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„Minden Hévízhez köt”
Dr. Gelencsér Anitával képviselőségről, jogról és a Musica Antiquában töltött évekről | 8. oldal

A TARTALOMBÓL

Energiát
spórolnak

Ismét fordulópont előtt áll a város

Száztízmilliós felújítás
kezdődött a Bibó gimnáziumban
4. oldal

Átadták
a kondiparkot

Megalakult a testület. Elöl: Naszádos Antal, Kepli József János, Papp Gábor, dr. Gelencsér Anita, Gelencsér János. Hátul: Lázár
László Géza, dr. Lukács Ferenc és Fisli István
„Ez az önkormányzati
ciklus ismét komoly fordulópont lehet városunk életében. Polgármesterként
fontos célom, hogy, kihasználva az unió és a kormányzat adta pályázati lehetőségeket, felkészítsük a
várost arra, hogy Európa

Minden korosztály használhatja a szabadtéri
edzőpályát
9. oldal

Gyertyák
varázsa

Sokan gyújtottak gyertyát az eltávozottakra
emlékezve
2. oldal
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egyik legnagyobb gyógyturisztikai és rehabilitációs központja lehessen.” Ezt
mondta polgármesteri
prog ra mismer tetőjében
Papp Gábor.
A hévízi önkormányzat
múlt héten tartotta ünnepélyes alakuló ülését, a

képviselő-testület 8 napirendi pontot tárgyalt. Az
ülésen elsőként dr. Farkas
Sándor, a helyi választási
bizottság elnöke szólt a
voksolásról, leszögezve:
minden rendben és törvényesen zajlott, a választások napján egyetlen kifo-

gás sem érkezett a bizottsághoz. Az eredményekkel
kapcsolatban egy fellebbezést adtak be, ezt azonban
érdemi vizsgálat nélkül
utasította el mind a területi
választási bizottság, mind
a Pécsi Ítélőtábla.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Teltházas volt a hosszú hétvége

Először ülésezett
a képviselő-testület

A mögöttünk hag yott
hosszú hétvégén országszerte telt házzal, azaz közel százszázalékos kihasználtsággal üzemeltek a
szállodák. Nem volt ez másként Hévízen sem.
A magánszállásoknál
ennél némileg árnyaltabb
volt a kép, tudtuk meg Lajkó Ferenctől, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének
elnökétől. Mint elmondta:
bár esetükben telt házról
nem beszélhetünk, a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszak forgalma náluk
is erősebb volt egy átlagos
hétvégéénél.
(Részletek az 5. oldalon.) Varga Dániel rendelést vesz fel a Hotel Palace-ban

Megtartotta megalakulása utáni első ülését a
hévízi képviselő-testület.
A grémium 19 napirendi
pontot tárgyalt. A képviselők egyebek mellett elfogadták a sportkör és a
TDM Egyesület harmadik negyedévi beszámolóját. Engedélyezték az
Aquamarin Szállodaipari
Kft.-nek, hogy a 2009-ben
10 évre felvett fejlesztési
hitelt egy összegben viszszafizesse, s Papp Gábor
polgármester
beszámolt az új testületnek a
2014-es költségvetésről is.
(Bővebben a 3. oldalon.)
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Hévíz vezet
Idén január és augusztus között 1 millió
139 ezer vendég 3 millió 948 ezer vendégéjszakát töltött el a balatoni régióban, így a
vendégek száma öszszesen 40 ezer fővel, a
vendégéjszakák száma pedig 111 ezerrel
nőtt az előző év azonos
időszakához képest. A
KSH adatai szerint a
vendégek számát tekintve Siófok és Balatonfüred eg yaránt
megelőzte Hévízt, de
ami igazán értékmérő:
a vendégéjszakák száma alapján továbbra is
a kedvelt zalai fürdővárosé az elsőség: a
balatoni szálláshelyeken regisztrált összes
éjszaka több mint hatoda (680 ezer) kötődött a településhez.

Orvosi ügyelet
Az egészség üg yi
alapellátások – felnőtt
háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvosok,
védőnők, valamint a
Központi Orvosi Ügyelet és a Sürgősségi Fogorvosi Ügyelet – elérhetőségei
a
http://
onkormanyzat.heviz.
hu/heviz/egeszsegugyialapellatas linken elérhetők, valamint a Hévízi Városi Televízió Képújságjában megtekinthetők.
2014. július 1-jétől a
városban Központi Orvosi Ügyelet működik,
Amelynek helyszíne:
Egészségügyi Központ
8380 Hévíz, József Attila utca 2.
Telefonszáma:
+36/92/321-000. Működési rendje: hétfő–péntek: 16.00–08.00. Heti
pihenőnapokon, ünnepnapokon: 08.00–
08.00.

A magyar nép soha nem akarta
a kommunisták „földi paradicsomát”

A megemlékezés koszorúzással zárult. Papp Gábor és a képviselő-testület
58 évvel ezelőtt a magyar
nemzet világtörténelmet írt.
1956 októberében az egész
világ ránk figyelt, értünk aggódott, nekünk szorított. Október 23-án a magyar nép
fellázadt a zsarnokság, a totális diktatúra, az idegen
megszállók, az erővel rá
kényszerített rendszer ellen
– hangsúlyozta ünnepi beszédében Papp Gábor polgármester.
– Az október 12-Ei önkormányzati választás óta ez az

első közös, nyilvános találkozásunk, ezért engedjék meg,
hogy köszönetet mondjak
azért, hogy másfél héttel ezelőtt ismét bizalmat szavaztak nemcsak nekem, hanem
annak az iránynak is, amit
az előző ciklusban képviseltünk, annak a munkának,
amelyet az elmúlt négy évben
indítottunk el – kezdte beszédét az újraválasztott városvezető.
Úgy fogalmazott, 1956-ban
a rendszernek minden gya-
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korlati eleme szöges ellentétben állt mindazzal, amit
kommunizmus néven mondtak az itt élőknek. A kommunisták az egyén és a közösség szabadságát hirdették,
egyenlőséget, kizsákmányolástól, nélkülözéstől mentes
országot, népet vizualizáltak. Az idilli rendszer helyett
azonban teljes diktatúrát vezettek be, emelte ki Papp Gábor.
– A hatalmon lévőket idegen, katonai hatalom tartotta

életben, elég volt egy pisszenés, egy elégedetlen félmondat, s a szerencsétlen máris
börtönben vagy tiltólistán
találta magát, sok esetben
családját, rokonságát is, az
állandó megfigyelésekről
már nem is beszélve.
A néma hallgatásnak, a
csendes tűrésnek október 23án vége szakadt, folytatta a
gondolatot a polgármester. A
magyar nép többé semmiképpen sem akarta a kommunisták „földi paradicsomát”. Nem akarta az idegen
katonaságot, a kilátástalan
holnapokat, az örökös rettegést. Nem akart tovább tűrni.
Nem akart megalázott lenni.
Nem akart emberhez méltatlan mindennapokat élni. A
forradalmárok nem akartak
harcot, nem akartak „emberfejekkel labdázni”, „emberszívekben dúlni”. Ők csak kimondták végre: elég volt!
– Hiába tudjuk, hogy október 23-át véres napok követték. Hiába tudjuk, hogy koncepciós perek, kivégzések,
börtön vagy a hazából való
elmenekülés várt az októberi
hősökre, mégis nem a gyász,
nem a szomorúság jut
eszünkbe október 23-ával
kapcsolatban. Ezen a napon
dicsőséges, büszke forradalom zajlott.
TÓTH ANDRÁS

