érkezett Zalába, s mint elárulta,
nem volt helyismerete, sem
pedig kötődése.
(Bővebben a 3. oldalon.)

2014.10.20. 16:42

közélet

HÉVÍZI

2

Továbbra is a város fejlesztése a cél

LAPSZÉL
Városi ünnepi
megemlékezés
Október 23-án, csütörtökön 15 órakor
kezdődik az 1956-os
forradalom és szabadságharc alkalmából
tartandó megemlékezés a Városháza téren.
Ün nepi
köszöntőt
mond Papp Gábor polgármester. (Rossz idő
esetén a városháza
dísztermében tartják a
rendezvényt.)

Közvetlen járat
a Török Riviérára

Sármellékről is indulnak
majd gépek a Török Riviérára
Jövőre már a Török
Riviéra is elérhető lesz
a Hév íz Ba laton
Airportól, a Green
Travel Nemzetközi
Utazási Iroda ugyanis
Budapest és Debrecen
után Sármellékről is
járatláncot indít Törökországba.

Festmények határon
innen és túl
A hónap végéig látogatható a Muzeális
Gyűjteményben Nagy
Jenő galérista magángyűjteménye. A Festmények határon innen
és túl című tárlat vasárnap kivételével naponta 9 és 17 óra között
várja a látogatókat.
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Újabb öt évre szavaztak bizalmat Papp
Gábornak a hévíziek.
A polgármester ígéri:
a jövőben is a város
fejlődéséért dolgozik
majd.
Hévízen a 4194 választásra
jogosultból 2073-an adták le
voksukat az önkormányzati
választáson, ami 49,42 százalékos részvételi arányt jelent,
meghaladva az országosan
mért 44,3 és a Zala megye
egészében elért 43,29 százalékos aktivitási arányt. Papp
Gáborra az összes voks 47,26
százaléka érkezett.
– Köszönöm, hogy a hévíziek folytatásra érdemesnek találták az elmúlt 4 év munkáját
és ismét bizalmat szavaztak
nekünk – bocsátotta előre
Papp Gábor. – Ahogy a kampány során, úgy a jövőben is a
város fejlődésére, fejlesztésére koncentrálunk, amiben a
kormány, valamint a szakminisztériumok is maximálisan
támogatnak bennünket, úgy
gondolom tehát, hogy Hévíz
fejlődése a jövőben is töretlen
lesz. Tovább dolgozunk közlekedési koncepciónkon, a
sportturizmusban lerakott
alapok továbbvitelén, és az
egregyi városrészben megvalósuló sok száz millió forintos
beruházáson.
A polgármester-választás
eredménye egyébként a következőképpen alakult: Papp
Gábort Naszádos Antal (független) követte a sorban, aki
a szavazatok 37,95 százalékát kapta meg, Németh Sándor (független) a voksok 9,06
százalékát gyűjtötte be, míg
Pálfiné Altinger Gyöngyi
(független) neve mellé az öszszes iksz 5,73 százaléka került.
A képviselő-testület pedig a
következő tagokból áll: Naszádos Antal (független), Gelencsér János (Fidesz–KDNP),
Fisli István (Fidesz–KDNP),
Kepli József János (Fidesz–

v

Papp Gábor és csapata izgatottan várja a választások éjszakáján az eredményeket
KDNP), dr. Gelencsér Anita
(Fidesz–KDNP) és Lázár
László Géza (független).
Az egyik polgármesterés egyben képviselőjelölt
azonban megfellebbezte az
eredményt a Zala Megyei
Területi Választási Bizottságnál. Úgy vélte: azért kapott kevés szavazatot, mert
lejárató, rágalmazó kam-

pány folyt ellene. Dr. Mester László, a Zala Megyei
Területi Választási Iroda
vezetője elmondta: a beadvány tárg yalásra alkalmatlan volt, mert a benyújtója nem jelölte meg, hogy
álláspontja szerint milyen
jogszabálysértés történt. A
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasították.

Hévízi tag a megyei közgyűlésben
A 15 fős megyei közgyűlésben 9
képviselői mandátumot szerzett a Fidesz–KDNP. A testületnek hévízi tagja is van.
A pártszövetség listájára a szavazatok 56,77 százalékát adták le a zalai
választópolgárok, s hasonlóan alakult
a helyzet Hévízen is, ahol a voksolók
57,77 százaléka szavazott a Fidesz– Dr. Pál Attila
KDNP megyei listájára. A Jobbik 4, a
DK és az MSZP pedig 1–1 képviselőt juttathat a testületbe.
Bekerült a megyei közgyűlésbe Strázsai Zoltán, a Hévízi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a további tagok pedig:
Fidesz–KDNP: Bene Csaba, dr. Fekete Zoltán, Martinecz
Aranka, Nagy Kálmán, dr. Pál Attila, Pintér László,
Sáringer-Kenyeres Tamás, Vajda László. Jobbik:
Nagyné Csizmadia Valéria Éva, Selmeczy Zsuzsanna,
Völgyi Zoltán, Zakó László. MSZP: Góra Balázs. DK:
Nagy Zoltán. A Fidesz-KDNP megyei listavezetője dr. Pál
Attila, aki ígéri: Zala fejlődése érdekében dolgoznak majd.

Sikeresen szerepelt a Fidesz–KDNP az önkormányzati választásokon Zalában,
mondta értékelőjében a pártszövetség választásokat értékelő
összejövetelén
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, választmányi alelnök.
– Zalában az egyetlen jelentős pártszövetség a Fidesz–KDNP – szögezte le a
politikus. – Ezt bizonyítja,
hogy a 10 ezer fő fölötti nagyvárosokban mindenütt a mi
polgármester- és képviselőjelöltjeink győztek, jellemzően
nagy előnnyel. S bár a kisebb,
10 ezer lakos alatti településeken a függetlenek is beleszóltak a végeredménybe,
összességében ott is jól szerepeltünk.
Manninger Jenő a Jobbik
térnyerésére is felhívta a figyelmet, megjegyezve: jelen
vannak a megyében. Ahogy
több helyen az MSZP „utódpártjai” is, helyenként civil
formában – mondta, példaként említve a zalaszentgróti
eredményt. Hozzátette: a Fidesz–KDNP közös célja továbbra is Zala megye fejlesztése, s hogy az itt élők helyzetén javítsanak.
VARGA LÍVIA
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Százmilliós beruházás a Zalaispánál
(Folytatás az 1. oldalról.)
A két Mercedest a város
óvodásai is megszemlélhették, mégpedig testközelből: körbejárták azokat,
az óvónők segítségével felkapaszkodtak rájuk, sőt,
még a sofőrfülkébe is beszálltak. Mint elhangzott,
az intézmény zöld óvoda
címmel büszkélkedhet, így
nagy hangsúlyt fektetnek a
környezeti nevelésre.
– Hévízen kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, amit a gyógytó
és a város turizmusban betöltött szerepe egyaránt
indokol, ezért is fogadtuk
örömmel a Zalaispa beruházását, hiszen a most vásárolt járművek kiválóan
alkalmazkodnak az itteni
adottságokhoz – mondta
Papp Gábor, hozzátéve: az
önkormányzat számos közös fejlesztést tervez a
Zalaispával, egyebek mellett a szelektív hulladékgyűjtés terén.
– Hévíz egészségturisztikában betöltött vezető szerepe komoly kihívást jelent
városüzemeltetési szempontból, aminek a Zalaispa

is igyekszik megfelelni, ezt
szolgálja mostani önerős
beruházásunk is – bocsátotta előre Bali József. – Két
nagyteljesítményű és egy
kis utcákban, meredek
emelkedőkön, télen is bevethető hulladékgyűjtő járművet vásároltunk. Utóbbit
elsősorban Hévízen, Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson és Balatongyörökön
használjuk. Az autók csendesek és megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak.
A Zalaispa Zrt. 13 autóval dolgozik 88 településen,
100 ezer embert kiszolgálva. Mint Bali József elmondta: a társaság veszteség nélkül hajtotta végre a
társulás és a települési önkormányzatok által meghatározott feladatokat, Hévízen például elindították a
házhoz menő zöldhulladékgyűjtést. Pályázati támogatással márciusig további
két gépet vásárolnak, s
idén Zalakaroson, jövőre
pedig Hévízen is elindulhat
egy-egy hulladékudvar építése.
VARGA LÍVIA Péterné Bakos Mariann óvodavezető terelgeti a gyerekeket