Mécsesek, virágok, imák

Emlékezők sokasága gyújtott gyertyát Hévízen is
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A hévízi temetőben mindenszentek estéjén emlékezők
sokasága gyújtott gyertyát eltávozott rokonaiért, ismerőseiért, barátaiért. Ezen a napon és estén, valamint
másnap, halottak napján is meghitt hangulatban imádkoztak az elhunytakért a sírkertben.
A mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, amelyet a keresztény világ november 1-jén ünnepel. Az ezt
követő nap (ha az vasárnap, akkor november 3-a) a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Ezen a napon a
„küzdő egyház” a „szenvedő egyházról” emlékezik meg.
Vagyis az élők a halottaikról.
A holtakról való megemlékezés az ókereszténység
kora óta, a 3. századtól, minden liturgiában megtalálható volt a szentmisében. Az egyházban először 998-ban
tartották meg a halottak napját.
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A város a térség
gazdasági bástyája lehet

Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően önerős fejlesztések is indulnak az Aquamarinban

Könyvbe szerkesztik a Hévízt
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2009 februárjában tulajdonosi engedéllyel
338 ezer 983 euró hitelt vett
fel a Sopron Bank Burgenland Zrt.-től, 10 éves futamidőre, a mostanihoz képest
kedvező kondíciókkal: akkor az euró árfolyama 295
forint volt. A 100 millió forintos hitelből a gazdasági
társaság a szálloda épületének B szárnyában 56 szoba teljes felújítását végezte
el. S negyedévenként euróban törlesztett. Ez, volt időszak, amikor gondot jelentett, ám az utóbbi években
a szálloda kihasználtsága
jelentősen javult. Tavaly
már pozitív eredménnyel
zárták az évet, idén pedig
túlszárnyalják az előzetes
terveket.
A kft. bankszámláján jelenleg 104 millió 878 ezer
forint, a Sopron Banknál
vezetett euró devizaszámláján pedig 183 ezer euró
likvid pénzeszköz van,
utóbbi a vendégek euróban
kieg yenlített számláiból
származó bevétel. Ez pedig, Czurda Gábor ügyvezető igazgató szerint, módot ad arra, hogy a 2019-ig
fennálló fejlesztésihiteltartozást most novemberben egy összegben visszafizessék.
A jelenleg fennálló tőketartozás 178 ezer 412 euró,
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amit a képviselő-testület
döntése értelmében a kft.
november 30-ig kamatostul
visszafizet. A végtörlesztéssel a cég legalább 6 millió forint kamatfizetési kötelezettség től mentesül.
Mint Papp Gábor elmondta:
a százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő
társaság eredményes gazdálkodásának köszönhetően emellett hamarosan önerős fejlesztések is indulnak a szállodában.
A képviselők döntöttek
arról is, hogy a város 2 millió forinttal támogatja a Hévíz Antológia megjelenését.

A Hévíz folyóirat legfrissebb
száma
A kötet mintegy 300 oldalas
lesz és az önkormányzat kiadásában megjelenő Hévíz
című irodalmi folyóirat el-

múlt három évfolyamából
ad válogatást. A kétezer
példányban meg jelenő
könyv, amelynek felét a város megkapja, várhatóan
2015 márciusában, az áprilisi Nemzetközi Könyvfesztivál előtt kerül a boltok polcaira – a Magvető Kiadó és
a hévízi önkormányzat közös kiadásában. Az anyagokat a folyóirat szerkesztői, Cserna-Szabó András
és Szálinger Balázs válogatják.
A kiadónál maradó példányok bekerülnek a szokásos köny v terjesztői
rendszerbe, így az ország
és a határon túli területek
könyvesboltjaiba egyaránt
eljuthatnak.
Papp Gábor elmondta: az
eddigi munka megkoronázása lehet a kötet, amelyet
az önkormányzat reprezentációs célokra is használhat. Mindemellett nemcsak a zalai, de a kortárs
irodalom történetében is
fontos mérföldkő lehet a
megjelenés.
A polgármester beszámolt az új testületnek a
2014-es költségvetésről is.
Mint fogalmazott, jelenleg
a város likvid pénzeszköze
801 millió forint. Az elmúlt
4 évben több mint 3 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések, amiből 1 milliárd saját erő volt.
VARGA LÍVIA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezt követően az önkormányzatba bekerült hat képviselő – Naszádos Antal (független), Gelencsér János (Fidesz–KDNP), Fisli István (Fidesz–KDNP), Kepli József
János (Fidesz–KDNP), dr. Gelencsér Anita (Fidesz–
KDNP) és Lázár László Géza (független) –, majd Papp
Gábor (Fidesz–KDNP) is esküt tett.
Az újraválasztott városvezető programismertetőjében elmondta: négy éve Hévíz elindult a fejlődés útján, s
most a helyiek felhatalmazást adtak a folytatásra.
– Ezt köszönjük, s ígérjük, minden igyekezetünkkel
azon leszünk, hogy méltók legyünk erre a bizalomra –
fogalmazott Papp Gábor. – Hévíz eseménydús időszakot
tudhat maga mögött. Az elmúlt négy évben mindvégig a
városért akartunk tenni, az itt élőkért, az itt dolgozókért, az itt családot alapítókért és azokért, akik végigdolgozva életüket, itt élik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Ehhez a korábbinál sokkal felelősségteljesebb és
előrelátóbb gazdálkodást kellett megvalósítanunk.
S ez a cél a következő öt évben is. Összhangban a
kormányzati törekvésekkel, Hévízt a térség gazdasági
bástyájává, lakói számára pedig szerethető, élhető várossá tenni, komoly részt vállalva hazánk gazdaságának fellendülésében, hangsúlyozta Papp Gábor, beszéde
végén a város intézményeinek, vállalkozóinak, egyházainak, civil szervezeteinek és valamennyi lakójának
támogatását kérve a közös célok eléréséhez.

Papp Gábor átveszi dr. Farkas Sándortól a megbízólevelet
Ezt követően megalakultak a bizottságok. A pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottság elnökének
Gelencsér Jánost választották, a jogi, ügyrendi, szociális bizottságot dr. Gelencsér Anita vezeti, az oktatási,
kulturális és sportbizottság elnöke pedig Fisli István
lett. Naszádos Antal hozzászólásában aggodalmát fejezte ki a létszám szűkítése miatt, véleménye szerint
ugyanis ez a bizottságok működését, határozatképességét veszélyezteti. Papp Gábor válaszában jelezte: a
2006–2010 közötti 41-ről az előző ciklusban 18-ra, most
pedig 11-re csökkent a tagok száma. Hangsúlyozta: minden a képviselők fegyelmezettségén múlik, ám, ha a jövőben problémát jelentene a kisebb létszám, a szervezeti
és működési szabályzat a későbbiekben is módosítható.
A testület ezt követően titkos szavazással két alpolgármestert választott. Kepli József János főállásban, dr.
Lukács Ferenc pedig társadalmi megbízatással látja el
feladatát.
VARGA LÍVIA
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Száztízmilliós felújítás a Bibó gimnáziumban
Jelentős energetikai
felújítás kezdődött a
Bibó István Gimnáziumban. Ehhez mintegy 43 millió forintot
nyert az önkormányzat az Új Széchenyi
Terv egyik kiírásán,
amihez a Miniszterelnökség további 7,5
millió forint önerő-támogatást biztosított.
A pályázatot a város adta
be a Környezet és Energia
Operatív Programhoz, s a
megvalósításhoz mintegy
58 millió forintot biztosított, saját forrásból. A fejlesztés célja, hogy fokozza
az oktatási intézmény energetikai hatékonyságát,
amely így komoly megtakarítást érhet el megújuló
energiaforrások felhasználásával. Az épületszerkezetek energetikai felújítása
környezetvédelmi szempontból is fontos.