Edzés eztán már
a szabadban is

Széles Gábor Zala előrelépésében érdekelt

Hévíz önkormányzata a
közelmúltban szabadtéri
edzőpályát épített ki a Tavirózsa utcában, a kis műfüves
pálya és a skate-pálya közötti területen. Ezt hétfőn, már
lapzártánk után adták át, így
részletes beszámolót következő számunkban olvashatnak.
A szabadtéri kondiparkban kilenc elem kapott helyet, amelyek a saját testsúlyos edzést teszik lehetővé
mindenki számára. Az önkormányzat előzetes tájékoztatása szerint a pályán
multifunkciós torony, háromkarú függeszkedő, fekvőtámaszcsillag, háromelemes
húzódzkodó, dupla hát- és
hasizom-erősítő pad, párhuzamos korlát, emelkedő létra, bordásfal és kötél, valamint alacsony fekvőtámaszállvány található.
A beruházás mintegy hatmillió forintba került.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az egész úgy kezdődött
– mesélte Széles Gábor –,
hogy megkerestek, megvenném-e a Batthyány kúriát,
ami korábban ír tulajdonban
volt, de bedőlt, s évek óta
nem működött. Úgy döntöttem, megveszem, felújíttatom, s tavaly tavasszal ki is
nyitottuk. Közben a Batthyány Kastély is a tulajdonomba került.

De ez csak a kezdet volt,
hiszen Széles Gábor azóta
megvásárolta a zalacsányi
golfpályát, ami szintén ír tulajdonban volt.
– Szerencsére nem nekünk
kellett kitalálni, hogyan nézzen ki, mivel az íreknek volt
már vagy 500 éves tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Az
alapokat nagyon jól lerakták, a pályát a világ leghíresebb tervezői álmodták meg.

Széles Gábor és Papp Gábor. Együttműködve fejlesztenek

El is kezdték építeni, de a
2008-as válság miatt befucscsolt a projekt, évekig csak a
gaz nőtt ott. Mi elkezdtük fejleszteni, a 18 pályaszakaszból 11 már kész van, így túljutottunk a holtponton, jövő
nyárra már egy nagy nemzetközi kupát tervezünk,
aminek országimázs szempontjából szerintem lesz akkora jelentősége, mint a
Forma–1-nek.

A golfpályafejlesztést pedig a sármelléki reptér eszközvagyonának megvásárlása követte. Széles Gábor
szerint ugyanis a térséget
csak akkor lehet kiemelni, ha
komoly reptérbázissal rendelkezik.
– Amikor ránéztem a térképre – fogalmazott –, akkor
döbbentem rá, hogy ez egy
fantasztikus desztináció, hiszen repülőgéppel egyórányira van az Adria, Velence és
Bécs is. Tehát ha ide minőségi, magas színvonalú turizmust akarunk hozni, vagyis
sok gazdag embert, akkor ahhoz szükség van első osztályú
repülőtéri szolgáltatásra.
Mint Széles Gábor elárulta,
a fejlesztésről Papp Gáborral
szinte naponta beszélnek, s
az a terv, hogy Sármelléken,
illetve Debrecenben is létrejön egy regionális reptér, a
kettő bázisán pedig megalakulhatna egy nemzeti légitársaság.
(ta)
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Egymilliárdos
fejlesztés indul
Közel egymilliárd forintos fejlesztés indul a
keszthelyi és a hévízi
kórházban. Kvarda Attila, a két intézmény főigazgatója a beruházást
bejelentő sajtótájékoztatón elmondta: a Széchenyi 2020 program keretéből elnyert több mint
953 millió forint révén
megszüntetik a párhuzamosságokat a két kórház tevékenységében,
így közös lesz a gyógyszerbeszerzés, illetve
összekapcsolják az informatikai hálózatot.
Keszthelyen elsősorban
a diagnosztikai területet modernizálják, Hévízen pedig a fő profilnak
számító rehabilitációs
terület körülményeit és
eszközeit korszerűsítik.

gazdaság

2014. október 22.

Lefedik és felújítják a medencét
Amint arról már
beszámoltunk, a téli
leállás idején felújítják és lefedik a Hotel
Aquamarin külső
medencéjét. A fejlesztésről legutóbbi
ülésén szavazott a
képviselő-testület.
Minderre azért volt szükség, mert a százszázalékos
önkormányzati tulajdonban lévő cégnél a 10 millió
forintot meghaladó kiadásról az alapító hozzájárulása nélkül nem születhet
döntés.
– Rossz állapota miatt
erősen időszerűvé vált a
külső medence felújítása. A
rekonstrukció első lépéseként fedetté alakítjuk, hogy
az időjárástól függetlenül,
télen-nyáron használható
legyen. Ez a teljes összegből nettó 14 millió forintot
tesz ki – fogalmaz Czurda
Gábor ügyvezető.
A teljes beruházás 30–35
millió forintba kerül majd,

E
B

Időszerűvé vált a külső medence felújítása, mondja Czurda Gábor
amit, az elmúlt évek fegyelmezett gazdálkodásának
köszönhetően, önerőből finanszíroznak.
– Szeretnénk továbbá a
benti medencékből, súlyfürdőkből kiszorított termálvizet összeg yűjteni,
majd tisztítás után a kinti
medencébe juttatni. Ezzel
ugyanis sokat spórolhatnánk, mivel egyébként a

jövőben a kültéri medence
vízigényét hálózati hideg
vízzel kellene kielégíteni.
Ezen túl átépítjük a csőrendszert, újracsempézzük a medencét, élményelemeket építünk be, és tervben van a világítás korszerűsítése is – sorolja az
ügyvezető.
A fejlesztés várhatóan
2015 márciusára készül el.

Eztán még többen gyógyulhatnak majd Hévízen

Vezető szerep Közép-Európában…

A fedett fürdő épületében felújítják a járóbetegeket szolgáló földszinti terápiás részt,
ahol hat új szakrendelőt
és egy biológiai terápiás
kezelőt alakítanak ki.
Az épület másik részében 42 fizioterápiás kezelőt hoznak létre, amit
a rendkívül hosszú előjegyzési lista is indokol,
továbbá építészeti és orvostechnikai korszerűsítés is zajlik majd. A
következő hetekben
mindkét kórházban elindul az építkezés.
Mint elhangzott:
Keszthelyen évente több
mint 213 ezer járó-, illetve 10 ezernél is több fekvőbeteget látnak el, Hévízen pedig 128 ezer
járó- és közel 8 ezer fekvőbeteg gyógyulását
biztosítják évente.
MTI/FORRÁS

Legutóbbi, cikluszáró ülésén elfogadta
Zala területfejlesztési programját a
megyei közgyűlés.
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Ennek eg yik központi
eleme, hogy Zalát, Hévíz
központtal, a főváros mellett az ország legnépszerűbb bel- és külföldi idegenforgalmi célpontjává,
Közép-Európa gyógyászati
és rekreációs központjává
fejlesszék. Ehhez, hangzott
el az ülésen, Hévíz–Zalak a ros –Kesz thely–Za la csány kiemelt turisztikai
fejlesztésén át vezet az
út. Nag ykanizsa és Zalaegerszeg részvételével, a
vasi ipari centrumokkal
összefog va pedig létre kívánják hozni a Dunántúl
meghatározó gazdaság i
jelentőség ű járműipari
központját.