A gimnáziumban idén befejeződik a felújítás. A kis képen
Istvánfi György gipszkartonozó látható munka közben

Nagy Boldizsár, a Bibó
István Gimnázium igazgatója elmondta: az energetikai
rekonstrukciós beruházás
magában foglalja a kazánház és a kazánok cseréjét is.

– A fűtésrekonstrukció
keretében az összes radiátor termosztáttal lesz felszerelve és csappal ellátva.
A tetőrész plusz-hőszigetelést kap, egy 15 centiméteres szigetelés kerül rá. A
tetőablakokat kicserélik,
illetve a többi ablaknál a
régebbi üvegeket egy modernebb, hőtakarékosabb
üvegre cserélik. A régi,
már nem elég hatékony és a

szemnek sem túl jó neonokat is felváltják a korszerű
világítótestek.
Mindezeken túl a sportcsarnok külső és belső hőszigetelést kap. Az oldalfalak hőszigetelése már megtörtént, az elkövetkezendő
időszakban belül folytatódnak a munkálatok.
A kivitelezők napelemeket
és napkollektorokat is szerelnek a tetőre, aminek hatá-

sára a melegvíz-ellátás költsége minimálisra csökken.
– Az eredeti tervek alapján nyáron lett volna aktuális a munka, de a pályázati
módosítások miatt szeptemberben kezdődött a beruházás. Így a kivitelezők
nem tudnak olyan tempóban dolgozni, mint szeretnének, hiszen a tanítás
rendjére is tekintettel kell
lenniük. Nem tudunk annyi
területet átadni nekik,
amennyi kívánatos lenne.
Ezért volt jó az őszi szünet,
hiszen ez alatt felgyorsult a
munkavégzés. Reményeink
szerint idén befejeződik a
felújítás.
Hévíz önkormányzata továbbra is a zöld úton akar
járni, és mint a pályázati
anyagban is olvasható: ösztönözni kívánja a környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, amelyek
növelik az energiahatékonyságot, így fenntartásuk a korábbinál kevesebbe
kerül s környezetvédelmi
előnyökkel is járnak.
TÓTH A NDRÁS
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Önkormányzati támogatással válhatott valóra a terv
Új gyülekezeti teremmel gazdagodott a
református közösség.
Ezt önkormányzati
támogatással alakították ki.

zásokkal egybekötött bibliai
tanítást.
A lelkész arról is beszélt,
gyülekezetet építeni gyülekezeti tér nélkül nem lehet.
Az erősödéshez ugyanis
kevés, hogy a templomban
egy héten egyszer találkoznak.

Minden szerdán 17 órakor
bibliaórát tartanak a gyülekezeti házban, s Péntekné
Vizkelety Márta református
lelkész arra biztatja a híveket: minél nagyobb számban
jöjjenek a Bibliát tanulmányozni s közösen imádkozni.
– Minden vasárnap, az istentisztelettel párhuzamosan fél 10-kor gyülekezetünk
gyermekeinek gyermek-istentiszteletet tartunk, erre
külön kialakítottunk a helyiségünkben egy részt, amely
otthonos, barátságos, gyermekeket hívogató. Vörösné
Nagy Andrea testvérünk,
hitoktatónk tartja a gyermekeknek a kézműves-foglalko- Péntekné Vizkelety Márta
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– Szükség van egy közösségi helyiségre, ahol összegyűlünk és kötetlenebb formában is tudunk együtt lenni, beszélgetni. Ennek az
esztendőnek az elején nagy
öröm ért bennünket, amikor

polgármester úr és a képviselő-testület, meghallgatva
a kérésünket, egymillió forintot adott, így tudtuk a terveinket megvalósítani.
Ez a pénz elég volt az asztalos-, a festési, vakolási és

Koncert a reformáció emléknapján

villanyszerelési munkákra.
Minden mást – a faliképtől a
szőnyegig – a hívek adományából vásároltak, a Lotus
Hotel és Kepli Valéria jóvoltából pedig asztalok és
székek érkeztek.
A református templomban is folyamatos az élet:
folytatódott a Viva la
Musica rendezvénysorozat,
a nyári szünet utáni első
komolyzenei koncerten Babos Lajos klarinéton, Varga Endre fuvolán, Babos
Judit pedig zongorán játszott.
– Nagyon szép koncertet
hallhattunk ma este, és
számunkra különleges volt
ez a zenei csoda, hiszen október 31-én van a reformáció emléknapja. 497 évvel
ezelőtt Luther Márton által
az egész egyházban elkezdődött a megújulás, az a
nagy változás, ami a mai
napig tart – mondta Péntekné Vizkelety Márta. (ta)
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Ismét teltházas volt a hosszú hétvége
(Folytatás az 1. oldalról.)
Lajkó Ferenc elmondta: az
október 23-ai hosszú hétvégén jellemzően magyarok
érkeztek a hévízi szobakiadókhoz, zömében fiatalok,
sokan közülük Szép-kártyával fizettek. A tartózkodási
idő 2–3–4 éjszaka között
mozgott, ám az kevésbé volt
jellemző, hogy a vendégek,
kihasználva az őszi szünetet, a következő hétre is maradtak volna. Hozzátette: a
magánszállások igazi szezonja húsvét és szeptember
vége között van, sokan ilyenkor ősszel már nem is fogadnak turistákat.
Telt ház volt viszont a Hotel Palace-ban. Bár a vendégek többsége – a 4 napos
hétvégtől függetlenül – külföldről érkezett, a szállodában az orosz, ukrán, német
látogatók mellett magyarokat is vendégül láttak. Mint
Pémer Edina szállodaigazgató elmondta: a magyarok
egy része 3 éjszakára érkezett, többen azonban az
őszi szünet jóvoltából kitolták a pihenést a következő
hétre is. A többség a Dunántúlról – Budapestről, Győrből, Pécsről – jött. Pémer
Edina hangsúlyozta: a hoszszú hétvégék jellemzően
mindig telt házat hoznak a
hotelben.