A gyógytónak komoly szerepe lehet a programban
Mint Manninger Jenő, a
közgyűlés leköszönő elnöke hangsúlyozta: a megyei
önkormányzat számára
rendelkezésre álló 15 milliárd forintnyi fejlesztési forrás mellett a területi operatív program további 30 milliárdnyi, járási székhelyeknek és megyei jogú városoknak címzett támoga-

tására, valamint az ágazati
operatív programokból finanszírozott fejlesztések
megvalósulására is számítanak. Hozzátette: a fejlesztési program 2020-ra
megteremtheti a polgári
gyarapodást, a fenntartható fejlődést, és versenyképes gazdaságot eredményez Zalában.

p

Már jelenleg is zajlanak
azonban a munkálatok a
Hotel Aquamarinnál, november első napjaiban adják majd át a szálloda kültéri szaunáját, amelynek
építésénél, később pedig
üzemeltetésénél is igyekeznek kizárólag természetbarát anyagokat felhasználni.
VARGA LÍVIA
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Nőtt a lélekszám
Elöregedőben van
Zala megye, állapítja
meg a Központi Statisztikai Hivatal elemzése.
Ezt jelzi, hogy a két utolsó népszámlálás közt a
258 zalai település közül
214 népessége fogyott,
Hévíz azonban, emeli ki
az elemzés, kivételt képez. Bár a természetes
népmozgalom itt is negatív volt, a bevándorlások
révén nőtt a lélekszám.
Az átlagosnál magasabb viszont az időskorúak hányada Hévíz mellett
Keszthelyen, Letenyén,
Zalakaroson és Zalaszentgróton. Hévízen
minden negyedik személy ebbe a korosztályba
tartozott a felmérés idején, ami a város világhírű
gyógyhatású vize miatt
összefügg az itt lakást vásárló idősebb lakosság
jelenlétével, állapítják
meg a szakértők.
(vl)
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Zalai Príma Díjat kapott a Musica Antiqua Együttes
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Zalai Príma Díjat a Vállalkozók és Munkáltatók
Orszá g os
Szövetség e
(VOSZ) megyei szervezete
hívta életre a művészet, a
tudomány, a kultúra, az oktatás és a média kimagasló
teljesítményt nyújtó képviselőinek elismerésére. A
mintát a Demján Sándor
által alapított Prima
Primissima Díj adta.
Idén a nyerteseken kívül
még 6 jelöltre lehetett voksolni. Irodalom kategóriában Fa
Ede költő, színművészetben
Both Gábor színművész, képzőművészetben a Kendlimajor Művészeti Szabadiskola, tudomány kategóriában
prof. dr. Bátorfi József sebész főorvos, sajtó és média
kategóriában a Helikon Rádió, a sportban pedig a ZTEZÁÉV Női Tekeszakosztálya
volt a jelölt. S a hagyományoknak megfelelően a gálaesten adták át az Év Zalai
Vállalkozója Díjakat is.
A megjelenteket Dénes
Sándor, Nagykanizsa pol-

Példaképek. A Musica Antiqua Együttes az idei városnapon, amelyen Adorján Józsefet díszpolgári címmel tüntették ki
gármestere köszöntötte,
majd Doucha Ferenc főszervező, a VOSZ megyei elnöke
szólt a vendégekhez, hangsúlyozva: fontos, hogy megbecsüljük tehetségeinket és értékeinket, s megőrizve hagyományainkat építsük közösségeinket. Mint leszögezte: példaképek nélkül nem lehetünk boldogok.

A gálát a Benkó Dixieland
Band koncertje zárta.
– Köszönet mindazoknak,
akik az elmúlt 37 évben hozzájárultak az együttes sikeréhez – fogalmazott Varga Endre, a Musica Antiqua művészeti vezetője a díjátadó után.
– Köszönet a zenekar alapítójának, Adorján József karnagy úrnak, aki 20 éven át

páratlan sikerrel, lelkesedéssel vezette az együttest, megalapozva hazai és nemzetközi
hírnevét. Köszönet azoknak a
kedves tanárkollégáknak, tagoknak, növendékeknek s
szülőknek, akik részesei voltak a munkának és a sikereknek. És köszönet Hévíz önkormányzatának a töretlen támogatásért.

Amint az a méltatásban elhangzott, a Musica Antiquát
1977-ben alapította Adorján
József karnagy Hévízen, az
Illyés Gyula Általános Iskola
tanulóiból. Hangversenyeiken azóta is reneszánsz, barokk és klasszikus zenét játszanak, korhű reneszánsz
kosztümökben. A különböző
méretű furulyákon, vonós
hangszereken megszólaló kamaraegyüttes rövid időn belül
népszerű lett. Az országos ismertséget az 1983-as Ki Mit
Tud? döntője hozta meg, amit
több rádiós és televíziós felvétel követett bel- és külföldön.
Ránki György darabot is írt
számukra, s a zenekar patrónusa volt Petrovics Emil zeneszerző is. A Musica Antiqua
művészeti vezetője 1997 óta
Varga Endre. Az országban
máig egyedülálló együttes sikere töretlen, elismeréseik
száma évről évre nő. Ez idáig
8 CD-jük jelent meg, évente
40–50 fellépésük van. A zenekar egyik legfontosabb küldetése a tehetséggondozás.
VARGA LÍVIA

A meséből minden megtanulható, ami a jó élethez kell

Szentmise és áldás

Huszonegyedik alkalommal tartottak Hévízen óvodapedagógiai napot a városháza dísztermében. A
Brunszvik Teréz Óvoda
munkatársai által szervezett szakmai konferenciára
közel száz óvónő érkezett –
Zala, Somogy és Veszprém
megyéből.
A program ezúttal a mese
köré szerveződött, a résztvevők egyebek mellett a mese
és az érzelmi intelligencia
kapcsolatát tanulmányozták, mondta el Péterné Bakos Mariann, a Brunszvik
Teréz Óvoda vezetője, hangsúlyozva: az intézményben
mindennap mesélnek a kicsiknek, s ilyenkor a mesélő
és a gyerekek közt csodálatos kapcsolat jön létre.
Dr. Kádár Annamária
pszichológus, egyetemi adjunktus is e témakörben tartott előadást az óvónőknek.
A szakember szólt az érzelmi intelligencia faktorairól
és fejlesztési lehetőségeiről.
Mint fogalmazott, a „mese
direkt módon hat a gyermek
és a szülő érzéseire, segít a

Születésnapját ünnepelte a
hétvégén a Veszprémi Érsekség által alapított, pályázati
támogatással épített Szent
Lukács Idősek Otthona. Az
intézmény 2002 szeptembere
óta fogadja a lakókat. Az ünnepség szentmisével vette
kezdetét, Amelyet az otthon
kápolnájában dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált.
Ezt követően megáldották a
közelmúltban önerőből vásárolt, mozgáskorlátozottak
szállítására is alkalmas kisbuszt, majd Horváth Gábor,
a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke megnyitotta a 100 éves háborút megidéző vándorkiállítást.
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valósághoz és önmagunkhoz fűződő érzelmi viszonyulásban, a stressz- és
problémakezelésben, továbbá megtanítja, hogyan uralkodjunk az érzéseinken”.
Nemcsak a népmese fontos
azonban a gyerekeknek, hanem a szülők életmeséje is,
ahogy önmagukról, gyökereikről, szárnyaikról mesél-

nek, nemcsak szavakkal,
hanem cselekedetekkel és
döntésekkel, továbbá azzal,
hogy hol húzzák meg a határokat.
– Fontos, hogy megosszuk
a gyerekekkel a nagymamák, nagypapák, dédszülők
történetét, mert joguk van
tudni, honnan származnak,
milyen emberek voltak a fel-

menőik. Az álmok és a vágyak pedig szárnyakat adnak számukra – hangsúlyozta dr. Kádár Annamária.
A szakember a konferencia után szülőknek, nagyszülőknek tartott előadást a városi könyvtárban Hogyan legyünk mesehősök a saját
életünkben? címmel. A téma
tehát szintén a mesepszichológia volt, csak már nem a
szakma, hanem a család
szemszögéből.
– A jó mese alkalmazkodik
a gyerek életkori sajátosságaihoz, 5 éves kor előtt például nem tanácsos varázsmesét mondani, hiszen a gyerek
még nem tud különbséget
tenni valóság és fantázia között – tanácsolta dr. Kádár
Annamária, leszögezve: a
meséből minden megtanulható, ami a jó élethez kell.
Például a párválasztásról, a
kamaszkor nehézségeiről, a
célokért való küzdelemről és
arról, hogyan kell leválni a
családról. Ráadásul a meseterápia nemcsak a gyerekekA meséről beszélgettek. Dr. Kádár Annamária, Kepli József Já- nél, a felnőtteknél is műkönos és Péterné Bakos Mariann
dik.
(ta)