Közel 100 százalékos volt
a kihasználtság az október
23-ai hétvégén a NaturMed
Hotel Carbonában, a négynapos ünnepre az összes
szoba gazdára talált, tájékoztatták lapunkat. A
Carbona adatai szerint idén
eddig ez az október végi
hosszú hétvége volt a legnépszerűbb, az iskolakezdési hajrát követően tehát
sokan fordították pihenésre
ezt az időszakot.
A kimagasló foglaltsági
adatok oka lehet továbbá az
is, hogy a munkanapok
rendje miatt június óta nem
volt hivatalos hosszú hétvége Magyarországon, ráadásul november 1. is szombatra esett, így ősszel az egyedüli hosszabb pihenő az október 23-ai négy nap volt.
– Évek óta tartó tendencia, hogy az október végi
hosszú hétvégén sok magyar vendég érkezik hozzánk. A pihenni vágyók 45
százaléka egyébként magyar, 55 százaléka pedig
külföldi volt – mondta el
Tapodi Attila, a NaturMed
Hotel Carbona vezérigazgatója.
Kovács István, a Magyar
Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára a téma
kapcsán arról beszélt: a hasonló időszakokban jellem-

Megteltek a szállodák. Hévízre a gyógytó is sok látogatót vonz.
zően a belföldi vendégek
vannak többségben. Hozzátette: közel tíz éve tart Magyarországon az a folyamat, hogy a változatos programlehetőséget ny újtó
wellness-szállodák megtelnek az ünnepekre, hosszú
hétvégékre. A fővárosi hotelek iránt viszont nem jellemző ilyenkor az erős érdeklődés. A kereslet élénkítéséhez a Szép-kártya is jelentősen hozzájárul.
VARGA LÍVIA

Hévízről közvetlenül a balatoni bringakörútra

Tavasztól Hévízről is el lehet majd jutni kerékpárúton a Balaton-partra. A két település
közötti bicikliútról – a keszthelyi Pipacs utcától a Festetics kastély és a Fő tér mellett elhaladva – ugyanis közvetlenül rá lehet majd csatlakozni a balatoni bringakörútra. A kivitelezői szerződést szeptember végén írták alá. A közel 4 kilométeres szakaszból több mint
2700 méternyi újonnan épül, közel 1000 métert pedig kijelölnek. A bicikliúton három pihenőhelyet alakítanak ki.
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Vádemelési javaslat
a trükkös csalók ellen
Befejezték a nyomozást a zalaegerszegi nyomozók
egy szombathelyi nő és két szombathelyi férfi ellen,
akik a gyanú szerint több Zala és Vas megyei, köztük hévízi idős ember sérelmére követtek el vagyon
elleni bűncselekményeket. Erről tájékoztatott a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság.
A gyanú szerint az elkövetők egyebek mellett
Gellénházán, Nagykanizsán, Zalakaroson, Türjén, Hévízen és Vonyarcvashegyen csaltak ki pénzt idős sértettektől unokájukra vagy a családtagjaik súlyos betegségére, esetleges műtétre hivatkozva. A Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság egyenruhásai és nyomozói éppen
akkor fogták el őket, amikor egy 79 éves gellénházi aszszonytól próbáltak meg több százezer forintot kicsalni.
A gyanúsítottaktól nagyobb összegű pénzt, zálogjegyeket és több mobiltelefont is lefoglaltak a rendőrök, és
megállapították, hogy alig három hónap alatt több millió
forintot gyűjtöttek össze az idős emberektől.
A megyeszékhelyi nyomozók az ügyben keletkezett nyomozási iratokat vádemelési javaslattal megküldték a Zalaegerszegi Járási Ügyészségnek. (vl)
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Stresszmentes kaszting. A direktor mindenkire őszintén kíváncsi volt

Besenczi Árpád művészeti vezetőként segíti a színjátszókat
Az Új Színpad Egyesület felvételt hirdetett új tagoknak. Az elmúlt
héten Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója tartott meghallgatást az egyesület klubhelyiségében. A szakember művészeti vezetőként segíti mostantól az egyesület munkáját.
A meghallgatáson nemcsak új emberek tűntek fel,
hanem a régi tagok is megmutatták, hogy mit tudnak.
– A meghallgatást nagy
izgalom övezte – mondta
Szabóné Fehér Hajnalka,
az egyesület elnöke. – A jelentkezők érkezési sorrendben álltak színpadra,
s azt tervezzük, lesz még
ilyen alkalom, azzal egy
időben, ahogyan megkezdődnek a próbák. Ennek

időpontjáról a sajtóból kaphatnak információt azok,
akik most lemaradtak.
A kasztingon Besenczi
Árpád mindenkivel beszélgetett is. A beugró kérdéssor az volt: honnan jött, miért szeretne idejárni és
akar-e komolyabban foglalkozni a színjátszással.
– Ami biztos, hogy a fiatal csapatunkat, az ifjúsági
csoportot fogja a művész úr
rendezni, tanítani őket a

színészmesterségre, illetve darabokat, szerkesztett
műsorokat választ nekünk.
Egy dolgot elmondott előre,
hogy ő nagyon szereti a
prózát, így kevesebb zenés
darabban lesz része a társaságnak. Jelezte azt is,
hogy nagyon szívesen vállalja a felnőtt csapatot is,
segíti a munkánkat vagy
éppen kritizál, ha éppen
arra van szükség – tudtuk
meg az elnöktől.

– Gór Nagy Máriánál
tanulok színészetet, s édesanyám mondta, hogy lesz
ez a meghallgatás. Úgy
döntöttem, eljövök, hiszen
most már végzős vagyok, s
szeretnék egy helyi színjátszó csoporthoz csatlakozni, mert az iskola elvégzése
után haza akarok jönni –
fogalmazott Tóth Anna,
aki Petőfi Tintásüveg című
versét mondta el.
Mint kiderült, ez jó választás volt, elnyerte
Besenczi Árpád tetszését.
– Az tetszett ebben a meghallgatásban, hogy kicsit
személyes hangvételű volt,
úgymond családi körben

Izgalmas vetélkedő a különleges hévízi gyógytóról
Hagyománya van már Hévízen, hogy a
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban Zöld-napi vetélkedőt tartanak a
Földünkért világnapon.

Keszthelyi siker. A „Zöldek” győztek
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Ennek célja, hogy Zala
megye középiskolás korosztálya jobban megismerje
a hévízi tavat s a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkot.
– Idén már a negyedik
éve rendezzük meg a Földünkért világnap vetélkedőt, amely a 9–10. osztályosoknak szól – tájékoztatott
Bem Judit, a Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház környezetvédelmi vezetője.
A megmérettetésre 12 csapat jelentkezett, a hévízi döntőbe végül három nagykanizsai és két keszthelyi csapat
jutott be, de két kanizsai gárda technikai okok miatt nem
tudott eljönni.

A gyerekeknek tudniuk
kellett például, hogy milyen
állat- és növényvilág található a területen s a tónak
milyen tulajdonságai vannak.

voltunk, úgy is bántak velünk, hogy azt éreztük, fontos, hogy ott vagyunk. Már
sok olyan meghallgatáson
voltam, ahol futószalagszerűen mehettek az emberek,
de itt nem ez történt – hangsúlyozta Tóth Anna.
A kasztingon a régi tagok
is bemutatkoztak, így például Péter Sándor, aki kiemelte: Besenczi Árpád
nem nézte le az amatőröket,
hanem partnerként kezelt
mindenkit, s felmérte: hol is
tart most a társulat. Mint
kiderült: a direktor jó érzésekkel, pozitív tapasztalatokkal távozott a meghallgatásról.
TÓTH A NDRÁS

A viadalt szoros versenyben
a keszthelyi Vajda János Gimnázium „Zöldek” csapata
nyerte, második helyen a Vajda gimnázium „Csodabogarak” együttese végzett, a harmadik a nagykanizsai Dr.
Mező Ferenc Gimnázium
„Mező 10.B” alakulata lett. (ta)