Viva la musica
Október 31-én, pénteken
újraindul a komolyzenei
koncertsorozat a református templomban. A 18 órakor kezdődő koncerten Babos Lajos (klarinét), Varga
Endre (fuvola) és Babos Judit (zongora) műsora szórakoztatja a közönséget.
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Rengeteg program várta múlt héten az érdeklődőket a
városi könyvtárban. Az országos könyvtári napok keretében előadások és beszélgetések szórakoztatták a nagyérdeműt, emellett írókkal és költőkkel is találkozhatott a közönség, szó esett továbbá a környezetvédelemről, s a szervezők interaktív gyermekprogramot is kínáltak. Ezekből
válogattunk dupla oldalunkon egy csokorra valót.

Könyvek más dimenziókból
A könyvtári napok alkalmával Anthony Sheenard,
azaz Szélesi Sándor hétszeres Zsoldos Péter-díjas sci-fi-,
fantasy- és thrilleríró is bemutatkozott.

Anthony Sheenard,
Szélesi Sándor

azaz

Mint mesélte: szerkesztő,
könyvkiadó és újságíró is
egyben, tehát a téma minden
szegmensét ismeri.
– Az elmúlt években létrehoztuk egy űroperett világát,
amely két világ összekapcsolásából jött létre. 17 könyv és

20 novella jelent meg erről,
ezzel a sci-fi témakörében ez
a legerősebb Magyarországon – mesélte az író. – Ez a
harmadik évezred története,
egyfajta misztikus, szupertechnológiás sci-fi, amiben a
jó fiúk addig ütik a rosszakat,
amíg meg nem mentik a nőt, a
várost, a falut, a gyémántot
vagy a bolygót.
A történet szerint a mai
kort energiaháborúk követik
majd, szétzilálva a föld politikai, hatalmi, gazdasági rendszerét, az ezt követő konszolidációs időszak pedig az új
nemesség fölemelkedéséhez
vezet. A 23. században elharapóznak a csodák a világban, amelyekről később kiderül, hogy egy titkos időutazó
társaság idézi elő azokat.
Mint Szélesi Sándor fogalmazott: misztikum, kaland és
egy kis tudományos felvilágosítás keveredik a regényekben. S az izgalmaknak
ezzel még nincs vége… (ta)

2014. október 22.

Pamacs kutya elszökik, ma
Az Országos Könyvtári Napok egyik kora
délutáni programján
a legkisebbeket, az
óvodásokat várták
a könyvtárba, ahol
Kassovitz László
író, mesemondó saját
meséjét adta elő.
– A színpadi mesemondás
annyiban tér el a hagyományos mesemondástól, hogy
nemcsak kiállok és elmondom a szöveget, hanem el is
játszom. Úgy is mondhatnánk: egyszemélyes színházat csinálok – mondta
elöljáróban Kassovitz László. – Mimikával, szemmozgással, apró mozdulatokkal
kísérem a szöveget, amire a
gyerekek reagálhatnak. A
Pamacs című mesét egyébként eredetileg a fiamnak
írtam házi használatra,

Kassovitz László egyszemélyes színházat csinál. A hévízi gyerekeknek
amikor hároméves volt.
Nagy sikert arattam nála,
aztán amikor kicsit nagyobb lett, az óvodában is
előadtam. Végül kiadót is
találtam rá, „röpke” 12 év
alatt.
A könyvből kétezer példány fogyott másfél év alatt,

Kortárs kalandok a slam poetry j

Le kell szállni a vonatról

Az országos könyvtári napok programsorozat keretében Kortárs kalandok címmel
a slam poetry témakörében Szálinger
Balázs Pion István költővel beszélgetett a
könyvtárban.

A Spirituális Kör ezoterikus előadássorozat 22. programján Pőcze Vilmos, vagyis
Pártha dász, a Krisna-völgy
környezetgazdálkodási szakértője tartott előadást, Összhangban a Földdel címmel.
– Olyan időszakot élünk,
amikor a modern lehetőségek
kiveszik az ember kezéből a
kötelességeket és a feladatokat, és ezeket átteszik a szolgáltatások mezejére – mondta
Pőcze Vilmos. – Ha egy korábbi rendszert nézünk, akkor a
szállítás, anyagmozgatás komoly szükséglet volt, amihez
állati, igavonó erőt használtak. A minket körülvevő tárgyakat ma már meg tudjuk
vásárolni, de három generációval ezelőtt sokan még maguknak készítették ezeket,
hiszen rendelkeztek az ahhoz
szükséges tudással.
A szakértő hangsúlyozta,
nem kell visszamenni az idő-

A slam poetry egy olyan
alulról szerveződő esemény, amelyen a résztvevők saját verseiket, műveiket adják elő pár percben, és ezek után értékelik eg ymást. Á ltalában
numerikusan, tehát például nullától tízig pontozva. A cél eg ymás szórakoztatása és az elgondolkodtatás.
– A mai délutánon a slam
poetryről és a költészetről,
illetve a kettő találkozásáról beszélgetünk – fogalmazott Pion István. – Költőként nekem fontos a költészet maga, és szeretem közelíteni a slam poetryhez is
a költészetet.
Pion István úgy fogalmazott: leginkább szövegeket
érdemes meghallgatni, és
összehasonlítani a költészetet a slam poetryvel.
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ben a fenntartható életmód
érdekében, de amit most csinálunk, ez „egy száguldó vonat, ami megy a fal felé, és valamikor erről le kell szállni”.
– Ha az emberi kapcsolatok
nem lesznek rendben, akkor a

Pőcze Vilmos, azaz Pártha dász
saját alapszükségleteinket
sem tudjuk normálisan kielégíteni. Ez is a környezetünk
része, s amikor a tudatosságról van szó, akkor erre is gondolnunk kell.

ahogyan a szerző fogalmaz,
mindenfajta reklám nélkül.
Az olvasók visszajelzései
pedig pozitívak voltak, s
várták a folytatást.
– Ekkor megírtam a második történetet Pamacs elszökik címmel. S azóta elkészült, szintén olvasói igény-

– Én úgy szoktam ezt
mondani, hogy tulajdonképpen a slam poetry a költészet egyik műfaja, mint
mondjuk az óda. Én nem
választom el élesen a kettőt, hiszen ezek nem távoli
fogalmak.
Pion István erre az alkalomra vegyesen hozott verseket, illetve slam poetry
szövegeket első kötetéből,
az Atlasz bírja címűből. A
könyv megjelenése óta születtek újabb versek is, ezekből is kapott ízelítőt a közönség.
– Ezek az alkotások az
olvasóhoz szólnak leginkább, de ha személyes
preferenciákat veszünk,
akkor exszerelmekhez,
jelen leg i szerelem hez,
szülőkhöz és a társadalomhoz is.
(ta) Szálinger Balázs és Pion István. Az irod
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majd hazatalál... Novellaáriák tizenkét nőről
Forgách András
12 nő voltam című
könyve alapján Novellaáriákat adtak
elő a városi könyvtárban.
Udvaros Dorottya Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművész mellett Szalai
Ágnes szoprán, BognárÓcsai Annamária mezzoszoprán és Megyeri Krisztina zongorán működött
közre.