A fiataloknak szinte mindent tudniuk kellett a gyógytóról
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„A víz és a tűz nem áll messze egymástól…”
„Tűz és víz”. Ez a
címe N. Pintér Mária
textilművész kiállításának, amely a Muzeális Gyűjteményben
látható december
10-ig.
Az alkotó már sok éve dolgozik, a Pécs-Baranya Művészek Egyesületének tagja,
ennek égisze alatt több csoportos kiállításon vett részt.
2000 óta a hévízi a negyedik
önálló kiállítása.
– A kapcsolatom úgy alakult Hévízzel, hogy van itt
üdülési jogunk, így egy évben
kétszer biztosan előfordulunk a városban. Bemutatkozásnak szánom ezt a kiállítást, hogy a hévízi emberek is
megismerjék a munkáimat,
remélem, hogy pozitívan fogadják az alkotásaimat.
N. Pintér Mária elmondta
azt is: textilképei miatt elsősorban képzőművésznek
tartja magát, de iparművész
tevékenységet szinte mindennap folytat, ami az „alkalmazott textileket” jelenti.
– Lakástextileket, függönyöket, párnákat, festett
anyagokat, öltözék-kiegészítőket készítek. Ez talán a
főbb tevékenység, de mindig
a szívem csücskének érzetem a textilképek készítését.
A francia gobelinszövés az
alapja a műveimnek, amit
egyedi technikával fejlesztettem tovább. Nálam a téma

Lászik Mária és Fleisch Edina figyeli N. Pintér Mária technikáját (felső képünkön), és egy alkotás a kiállításról
határozza meg az anyaghasználatot és a technikai
megoldásokat is. Úgy tűnik
sokak számára, hogy természeti képekről van szó, de én
ezt úgy fogalmazom meg magamnak, hogy a teremtett világról szólnak, és arról is,
ami azon túl van. Igyekszem
spirituális üzenetet is megfogalmazni a munkáimban, a
Biblia szimbólumrendszerét
használom föl erre.

Mint a művész fogalmazott: a víz az élet forrása, ami
minden tekintetben fontos,
hiszen víz nélkül nem lehet
élni. Ennek jegyében készített most egy sorozatot. Ezek
kisebb terjedelmű munkák,
amelyekben a víz és a fény
játékát szeretné megmutatni: a habokat, a tarajokat, a
hullámok csapdosását –
vagyis azt, hogy a víz nem
csak csendes lehet.

– Nálam a víz és a tűz
nem áll messze egymástól,
nem azt a hatalmas kontrasztot fejezi ki, hogy a víz
kioltja a tüzet. Ezek együtt
nagyon harmonikusan, jól
beleillenek az én felfogásomba. A melegséget, a békességet, a nyugalmat jelentik számomra.
tatta meg az érdeklődőkA kiállítás megnyitását nek, akik maguk is kiprókövető napon a művész a bálhatták a módszert.
nemezelési technikát muTÓTH A NDRÁS

Egy nehéz nap éjszakája
– most már digitálisan

A gombafejűek első filmje, felújítva, Zalában csak Hévízen látható

hvf_141105.indd 7

Zala megyében egyedül a hévízi Fontana filmszínházban
látható Richard Lester Egy nehéz nap éjszakája című filmjének felújított változata, amely a népszerűsége csúcsán
lévő Beatles egy napját mutatja be. Az alkotást az 1964-es
premier ötvenedik évfordulójára „porolták le” - digitálisan.
A történet lényegét Geoffrey Stokes a Rock of Ages
című rocktörténeti könyvében így foglalta össze: „Tempós áldokumentumfilm, amely egyetlen kérdésre van kihegyezve: sikerül-e a srácoknak életük egy átlagos napján keresztülverekedniük magukat a sajtókonferencián,
az üldöző rajongókon, az őket rossz szemmel néző felnőtteken; miként telik idejük az őrült játékosság és a néha
rájuk törő bizonytalanságérzés közepette.”
A Beatles főszereplésével a hatvanas években négy
mozifilm készült, közülük az Egy nehéz nap éjszakája (A
Hard Day’s Night) volt az első. A rendező, Richard Lester
jegyzi a későbbi, Help! című mozit is.
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Dr. Gelencsér Anitával képviselőségről, jogról, a Musica Antiquában
töltött évekről és arról, hogy nőként nehezebb-e boldogulni

Á

„Minden Hévízhez köt”
Az egyetlen nő és az egyetlen új tag a képviselő-testületben, akit
minden, a gyerekkor, a család és a munka is Hévízhez köt. Hosszú
évekig játszott a közelmúltban Zalai Príma Díjjal kitüntetett Musica
Antiquában, s ma már kislánya, a 11 éves Lili is furulyázik.
Dr. Gelencsér Anita „civilben” ügyvédként dolgozik, és őt választották a jogi, ügyrendi és szociális bizottság elnökévé.
– Mit képvisel a testületben? Mik azok az ügyek,
amiket fontosnak érez, s
amik mellett majd kiáll?

ményekbe jár, mint én, s
így ugyanazokban az élményekben részesül, mint én,
gyerekkoromban. Vannak
közös tanáraink is, ami
– Nagyon fontosnak ér- biztonságérzetet ad nezem, hogy élénkebb legyen kem.
a kommunikáció az oktatási intézmények és az ön– Milyen élményekkel
kormányzat között. S mi- gazdagodott a Musica
után én lettem a jogi, ügy- Antiqua révén?
rendi és szociális bizottság
elnöke, ezekre a kérdések– 13 évesen kerültem be
re is aktívan koncentrálok az együttesbe, és míg el
majd.
nem mentem egyetemre,
tagja voltam, tulajdonkép– Túl vagyunk az ünne- pen az egész gyerekkoropélyes alakuló ülésen, sőt mat meghatározta, színesma az első soros ülését is sé és gazdaggá tette. Adormegtartotta a testület. ján József tanár úr vezetéHogy érezte magát?
sével rengeteg fellépésünk
volt, versenyekre, tévéfel– Jól. A mai munkát meg- vételekre jártunk, és naelőzték a bizottsági ülések, gyon sokat utaztunk külezeken mód és alkalom volt földre. Ma már nem zenéarra, hogy az előterjeszté- lek, de fontosnak tartotseket részletesen megbe- tam, hogy a kislányom is
széljük, zömét személye- tanuljon hangszeren játsen az előterjesztőkkel. szani.
Így, bár kevés volt az idő,
megfelelően fel tudtunk ké– Szülei vendéglátósok,
szülni, ami biztos alapot az ön életébe hogyan jött
adott számomra.
a jog?
– Mi köti Hévízhez?
– Tősgyökeres hévízi vagyok, soha nem merült fel
bennem, hogy elköltözzek.
Ide jártam óvodába, általános iskolába és gimnáziumba, zenéltem a Musica
Antiquában. Addig éltem
csak távol a várostól, amíg
eg yetemre jártam, de
hétvégente akkor is mindig
itthon voltam. Minden ide
köt, a gyerekkorom mellett
ma már a munkám is. Itt él
a családom: szüleim, testvérem a családjával és mi
is a párommal, kislányunkkal. Nagyon jó érzés, hogy
Lili ugyanazokba az intéz-
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– Egy évig jártam a pécsi
eg yetem bölcsészettudományi karára, ahol mag yart tanultam, onnan
mentem át a jogi egyetemre
a fővárosba. Már középiskolásként is ez a pálya vonzott, akkoriban a jog ráadásul nag yon divatos
szak volt, ám meggyőztem
magam, hogy nekem úgysem menne. Az egy év bölcsészkar azonban ennek
az ellenkezőjére döbbentett rá. Tanulni mindig is
szerettem, a humán tárgyak így sokkal jobban
mentek és érdekeltek, ráadásul számos érdekes történetet olvastam a jog vilá-

gából, belevágtam hát.
Az egyetem után aztán
három évig dr. Mészáros János mellett dolgoztam ügyvédjelöltként, saját irodámat
2008-ban nyitottam
meg Keszthelyen.
Polgári peres és
nem peres ügyekkel, okiratok szerkesztésével, társasági joggal foglalkozom.

v

v

j
– Kívülállóként úgy tűnik,
hogy ez egy neh éz szakm a,
ami nagy felelősséggel jár, és
helyenként lehet, hogy kicsit
unalmas is…
– Unalmasnak
semmiképpen nem
mondanám, hiszen a
jogszabályi környezet
folyamatosan változik,
ezért folyamatosan
képezem magam, s
gyakran járok konferenciákra is.
– Mennyire nehéz nőként boldogulni ebben a
szakmában?
– Általánosság- Dr. Gelencsér Anita: – Soha nem merült fel bennem, hogy elköltözzek
ban elmondhatjuk, hogy nőként minden
– Mit csinál, amikor pár napra pihenni. Erre
szakmában nehezebb meg- nem dolgozik?
azonban nagyon kevés idő
felelni, hiszen nekünk szájut. Ezért is van, hogy ha
mos családdal kapcsolatos
– A családommal va- könyvet veszek a kezembe,
feladatunk is van, a munka gyok. Párommal 15 éve va- az a fontos, hogy kikappedig nem mehet a család gyunk együtt, kislányunk, csoljon. Zenében mindenrovására. De azt nem ta- Lili most 11 éves, 5. osztá- evő vagyok, Mozartot és
pasztaltam soha, hogy az, lyos, így még sokat kell vele Haydnt éppolyan szívesen
hogy nő vagyok, hátrányt foglalkozni, tanulni. Szere- hallgatom, mint az épp akokozna a munkámban, se a tünk kirándulni, szívesen tuális slágereket, az autókollégák, se az ügyfelek ré- megyünk moziba, s ha te- ban mindig rádió szól.
széről.
hetjük, akkor elutazunk
VARGA LÍVIA
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Átadták a kondiparkot – minden korosztály használhatja
Hévíz önkormányzata szabadtéri edzőpályát
építtetett ki a Tavirózsa utcában, a kis műfüves pálya és a skate-pálya közötti területen. A szabadtéri kondiparkban kilenc elem
kapott helyet, ezek a saját testsúlyos edzést
teszik lehetővé.
A beruházás hatmillió
forintba került. Az edzőpályát Papp Gábor polgármester adta át.
– Ez az a típusú pálya,
amelyet kortól függetlenül
bárki használhat, mivel a
saját testsúlyunkkal kell elvégezni a feladatokat – fogalmazott Papp Gábor, aki
hozzátette: az volt az elsődleges cél, hogy minden korosztályt kiszolgáljanak.
A pályát profi sportolók
is használhatják, edzéstervüknek megfelelően. A futballisták és a kézilabdázók
is jó hasznát vehetik az
erősítő gyakorlatoknak.
– A beruházást a város saját erőből valósította meg. A
fejlesztéseket folytatjuk, megyünk tovább az úton. Van
még néhány szabad terület,

ahová már megvannak a
terveink. Itt az átjárhatóságot, a tereprendezést kell
megcsinálnunk. Az egyik
területre egy rekortános futópályát tervezünk, mellette
a parkosítás lesz a fő feladat,
de nagyon fontos egy mellékhelyiség megépítése is,
amelyet a látogatók vehetnek igénybe. Ezeket a terveket jövő nyárra szeretnénk
megvalósítani.
Fontos még, tette hozzá a
polgármester, hogy hamarosan a nagy műfüves labdarúgópálya mellé épül egy
közel 100 férőhelyes lelátó is.
Tóth Gábor másfél éve
foglalkozik ezzel a sportággal komolyabban. Mint
mesélte, Tolnai Ferenccel
közösen kezdték annak
idején, s ma már kisebb-na-

Tóth Gábor és Tolnai Ferenc (nagy képünkön) úgy tervezi, sokat fogja használni a kondiparkot
gyobb sikerekkel egy-két
trükkösebb mutatványt is
tudnak produkálni.
– Ez a most átadott edzőpálya sokat fog nekünk segíteni a fejlődésben – fogalmazott Tóth Gábor.

– Az alapg yakorlatok
mellett próbálunk minél
több, a fejlődést elősegítő
mutatványt is gyakorolni.
Videók alapján új gyakorlatokat sajátítunk el, és ez
a park segít abban, hogy

tovább fejlődjünk. Hetente
szeretnénk legalább 3–4
alkalommal kijárni ide, és
legalább másfél órát edzeni – tette hozzá Tolnai Ferenc.
TÓTH A NDRÁS

HeBi: szeretik és használják a közösségi kerékpárt

Újabb siker

Lezárult a horvát–
magyar együttműködésben megvalósult
BicOa névre hallgató
kerékpáros projekt,
ennek apropóján
konferenciát tartottak
a városházán.

Hévíz nyerte a
„legbringásbarátabb” címet a VELO.hu pályázatán. A portál a 10 ezer fő
alatti települések között
kereste a kritériumoknak leginkább megfelelő
várost és falut. A pályázatok értékelése után
Hévíz nyerte a címet. Ehhez ingyenes stand jár a
2015-ös PORT Bringaexpo kiállításon, s különféle értékes médiamegjelenések is párosulnak
hozzá. Az értékelés során vizsgálták a közösségi kerékpár-kölcsönzési lehetőséget, a kerékpáros információs központ és a szükséges kiadványok meglétét, valamint a kijelölt kerékpárutak hosszát és a kitáblázott túraútvonalakat.
Emellett figyelembe vették, hogy működik-e kerékpáros egyesület, és
az mennyi, kifejezetten
bringásoknak szánt rendezvényt szervez.

A rendezvényen egyebek
mellett a program keretein
belül elindított közösségi közlekedésről, a HeBiről hallhattak előadást a résztvevők. 4
állomáson 56 dokkoló, 35 kerékpár, egy szállítójármű, egy
munkaállomás és két diszpécserközpont – ez a HeBi számokban. A rendszert az önkormányzat üzemelteti, a
szállítást és karbantartást a
Gamesz végzi, a marketingtevékenységet és az értékesítést pedig a TDM Egyesület.
Az elmúlt négy hónapban
összesen 5721 alkalommal
kölcsönöztek közösségi kerékpárt Hévízen, a bérelt idő
több mint 3500 óra, azaz meg-
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A bringákat szállító jármű havonta átlagosan ezer kilométert futott
közelítőleg 147 nap volt. A
bringákat szállító jármű havonta átlagosan 1000 kilométert futott. Naponta átlagosan
31,96 alkalommal béreltek kerékpárt, a legkevesebben, ötször, október 24-én, a legtöbben, 178-szor, augusztus 15én pattantak nyeregbe.

Ez idő alatt összesen 965
kártyát értékesítettek, ebből
244 jelenleg is aktív. Egy-egy
kerékpár átlagosan 125 órát
futott. Ami pedig az állomások
kihasználtságát illeti: a legtöbb alkalommal a nagyparkolóból vitték el a bringákat, s
oda is tették le legtöbben.