állt a program és Budapesten a Fugában megvolt az
első koncert, ami nagy sikert hozott – mesélte lapunknak Forgách András
író.
Hévízen ez már a második előadás volt, amely
most is elnyerte a nézők
tetszését.
Mint Forgách András elmesélte, álnéven kezdett
írni női szemszögű novellákat, olyanokat, amilyeneket csak nők írtak addig.
– Az titok volt, hogy én is
megjelentem benne, nem

ez az írónő, és meg szeretnének ismerni. Én viszont anonimitást kértem. Az, persze,
nem jutott eszükbe, hogy ezt
esetleg nem egy nő írta.
A novella tetszett, beválogatták, és a kritika is jól fogadta, így az író, még mindig álnéven, elkezdte írni a
többi történetet. Később
András Hannáról lehullt a
lepel, a kilencedik novella
után fedte fel a szerző, hogy
valójában ki is ő.
– Végül már nem is bántam, mert jó az, ha az író
neve megmártózik minden-

ekeknek Pamacs történetét hozta el
re, a harmadik könyv is, Pamacs hazatalál címmel.
Most Hévízen az első mesét,
a Pamacsot mondtam el. Nagyobb gyerekeknél meg
szoktam a végén kérdezni,
ők hogyan folytatnák a történetet, közben pedig elmesélem nekik, hogyan készül

ry jegyében

n. Az irodalom báját mutatták meg
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a könyv, így egy kis műhelymunka is kialakulhat. Ezt
nagyon szeretik. Mivel már
közeledünk a kétszázadik
előadáshoz, ez idő alatt csiszolódott, formálódott, kiforrott a műsor, tudható, hogy
milyen poénokra vevők a
gyerekek.
TÓTH ANDRÁS

Sikeres volt
A hévízi programsorozat
elnyerte az érdeklődők szimpátiáját, hisz’ az eddigiekhez
képest több előadó, énekes,
író, költő látogatott el a
könyvtárba, értékelt Szabados Rudolf könyvtáros. Így
jövőre folytatása következik.

Sztárok a színpadon. Hévízen újra bombasikert hozott a novellaária-előadás
– Az egyik énekes ismerősömnek nagyon tetszett
a könyvem, és eszébe jutott, hogyan lehetne mind a
12 nőhöz egy-egy áriát csatolni. Így nem az egész novella jelenik meg a színen,
hanem a karakteres részek. Egy idő után össze-

tudta senki, hogy ki rejlik az
András Hanna és az Orsós
Viola név mögött. A szerkesztő, Forgách Zsuzsa
megkért, hogy írjak egy novellát, amely ebben a kötetben az első. Ezt elvitte a többi szerkesztőnek a húgom,
akik azt mondták: hú, de jó

féle érdekes dolgokban.
Ebben volt még egy provokatív gesztus, hogy lelepleztem magam, és tényleg
ez a könyvem a legsikeresebb eddig. Az olvasó hirtelen észrevette, hogy én is a
világon vagyok.
TÓTH A NDRÁS

Hévízi gyógymódok

Könyves vasárnap

Dr. Bergmann Annamária előadással egybekötött
könyvbemutatója is helyet
kapott a Könyves vasárnap
programjai közt. A szerző,
munkatársaival, a hévízi
gyógymódokról írt.

Az őszi könyvtári napok programsorozat zárásaként rendezték meg a Könyves vasárnapot Hévízen is.
Ezen a napon ingyenes beiratkozási és térítésmentes internet-használati lehetőséget biztosítottak az
intézmény látogatóinak, s büntetlenül lehetett viszszavinni a már régóta kint lévő könyveket, tudtuk
meg Szabados Rudolf könyvtárostól.

– Ez a könyv idén január
15-én jelent meg a Szent András kórház anyagi támogatásával. Nyolc munkatársammal együtt írtuk – árulta el
dr. Bergmann Annamária. –
A könyv megszületése előtt
kérdőíven, fél éven keresztül
érdeklődtünk a betegektől,
hogy ők mire lennének kíváncsiak. Válaszaikban a
súlyfürdőről, az iszapról, az
elektromos kezelésekről, a
masszázsról érdeklődtek sokan. Ezeket a kérdéseket
tematikusan összegyűjtöttük, szétválogattuk, kollégáim pedig a témáknak megfelelően megkapták a hozzájuk
tartozó kérdéseket. Így a betegek érdeklődését elégítetDr. Bergmann Annamária: – A tük ki, az ő kérdéseikre válabetegek kérdéseire válaszoltunk szoltunk a könyvben.

Vidámság a könyves vasárnapon. Tamás Andrea könyvtáros Takács Viktorral és Takács Viktornéval
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Papp Gáborral Hévízről, politikáról, családról, zenéről és arról, vajon tud-e sakkozni

„A munka mindig erőt ad és motivál…”

– A hévíziek ismét bizalmat szavaztak önnek. Hogy
éli meg ezt?
– Közel másfél évtizede vagyok jelen Hévíz közéletében,
hiszen, mielőtt 2010-ben polgármester lettem, előbb civilként, majd 8 évig képviselőként tevékenykedtem. Hosszú
utat jártam be ez idő alatt, buktatókkal és sikerekkel, s nagyon büszke és boldog vagyok,
hogy ezt a munkát újra elismerték a hévíziek.
– Mire a legbüszkébb polgármesterként?
– Nem tudok egy momentumot kiemelni az elmúlt négy
évből, hiszen nem ad hoc módon, hanem átgondolt koncepció alapján fejlesztettük a várost, figyelembe véve a helybeliek igényeit, és együttműködve a civil szervezetekkel, a turisztikai szakmával, a médiával és a gazdasági élet szereplőivel.
– Mi vitte politikai pályára?
– A politikába 19–20 évesen,
a rendszerváltás környékén
kóstoltam bele, első munkahelyemen ugyanis több kollégám
is aktívan politizált. Akkor
még csak megfigyelő voltam,
’94-ben azonban csatlakoztam
a Magyar Igazság és Élet Pártjához, s alapszervezeti tagból
pár év alatt megyei, majd régiós elnök lettem, s bekerültem
az országos elnökségbe is. 11
évig ennek az alulról szerveződő közösségnek voltam a tagja, amire ma is nagyon büszke
vagyok. Sok értékes kapcsolatot és tapasztalatot szereztem
abban az időben, s ezzel párhuzamosan bekerültem a helyi
közéletbe is.
– Aztán 2005-ben elhagyta
a pártot…
– Válaszút elé kerültem. Feleségemmel akkor vártuk ötödik gyermekünket, akkor iratkoztam be a főiskolára, és a
vállalkozásom is komolyabb
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lyásosabb embere közé. Mit
lehet ezzel a befolyással kezdeni?
– Nagyon jólesett ez a cím,
amiért az elmúlt években keményen meg kellett dolgozni,
nemcsak nekem, hanem a városban mindenkinek. Ma
azonban tárgyalások alkalmával már kapukat nyit meg.
– Felesége is aktívan tevékenykedik a közéletben, elsősorban a kultúra területén,
gyermekei pedig oszlopos
tagjai az Új Színpad Egyesület különféle produkcióinak.
Családi indíttatás ez?
– Miután 1991-ben összeházasodtunk, önálló útra lép-