A felhasználók 67 százaléka magyar turista volt, 18
százalék helybeli és környékbeli, 9 százalék orosz, 3
százalék német s ugyanenynyi egyéb nemzetiségű.
Az adatok tanúsága szerint a bérlők bejárták a várost, sőt, sokan Keszthelyt is,
érintve a Balaton-partot.
Látva a számokat, az önkormányzat további fejlesztéseket tervez. Kiterjesztenék a
HeBi-t az északnyugati városrészre, ahol a Móricz Zsigmond és Fecske utca elágazásánál állítanának fel dokkolókat; a Tavirózsa utca és a
Napsugár sétány kereszteződésében az ottani sportlétesítmények indokolnák ezt; a jövőben létesítendő helyközi és
távolsági járatokat kiszolgáló
buszpályaudvarnál, a város
nyugati kapujánál is indokolt
lenne egy dokkolóállomás; a
Szabó Lőrinc és a Hunyadi
utca kereszteződésénél szintén; továbbá szóba jöhet a
Hosszúföldekre tervezett
sportcentrum is, mint lehetséges helyszín.
(vl)
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Napraforgó Vendéglē
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www.napraforgovendeglo.hu

A közmondás szerint
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Továbbra is versenyben az őszi elsőségért
A Hévíz jelenleg a második
a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, de csak
rosszabb gólkülönbséggel
szorul le az az első helyről.
Az Andráshida +35-ös,
míg a Hévíz +31 mutatóval
rendelkezik, s mindkét gárdának 30 pontja van 12
meccs után. A fürdővárosiak
legutóbb a Pókaszepetk
együttesét iskolázták le hazai környezetben. A meccs
7-0-s eredménnyel zárult.
Horváth Gábor, a Hévíz támadójátékosa úgy fogalmazott: „Fiatal csapatunk hétről
hétre mindent megtesz annak
érdekében, hogy kiszolgálja a
közönséget, és néha vannak

A

A Hévíz ezúttal sem kegyelmezett az ellenfelének
olyan támadások is, amelyek
már szépnek mondhatók. Szerencsénkre nekünk itt Hévízen biztos hátterünk van, ami
nagyon fontos a futballban, és
olyan az edzőnk is, akinek
munkája által nagyon sokat
tudnak fejlődni a fiatalok.”

Koller Zoltán vezetőedző pedig úgy fogalmazott: már láthatóvá váltak
bizonyos helyzetekben,
hogy miket gyakorolnak az
edzéseken, hiszen a kidolgozott akciókat gólok is követték.
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Döntsön jól!

FÁSY MULATÓ

Válassza a
legjobbat!

Márton napi libapecsenye a kemencéből.

Ahol igazán jól sülnek ki a libák.
Libanapok a

Kemencés büfében.
2014. 11. 07- 16.ig.
VENDÉGEK:
IESTA), FÁSY ÁDÁM,
(F
BI
TI
ÁS
RD
O
CS
L,
O
APOST
,
R MARY, SLÁGER TIBÓ
FÁSY ZSÜLIETT, NÓTÁ
OR,
TAJTYBOY, VARGA VIKT
LTÁN ERIKA
ZÁMBÓ KRISZTIÁN, ZO

ZEG
ZALAEGERS

APHATÓK
JEGYEEK KKAPHATÓK
JEGYEK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN:
Zalaegerszeg, Kossuth u. 45–49., tel./fax: 92/312-580
/ , tel./fax: 83/362-373
Zalaszentgrót, Eötvös u. 2/A
Nagykanizsa, Ady E. u. 12., tel./fax: 93/310-226
Keszthely, Pláza, Rákóczi tér 20., tel./fax: 83/312-360

A napi ajánlatban szereplő libaételek árából
50 % kedvezményt biztosítunk.
Az étlapon szereplő ételeinkből a hirdetést
felmutató vendégeinknek 10 % kedvezményt adunk.

Előrendelés és asztalfoglalás: 30 624 31 53
Címünk: Keszthely Malom u. 7.

Kövessen a facebookon.

Jegyár: 2990 Ft
kező
Megyekártyával rendel
s áron,
nye
mé
vez
ked
nk
tői
előfize
-ér t vásárolhatják

FT
2690
en.
a belépő jegyet elővételb
meg

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Része a szórakozásnak is
A ked
kedvez
ke
ddve
vez
ezmény
méén
mén
éény
nyekk nem vonha
onha
onhatóak
h tóak
tóa
óak
óak
óa
ak össze.
e. AAzz akció
kció érv
éérrrvénye
énye
nye
ny
yes 22014.
14.1
4.1
.111.
1.07
..007.-15
.07
07.-15
.-. 1 ig 20
.-1
2014.11
201
2014.11
.11
11.16.
.16.
.1
.16
16.
116
6.--án
án tov
án
toov
ovábbi
ábbi ak
ább
akciók
akc
k iókk a libaét
libaét
baééttelek
baé
ba
elee ből.
elekből.
ből
ől.l..

hvf_141105.indd 10

2014.11.03. 15:43:50

v

sport

2014. november 5.

HÉVÍZI

11

Magabiztos Ágyúgolyó, fogantyúval...
siker
A sportról és mozgáskultúráról szóló előadássorozat legutóbbi rendezvényén a kettlebell
A Tolnán elszenvetitkáról tartott előadást a könyvtárban Fardett vereséget követőkas Gábor SFG1 instruktor.
en hazai pályán ma– A kettlebell egy öntöttvas- kezdeni, elsősorban azért,
gabiztosan győzött a golyóból
álló sporteszköz, az mert a gyerekek figyelme még
Hévíz az NB II-es női oroszok már 300 éve használ- elkalandozik, s ez veszélyes
kézilabda-bajnokság- ják – mondta elöljáróban a lehet. Másrészt a csontozatuk
sportoktató. – A nyugati civili- és a gerincoszlopuk még fejlőban. A Tamásit verte zációban is felbukkant a szá- désben van, s nem biztos,
39-29-re Klász Karo- zadforduló elején. Biztosan hogy jó, ha egy súllyal fentről
sokan emlékeznek olyan ké- megterheljük azt.
la együttese.
– Tolnán öt góllal kikaptunk a bajnokesélyestől. Már
tíz góllal is vezettek, onnan
jöttünk föl – mondta Lancz
Katalin kapusedző. – A Tamási elleni meccsre nagyon
készültünk, s nem gondoltuk
volna, hogy ilyen sima lesz.
Aminek külön örülök, hogy
az utolsó hat percben a 16
éves Borda Grétát játékba
tudtuk küldeni. Ő összesen
két gólt kapott, mellette 6–7
védése volt. Ebből is látszik,
hogy megéri külön dolgozni a
kapusokkal.