alantas támadás persze sokszor megingatta ebbéli hitében, de soha nem adta fel, inkább a háttérben tevékenykedett tovább.
– Eredendően is nagycsaládot terveztek?
– Megismerkedésünk után
egy évvel, nagyon fiatalon házasodtunk össze. Én 21 éves
voltam, ő pedig 20. Nem tervezjelenlétet követelt, így minden
tük el előre, mekkora családot
szeretnénk, de minden gyerarrafelé mutatott, hogy ki kell
mekünket nagy szeretettel
szállni a „nagypolitikából”.
vártuk.
Ráadásul úgy éreztem, hogy a
– Mit jelent a vallás az élepártban is változásra lenne
tében?
szükség, de erre nem láttam
– Felnőtt fejjel keresztelkedesélyt. Békével, barátsággal
tem meg, amikor nősülni kéváltunk el. 2007-ben aztán, kétszültem. Bár feleévnyi együttműségem katolikus,
ködés és közös
én a református
munka után belépvallást közelebb
tem a Fideszbe, s a
éreztem magam2010-es önkorhoz, s mint utólag
mányzati válaszkiderült, az 50–60táson már a polgáas években anyai
ri erőket képviselnagyanyám házátem.
ban zajlottak a re– Miért fontos
formátus istentiszönnek Hévíz?
teletek. A konfir– Itt élek, mióta
málás után Kuti
megszülettem.
Géza esperes jaMinden ide köt, el
vaslatára Kesztsem tudom képzelhelyen megválaszni az életemet
tottak presbitermáshol. 15–20 éve
nek, majd, miután
a Hévízről való
Hévízen felépült a
gondolkodás és a
református tempvárosért való
lom, felkértek,
munkálkodás tehogy legyek a
szi ki a mindenpresbitérium vezenapjaimat. Ha eltője. Vasárnaponutazom, akkor is
ként ott voltunk az
azt nézem, a poziistentiszteleteken,
tív példákból mi
az, ami átültethető Papp Gábor: – Nagyon büszke és boldog vagyok, és minden gyereaz itteni viszo- hogy a város érdekében végzett munkát újra elismer- künket egyházi isték a hévíziek
kolába írattuk. S
nyokra.
bár a munkám mi– Hogyan változott meg a képe a városról, tünk, és nagyon sokat küzdöt- att a vallás gyakorlására kevemiután polgármester lett?
tünk azért, hogy itt tartsunk. sebb időm jut, a hit továbbra is
– Mindent másképp látok. A Van öt szép, egészséges, jól ta- fontos szerepet tölt be az élenégy év alatt elvégzett munka nuló, tisztességes, becsületes tünkben. Hat éve a Dunántúli
töredékére gondoltam előzete- gyerekünk, és ugyanazoktól a Református Egyházkerület
sen, és jóval egyszerűbbnek dolgoktól szenvedünk, mint közgyűlésének világi tagja vahittem a város vezetését. Ma más hétköznapi családok, pél- gyok, január 1-jétől pedig egymár mélységében látom az ösz- dául, hogy hitelt fizetünk. A házmegyei főgondnok leszek,
szefüggéseket, a hiányosságo- feleségem igazi közösségi em- amiről a megye szavazással
kat, és büszke vagyok arra, ber, öt gyermek édesanyjaként döntött.
– Az egy kívülálló számáhogy olyan emberekkel dol- nem is lehetne más. Nem véletgozhatok együtt, akik a ma- lenül választotta a pedagógusi ra is jól látható, hogy milyen
guk területén a legjobbak kö- hivatást. Az, hogy ilyen aktí- erős kézzel irányítja Hévízt.
zött vannak. Többek között ez van részt vesz a közösségi élet- De milyen Papp Gábor malehet Hévíz fejlődésének a zá- ben, annak köszönhető, hogy gánemberként?
– Otthon nincsen semmiféle
loga.
Hévízen megteremtődött en– Tavaly beválogatták a nek a lehetősége. Az elmúlt 8 keménykezűség, a feleségem
magyar turizmus 50 legbefo- évben elszenvedett rengeteg nélkül nem döntök semmiben,

Papp Gábort újabb öt évre megválasztották Hévíz polgármesterének. A városvezető
kemény kézzel irányítja a települést, hogy
az dinamikusan fejlődjön, a magánéletben
azonban – akár egy filmen is – képes meghatódni. Azt mondja: el sem tudná képzelni
az életét máshol…

és mivel már nagyok, sok esetben a gyerekek véleményét is
kikérjük. S bár igyekszünk terelgetni őket, hagyjuk, hogy
önállóan éljék az életüket. Ennek köszönhetően rendesen a
„fejemre is nőttek” a lányok.
– Meg tud még hatódni?
– Egyre jobban. Akár egy
filmen is, és most nem nagy
drámákra kell gondolni, sokkal inkább hétköznapi történetekre. Az utóbbi időben keresem Clint Eastwood öregkori
filmjeit, amelyek közül sokat ő
maga rendezett. De számtalanszor láttam például a Keresztapa-sorozatot is. És meg
tudok hatódni a gyerekeimen,
sőt egy-egy zeneszámon is, ám
a zene fel is dob, az autóban
mindig olyan kedvencek CD-i
vannak – így például az AC/
DC, a Motörhead, a P- Mobil és
a Tankcsapda – amelyek jó
kedvre hangolnak.
– Hévíz polgármestere hol
szokott pihenni? Hova utazik szívesen a legkedveltebb
vidéki városból?
– Az elmúlt négy évben nagyon sok helyen megfordultam
a munkám kapcsán, ez azonban soha nem a pihenésről
szólt. Legjobban kikapcsolódni otthon, családi körben tudok. Persze, ha módunk van
rá, a feleségemmel pár napra
szívesen elutazunk, de a telefonomat akkor sem kapcsolom
ki, és az e-mailjeimet is folyamatosan olvasom.
– 2011 óta a Magyar Sakkszövetség országos elnökségének tagja. Tud sakkozni?
– Tudok és szeretek is. Apai
nagyapám tanított meg a játékra, és apámmal is sokat
sakkoztunk, ma azonban már
türelem és idő hiányában egyre kevesebbszer szánom rá
magam, akkor is inkább csak
számítógépen. Nagyon szeretem a futballt is, én még azok
közé tartozom, akik a magyar
focit nézik rendszeresen, gyerekkorom óta a Kispest Honvédnek drukkolok.
– Mi az, amiből erőt tud
meríteni a hétköznapokban?
– Az, ami nehéz helyzetbe
hoz, azaz a mindennapi munka és a sok-sok feladat, egyben
erőt is ad a továbblépéshez,
ahogy a város és a kollégák
iránt érzett felelősség is…
VARGA LÍVIA
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Színes szappanbuborékok
a testnek és a léleknek
Színes buborékok címmel nyílt meg Farkas
Ildikó szappangyűjtő kiállítása. A több mint
2000 szappanból álló tárlat a Muzeális Gyűjteményben tekinthető meg október 28-ig.
A kiállított szappanok 46
országból származnak.
– Hatéves lehettem, amikor
az első rózsaszín Gabi szappant ajándékba kaptam, és ez
adta az ötletet a gyűjtéshez –
árulta el Farkas Ildikó a megnyitón. – De sokkal régebbi
szappanjaim is vannak, hiszen itt a házi szappanoktól a
divatmárkákon keresztül az
országok kultúráját fémjelző
szappanokig sok minden
megtalálható. Nagyon sokat
kaptam ajándékba. A családunk egyik szenvedélye az
utazás, rengeteg országban
jártunk, és számomra az
egyik szuvenír mindig a szappan.
A legdrágább a gyűjteményben a Chanel 5-ös számú, amely limitált szériában
kiadott szappan, s nagyon kevés helyen található meg.

szappanok a gyerekkori emlékeket idézik fel. Amik még
különlegesek, az egzotikus
országokból származó szappanok, látható olyan is, amelylyel a hölgyek fehérítik a bőrüket, máshol pedig barnítják. Finnországból van egy
különleges szauna szappanom is.
Természetesen vannak
mesefigurás szappanok is, s
mint a gyűjtő elmondta, több
kislány a kiállítást látva határozta el, hogy gyűjteni fogja
ezeket.
Kompák Edit szappankészítő arról beszélt: a technika
hasonló ahhoz, ahogyan régen nagyanyáink főzték a
szappant, csak abban az időben elsősorban állati alapanyagot használtak és kondérban főzték egy napon keresztül.
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A családról az irodalom szemszögéből
A Csokonai Vitéz Mihály
Irodalmi és Művészeti Társaság idén is megtartotta háromnapos konferenciáját a
Szent András Reumakórház
kultúrtermében. A konferencia témája a család volt.
– 25 éve rendezi meg a társaság ezen összejövetelét –
mondta dr. Kvarda Attila, a
Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház főigazgatója. – Ha visszatekintünk
az elmúlt évekre, láthatjuk,
hogy nagyon sokféle téma volt
már terítéken, például a Pannon táj, a vadászat, a víz s a
Balaton. Ezekhez szervesen
kapcsolódik a család, ami
mindenben benne van.