A Hévíz ellenállhatatlan volt
– Nagyon örülök ennek a
győzelemnek, nehezebbre
számítottunk. Készültünk
arra, hogy a Tamási ellen
csak g yorsabb játékkal
nyerhetünk, s ezt meg is
valósítottuk – összegzett
Klász Karola, a Hévíz vezetőedzője.

pekre, amelyeken csíkos pólóA sportoktató szerint az
jú, kackiás bajszú emberek eszközben az a szép és sajátpózoltak egy
ságos, hogy
olyan vasgoel lentétben
lyóval, amelyeg y
sima
nek füle volt.
súlyzóval, alEz úgy néz
kalmas balki, mint egy
lisztikus
á g y ú g olyó,
munkára. Miamelyre egy
vel a tömegbőrönd foközéppontja
ganty úját
kívül esik a
erősítették.
középp ontA k koriba n
ján, ezért álterjedt
el
landóan küzegész Euródeni kell vele,
pában ezekhogy megmanek a súly- Farkas Gábor a strongfirst is- radjon az emzóknak az kolát képviseli
ber kezében.
őse. Aztán
Így a törzsizjöttek a gépek, a tárcsás ru- mokat is jobban megdolgozdak, így ezt a kis eszközt elfe- tatja, mint egy hagyományos
ledték, kivéve az oroszoknál, eszköz.
ahol a rendfenntartó erőknél
– Párhuzamot lehet vonni
és a katonáknál napi szinten az olimpiai súlyemelés és a
használták.
kettlebell között, mind elneve– A strongfirst iskola ter- zésben, mind pedig a tempójedt el, amit jómagam is képvi- kat tekintve. Annyi a különbselek. Mint a nevében is benne ség, hogy az olimpiai súlyemevan, a maximum erő kifejlesz- lés nagyon technikás dolog,
tését tűzte zászlójára, ezáltal gyerekkortól érdemes elkezérünk el egészséges, mobil deni, hogy az ember később
testet, hatalmas állóképessé- sikeres legyen. A kettlebellt
get, nagy erőt, illetve szép, sokkal egyszerűbb megtanulszálkás, zsírmentes fiziku- ni, és mivel kisebbek a súlyok,
mot. Ezt a sportágat nagyon ezért biztonságosabban véfiatal korban nem javasolt el- gezhető.
(ta)
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KG DENTAL
Tel: 06 83 340 099
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MŰFOGSOR

65.000,- Ft
H - 8380 Hévíz Park u. 2.
E-mail: heviz@kgdental.eu

Műanyag nyílászárók gyártása, forgalmazása,
könyöklők, árnyékolástechnika

www.omegaablak.hu
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

Malactanya Vendéglő Keszthely
(Kertváros) Napfény sor 6/a
ÔMRQQDQQ\LWRWWYHQGpJOĞQNEHQYiOODOXQN
FVDOiGLEDUiWL|VV]HM|YHWHOHNWIĞLJ
+pWYpJHQNpQW]HQpVHVWpN

ZZZPDODFWDQ\DKX7HO

Látja? Nem látja? Na látja!
Csatlakozzon Ön is az
akcióhoz, és ellenőriztesse
látását díjmentesen

az Admirál Optikában
83/342-060
83/340-960
www.latnieslatszani.hu
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Ön hogyan tölti a hosszú hétvégéket?

Hegedűs Kenéz Anna
Mi Budapesten élünk, a szüleim
pedig itt Hévízen. Általában
minden hosszabb hétvégén eljövünk. Ilyenkor a családdal vagyunk, a gyermeknek is jobb,
hogy kicsit kimozdulhat otthonról. Általában sétálunk, kirándulunk. A kisfiam nagyon szereti a múzeumokat, főleg a keszthelyi vadászati múzeumot, oda
is ellátogatunk. Az viszont nem túl jó, hogy ezeket a napokat le kell dolgozni.

Lukács Bernát
Egy keszthelyi múzeumban
dolgozom, így általában a hoszszú hétvégék munkával telnek,
hiszen nekünk olyankor is nyitva kell tartanunk. Ilyenkor van
az embereknek ugyanis idejük
egy kicsit kirándulni, múzeumokat látogatni. Azzal sincs semmi bajom, hogy
vagy az előző, vagy a munkaszüneti napot követő
szombaton le kell dolgozni azt a napot, ez így logikus, teljesen jó ötlet.

Lukács Istvánné Marika
Nyugdíjas vagyok, így sokkal
többet tudok pihenni, mint
azok, akik dolgoznak. Általában a hévízi tóra megyek úszni
vagy a családommal, az unokáimmal töltöm az időt. Kirándulni is nagyon szeretek. A
családdal vagy a barátaimmal megyünk valamerre ilyenkor, az a lényeg, ha jó idő van, akkor
a szabadban, a természetben legyünk. Sokfelé
jártunk már.

Vigyázat! Mérgező gomba!

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Sokan vittek mostanában vizsgálatra a
gyógyfürdő kórházat ölelő parkból retekszagú fakógombát. Erről tájékoztatott Benkő
Lajos, a termelői piac gombaszakértője. Ez a
gomba viszont mérgező!

Grillezett halak

Ez a gombafaj nem ennivaló, egyes esetekben, nagyobb
mennyiségben fogyasztva, a párducgalócáéhoz hasonló
tünetekkel kevert enyhe, úgynevezett muszkarin típusú
mérgezést okozhat.
A retekszagú fakógomba nem könnyen felismerhető,
mert tulajdonképpen nem egy, hanem több, egymáshoz
igen hasonló faj, amelyeket még alapos szakvizsgálattal
sem könnyű egymástól megkülönböztetni. Erre azonban
gyakorlatilag nincs is szükség, mert hasonló jelentőségűek, és így valamennyit egyformán kerülni kell. Változatos
színe és mérete miatt egyébként több más gombához, így
például egyes pókhálósgombákhoz és egyik-másik pereszkéhez is hasonlít. Ezért a piszkosbarnára színeződött
lemezekre, a retekszagra és a rossz ízre kell figyelni.
A retekszagú fakógomba a lomb- és fenyőerdők talaján
sokszor tömegesen nő.

A retekszagú fakógombát nem könnyű felismerni, viszont
mérgező hatása miatt kerülni kell

Ágyas József szerint a hévíziek szeretik a halat

Ágyas József a hévízi termelői piacon grillezett halakat kínál a vendégeknek. Most
egy igazán egészséges, finom és laktató
ételt ajánl olvasóink figyelmébe.

HOZZÁVALÓK:
4–6 makréla, pisztráng,
zöldfűszerek, só, citrom,
fokhagyma, olívaolaj.
ELKÉSZÍTÉS:
12 órás pácot alkalmazunk a halakra. A pác a
kertben található idényjellegű zöldfűszerekből,
nagyon kevés sóból, kevés
citromból és olívaolajból
áll. A pác után pihenni
hagyjuk a halakat egy kevés ideig, majd nyársra
húzzuk, faszénparázs fölött sütjük és grillezzük
azokat. 15–20 perc alatt
készen van a belül puha,
kívül ropogós hal. Tálalásnál készítsünk ki a hal
mellé citromot, olívaolajat,
amibe szintén keverjünk
zöldfűszereket.
Pirítóssal ajánlott fogyasztani.
Jó étvágyat kívánunk!

– Nagyon jó tapasztalatom van itt Hévízen, a
termelői piacon, az ide
látogató vendégek és az
itt élők is szeretik a halakat. A halat spíz formájában parázs fölött sütöm,
én makrélát ajánlok, ami
Írországból jön, valamint
pisztrángot, ami Tapolcáról származik – tudtuk
Belül puha, kívül ropogós
meg Ágyas Józseftől.

Márton-napi családi fesztivál
Kétnapos Márton-napi
programmal várja az ünnepelni vágyókat a Tavirózsa
utcában a művelődési központ. November 8-án és
9-én, szombaton és vasárnap egyaránt 13 órától kezdődnek a kulturális és szórakoztató műsorszámok.
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Mindkét napon kreatív játszóházat tartanak a Magyar Csárda Galériában,
szombaton lesz libafuttatás, vasárnap pedig jótékonysági sütivásár is.
A Szentlélek-templomban a szombati, 18 órai
szentmise részeként misz-

tériumjátékot láthatnak a
hívek, s az ünnepi alkalmon megáldják az újbort is.
Ezt követően lámpás felvonulás lesz a Tavirózsa utcáig.
Vasárnap fellép – többek
között – Peller Károly és
Oszvald Marika.
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