Tar Ferenc (balra) és dr. Kvarda
Attila. Aktuális téma a család
Ráadásul nemcsak az írók s
a költők tartják fontosnak és
aktuálisnak, hanem az egyház
és a társadalomelemzők is.
– Nem mindegy, hogy egy
dinasztia hogyan viselkedik,

hogyan él és hogyan tölti be a
klasszikus családi szerepet.
Sok változást látunk ebben, s
ha sokat beszélünk erről, akkor talán a negatívumok is a
felszínre jönnek, amit akkor
már orvosolni lehet.
– A család a társadalom
alapvető pillére, ezért erről a
témáról feltétlenül beszélnünk kell – hangsúlyozta Tar
Ferenc, a Csokonai Társaság
elnöke. – Ezért ezen a konferencián ezt járjuk körbe a művészet, a családtörténet és az
írás témakörében, azaz például megvizsgáljuk, hogy a
Festetics vagy a Cséby család
milyen szerepet játszott Hévíz
történetében.

NOVEMBER 8.
19 ÓRA
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FÁSY MULATÓ

Farkas Ildikó gyűjteményének első darabját hatéves korában
kapta. Mellette Farkas László, aki megnyitotta a kiállítást
A gyűjtő azt mondja: egy
ország gazdasági helyzetét
ilyen szempontból is meg lehet közelíteni. Míg Kínában
pár forintért lehetett szappanokat vásárolni, addig például Angliában horribilis összegeket kellett kifizetni ezekért.
– A legtöbb szappanom Németországból származik,
ahol a szépségipar fontos
szegmense a szappangyártás. De említhetjük Franciaországot is, hiszen ott a divatmárkák bírnak nagy jelentőséggel. Számomra a magyar
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– Ez a módszer, amit én alkalmazok, rövidebb, mivel
úgynevezett hideg eljárás.
Csak addig történik a melegítés, főzés, amíg az olajokat,
zsírokat egynemű állapotba
hozom. A szappanok manapság is elsősorban tisztálkodási célokat szolgálnak, de az
én szappanjaim gyógyászati
célra is készülnek. Úgy vannak a receptúrák összeállítva, kidolgozva, hogy különböző bőrbetegségekre megoldást nyújtsanak.
TÓTH ANDRÁS
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Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Része a szórakozásnak is
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Malactanya Vendéglő Keszthely
(Kertváros) Napfény sor 6/a

A Hévízi Forrás
híreit már követheti
a facebookon is!
facebook.com/heviziforras
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HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON

LAPCSOPORT TAGJA
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erőt ad és motivál...”
„A munka mindig
sakkozni | 8. oldal
családról, zenéről és arról, vajon tud-e
Papp Gáborral Hévízről, politikáról,

Príma-díjas a Musica Antiqua

Tovább dolgoznak Hévízért

hévízi Musica
Zeneművészet kategóriában a
Megyei Príma DíAntiqua Együttes nyerte el a Zala
é t N gykanizsán a Hevesi Sándor
i

Az egyik csapat még veretlen

V

A Hévízi Sportkör asztalitenisz szakosztályának
csapatai már játsszák az őszi fordulók mérkőzéseit.
Két felnőtt férfi együttes az NB II-t erősíti, míg a női
csapat az NB I-ben játszik. Az elmúlt vasárnap a
Bibó István Gimnázium sportcsarnokában mindkét
NB II-es férfi csapat hazai pályán fogadta ellenfeleit.
– Több találkozón vagyunk már túl idegenben és
itthon is, és sajnos több elmaradt meccsünk is van –
informálta a Forrást Emecz Emil vezetőedző. –
Technikai okok miatt mi és többen mások is halasztottak, eddig nem sok meccset játszottunk.

Fotó: Szántó Endre

A
v
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Zborai Gyula és Nyirő József játékban a Dunaújváros ellen
A fiúknál az első csapat veretlen, ráadásul az egyik
nagy riválist, a Dunaújvárosi Főiskolát 10:8-ra megverte. Emecz Emil szerint a dobogós helyek sorsába a Hévíz,
a Dunaújváros és a Kanizsa szólhat bele, így ez a siker
igazán értékmérő, és biztató a jövőre nézve.
– A második csapatunknak az itthoni meccseket mindig nyernie kell, mert ha nem, akkor baj van. Sajnos a
sorsolás alapján mindkét fiú csapatunk ugyanabban a
csoportban van, így az első fordulót egymás ellen játszottuk, és ez egy kicsit kellemetlen, hogy így alakult.
A lányoknál az NB I-ben egy halasztás volt, a Szombathely ellen, mivel nem tudtak kiállni. A következő találkozó velük lesz.
– Nyertünk egy mérkőzést Mohácson, utána Nagykanizsán kikaptunk. Sajnos elég foghíjas a táblázat, és egyelőre nem is látjuk, mikor tudjuk lejátszani az elmaradt
meccseket.
A vezetőedző arról is tájékoztatott, hogy az egyéni
versenyeken Nyirő József nagyon jól szerepel a veterán
kategóriában, sorra szállítja az első és a második helyeket, jelenleg második az országos ranglistán. Szalai
Anna pedig a serdülőben és most már az ifi kategóriában is szépen szerepel, és most az a cél, hogy bekerüljön
a Top 12-be.
(ta)

Második helyen
Kitűnően szerepel a labdarúgó megyei III. osztály keleti
csoportjában a Hévíz második
együttese. A csapat az előző
fordulóban, hazai környezetben, 4-1-re verte a Sümegcsehit, Kovács P. és Hatos Á.
2–2 góljával. A 10. játéknapon
a fiúk nem léptek pályára, így
kilenc meccsből 7 győzelemmel és két vereséggel a második helyen állnak, 21 ponttal.
Az első a Sümegcsehi, a harmadik a Rezi.

hvf_141022.indd 10

2014.10.20. 16:43

v

A

sport

2014. október 22.

HÉVÍZI

11

Vereség az első itthoni meccsen

Műanyag nyílászárók gyártása, forgalmazása,
könyöklők, árnyékolástechnika

www.omegaablak.hu

Mindent megtettek, de nem bírtak a Balatonboglárral

A Balatonboglár együttese látogatott a Hévíz otthonába az NB II-es női kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában. A Hévíznek
ez volt az első őszi hazai találkozója.
– Az első két meccsünket
idegenben játszottuk, s azokon jól szerepeltünk – mondta elöljáróban Klász Karola,
a Hévíz vezetőedzője. – Először Siklósra utaztunk, ahol
egygólos győzelmet arattunk. A második meccsünk
a Kézilabda Akadémia ellen
volt Bogláron, ott 15–16 éves
lányok ellen játszottunk,
akik nagyon jó állóképes-

séggel rendelkeznek, s velük
sikerült ikszelünk, így három pontunk van az első két
mérkőzésünkből, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó kezdés.
A hévízi sportcsarnokban
a Balatonboglár ellen küzdelmes mérkőzést játszott a
Hévíz. Az első félidőben volt
olyan pillanat is, amikor a
házigazdák hat góllal vezet-

tek, de ezt az előnyt nem sikerült a végéig megtartani,
így végül 31-30-ra a Balatonboglár nyert.
– Nagyon sajnálom a végeredményt, s a hibáinkból
tanulni kell. Felgyorsítottuk
egy picit a játékunkat, de ezt
még nem tudtuk tökéletesen
teljesíteni. Tóth Máriát, Pék
Petrát és Lancz Katalint
búcsúztattuk, ők mindhárman meghatározó játékosai
voltak a csapatnak. Helyükre fiatalok érkeztek, s nekik
még fel kell nőni a feladathoz
– mondta a meccs után a vezetőedző.
(ta)

Cégünk 2004 óta foglakozik műanyag nyílászárók
gyártásával. Mivel a nyílászárócsere hosszú távú befektetés, célunk a jó minőségű termékek előállítása,
ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt.
Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásműködés-gátlóval, résszellőztetővel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1,0W/m2K üvegezés
Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K
multifunkciós, fokozottan hő- és napfényvédő
üvegezés
rJOHZFOFTGFMNÊSÊT
rCPOUÃT CFÊQÎUÊT IVMMBEÊLT[ÃMMÎUÃT
rQÃSLÃOZPL
rSFEǩOZÕL ñYÊTNPCJMT[ÙOZPHIÃMÓL
rLPSSFLUÃS NFHUFLJOUIFUǩNJOǩTÊH

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Inoutic Arcade,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestige

Zalaapáti, Ady u. 15.
5FMrr'BY
&NBJMPNFHBBCMBL!PNFHBBCMBLUPOMJOFIVrCSVOOFSL!UPOMJOFIV

Egy gól ezúttal három pontot ért…
A vártnál kisebb
különbséggel, 1-0ra verte a Hévíz a
Kiskanizsai Sáskák
együttesét hazai környezetben a megyei I.
osztályú labdarúgóbajnokságban.
A mérkőzésen a Hévíz
dolgozott ki több helyzetet,
ám erejéből csak egy gólra
futotta a második játékrészben, igaz, ez elég volt a
három pont beg yűjtéséhez.
Karakai András, a hévíziek egyik csatára a kispadról
figyelte a találkozót sérülése
miatt.
– Megvoltak a helyzeteink, csak a végén mindig
pontatlanok voltunk, s egy
kicsit kapkodtunk is. Lehet,
hogy ezek még a rutintalanság jelei, de fejlődünk, és fokozatosan megyünk előre.
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ADMIRAL OPTIKA
A Hévíz végig uralta a meccset, de csak egy gólt tudott szerezni
A hévízi vezetőedző örült a
győzelemnek. Szerinte sokat
lehet tanulni minden egyes
mérkőzésből.
– Jól kezdtük a találkozót,
a srácok végrehajtották a
meccset. Az elején azt csinálták, amit megbeszéltünk, aztán visszaesett a csapat, s
kapkodtunk is. Ennek az lehet az oka, hogy az első félidőben nem sikerült gólt szereznünk, illetve kevesebb
helyzetet dolgoztunk ki, mint

amennyit vártunk. A második félidő sem volt egyszerű,
mert betömörült az ellenfél,
nálunk pedig hiányoztak
azok a kis pluszok, amik ahhoz kellettek volna, hogy minél előbb gólt szerezzünk. A
ziccereinket kihagytuk, s ez
összességében jellemző az
egész őszi szezonra. De a lényeg, hogy megnyertük a
mérkőzést, s az 1-0-s győzelemnek is nagyon tudok örülni.
(ta)

Ingyenes látásellenőrzés
októberben

SZEZONÁLIS AKCIÓKKAL

Bejelentkezés
83/340-060
83/340-960

LÁTÁS
HÓNAPJA
2014.10.20. 16:43

12

HÉVÍZI

mozaik

2014. október 22.

MEGKÉRDEZTÜK: Könyveket olvas vagy inkább az interneten tájékozódik?
Balogh Gáborné
Szeretem a régi könyveket, de
nem vagyok ellenére az újdonságoknak sem. Gyógymasszőrként dolgozom, így leginkább
egészségüggyel kapcsolatos
könyveket lapozgatok. Kikapcsolódásként pedig regényeket olvasok. Az internetet inkább játékra használom, de van, hogy ott is szakmai dolgok után kutatok. Könyvtárba hetente járok, széles a választék, így mindig tudok magammal vinni valamit.

Kolozsvári Istvánné
Én mindent használok, az internetet is, de olvasok könyveket is.
Azokat még mindig sokkal jobban szeretem, mint a digitális alapú szövegeket. A könyvek terén
mindenevő vagyok, nagyon érdekelnek például a földönkívüliekről szóló írások, de a klasszikus művek is.
Ezeket nem tudnám monitoron olvasni, odalenne a
hangulata. Persze, van hangos könyvtár is, de azt
sem használom, inkább a bevált módon lapozgatok.

Megismerték saját környezetüket,
örökségüket, értékeiket a diákok

Süri Anna
Természetesen járok könyvtárba. A tanuláshoz nem szoktam
könyveket kivenni, inkább regényeket kölcsönzök. Elősorban
modern műveket olvasok, teljesen vegyes témakörben, a lényeg, hogy a történet tetsszen.
E-könyvet nem olvastam még, inkább az igazi, papír alapú könyvek érdekelnek. Az interneten leginkább facebookozni szoktam, de előfordul, hogy a
tanuláshoz is kellenek pluszinformációk.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Babos, zöldséges
csirkemellcsíkok
Szabó Miklósné, a
Hungária étterem
szakácsa ajánlja olvasóink figyelmébe
a babos, zöldséges
csirkemellcsíkokat.
– Ezt az ételt a legutóbbi születésnapomra találtam
ki, mivel sokan voltunk, sok férfi is volt a társaságban, ezért egy laktató, de finom ételt szerettem volna
kínálni a vendégeknek. Remélem, az olvasóknak ízleni fog a babos különlegesség, amelyhez fokhagymás pizzatésztát és száraz vörösbort ajánlok. Az
étel elkészítési ideje 20 perc.

A diákok megismertették a helyi szokásokat, jellegzetes zalai ételeket és borfajtákat, majd énekeltek is

Egy nyertes LEADER pályázat keretében,
több mint féléves csapatmunka eredményeképpen, elkészült a Hévíz és Zalaszentgrót
térsége 34 településének szellemi, kulturális,
természeti, társadalmi és építészeti örökségét, hagyományait feldolgozó tananyag.
– Iskolánkat felkérte a
Zala Termálvölgye Egyesület, hogy 2014. szeptember
30-án, a projekt zárásaként,
legyen gazdája annak a bemutató órának, amely tananyagát az egyesület koordinálásában fejlesztették ki.
A „Tananyagfejlesztési projekt a Zala Termálvölgy területén” a térségben található iskolák, főként a 7. évfolyamos diákok számára készült – közölte Simonné Gál
Gyöngyi, az Illyés Gyula Általános Iskola igazgatója.
A zárórendezvényen a
hévízi Illyés Gyula Általá-
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nos Iskola 8.a osztályos tanulói közül 15-en vettek
részt, s adtak számot az elsajátított tudásról.
A rendhagyó bemutató
óra keretében a gyerekek
és tanárnőik a Vindornyaszőlős és Nagygörbő közötti
„Bazaltutcával” ismertették meg a meghívottakat.
Tóthné Huszti Ágnes tanárnő segítségével a földrajzi képződmény elhelyezkedését, kialakulását, felépítő kőzetét, formakincsét,
neves barlangját mutatták
be. Ferge Zsuzsa Réka tanárnővel pedig a környék

híres barlangjának, a „Vadlánylik” üregének mesés
történetét gondolták végig.
A mű feldolgozása közben
ismertették a helyi szokásokat, jellegzetes zalai ételeket, zalai borfajtákat, majd
énekeltek is: a Szép Zalában születtem című népdalt
adták elő.
– A Hévízi Illyés Gyula
Általános Iskola eg yike
volt a térség azon intézményeinek, amelyek megkapták a projekt keretében öszszegyűjtött és tematikusan
összeállított ismeretanyagot. A tananyagot széleskörűen, tantárg yakhoz
kapcsolva tudjuk beilleszteni a tantervbe, ezzel is
fejlesztve diákjaink azon
ismereteit, amelyek hozzásegíthetik őket közvetlen
környékünk alaposabb
megismeréséhez – mondta
Simonné Gál Gyöngyi.

HOZZÁVALÓK KÉT FŐ RÉSZÉRE:
20 dkg csirkemell, 5 dkg cukkini, 1 egész paradicsom, 1 db paprika, 1 szál sárgarépa, 1 konzerv chilis bab, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, pirospaprika
ELKÉSZÍTÉS:
A csirkemellfilét csíkokra vágjuk, majd megpároljuk
olajon. Szűrővel kiszedjük a húst, majd ugyanazon
az olajon a zöldségeket megpároljuk. Ha megpuhultak, akkor visszarakjuk a csirkét, rátesszük a chilis
babot, és fűszerezzük ízlés szerint.
Jó étvágyat kívánunk!
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