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Hévíz a boldogulás és a családi kötelék
Bencsik Péterrel a barátságos városról, a sportról és a kedvenc helyekről | 8. oldal

Vidám zenés évkezdet
Újévköszöntő gálakoncertet adott a Zalai Príma-díjas Musica Antiqua a hévízi sportcsarnokban. A nagyszámú közönség – az alkalomnak megfelelően – vidám
muzsikát hallhatott az együttes előadásában. A koncerten fellépett Berényi Andrea operaénekes, valamint Prehoffer Gábor furulya- és csembalóművész is.

A múltból a jövőnek

Vidám muzsika, szinte minden zenei korszakból
– Egy újévi gálahangverseny mindig kihívás – szögezte le Varga Endre művészeti vezető. – Akármenynyire is gazdag a repertoárunk, ilyenkor illik valami
különlegességgel előrukkolni, s mi igyekszünk is
megfelelni ennek az elvárásnak.
Ezúttal szinte minden zenei korszak muzsikájából
adtak vidám, könnyed, dallamos ízelítőt a Musica
Antiqua tagjai. (Bővebben a 6. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Évfordulót
ünnepeltek

90 éves a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az
ünnepségen felszentelték az új csapatszállító
járművet
9. oldal

Fejlődésében is otthonos maradjon
„Az új, immár öt évre szóló
megbízatásunkban továbbra
is a város fejlődéséért fogunk
dolgozni, hogy megőrizhessük eddig elért eredményeinket, kamatoztatni tudjuk
adottságainkat”, fogalmazott Papp Gábor polgármester a hévízi újévköszöntő fogadáson elmondott beszédében. Kiemelte, a várost úgy
akarják fejleszteni és előrevinni, hogy közben „az otthonunk maradhasson”. Egy
olyan hely, ahol jó élni, családot alapítani, vállalkozást
Az új év leendő sikereire Papp Gábor és L. Simon László álműködtetni.
(Folytatás a 6. oldalon.) lamtitkár is koccintott

Kívül-belül megújult
az egregyi Árpádkori templom. Hévíz
egyik legfontosabb
kulturális öröksége
a múlt dicsőségéről
tanúskodik – és a
jövőnek üzen…
A magyar művészettörténetben is számon tartott középkori római katolikus
templom feltehetőleg a XIII.
században épült, az első okleveles említése 1341-ből
maradt ránk. A koráról szóló viták során kialakult, általánosan elfogadott nézet
az építés időpontját a XIII.
század második negyedébe
helyezi. A templom a környéken nagy mennyiségben fellelhető pannon homokkőből
készült, épülettömbje hoszszanti elrendezésű, hármas
tagolású.
(Folytatás a 4. oldalon.)
A felújított Árpád-kori templom növeli a város vonzerejét

Folytatódnak
a fejlesztések
„A tavalyi esztendőt és
így a hévízi önkormányzat
életét is nagymértékben
meghatározta, hogy három
választás volt Magyarországon, igaz, ez semmiféle
törést nem okozott a város
életében. Októberben egy
sikeres négyéves ciklust
zártunk le” – mondta lapunknak adott interjújában
Papp Gábor polgármester.
Hozzátette: 2015 nem a látványos fejlesztések éve
lesz, sokkal inkább a nyugodt tervezésről szól majd.
(Interjúnk a 3. oldalon.)
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Számítógépeket
vásárolnak
az iskolának
Új számítástechnikai termet rendeznek
be az Illyés iskolában,
amit az önkormányzat
26 számítógép megvásárlásával támogat. A
szerződést decemberben már megkötötték,
a teljesítés az év elején
esedékes. A gépek
összértéke 2,8 millió
forint.

Kéményseprős
évköszöntő
a hivatalban
Amennyiben hihetünk a hagyományoknak, Hévíz számára
biztosan jól alakul a
2015-ös esztendő, hi-

Szerencsét hoztak, új
évet köszöntöttek a kéményseprők
szen január legelején
kéményseprők köszöntöttek új évet a hivatalban.
A keszthelyi Lángőr
’94 Kft. ügyvezetője,
Szabó Tibor és munkatársa, Horváth József kereste fel Papp
Gábor polgármestert
és Kepli József János
alpolgármestert, hogy
– immár hosszú évek
hagyományának megfelelően – pezsgővel
koccintsanak az új
esztendőre.

2015. január 14.

Górcső alá vették a várost
Értékes és megfontolandó eredményekkel zárult az a kutatás, amit tavaly nyáron tizenhat
építészhallgató végzett a városban. A fiatal
szakemberek górcső alá vették egyebek mellett Hévíz kereskedelmét, építészeti megoldásait és a megvalósult beruházásokat.
Amint arról beszámoltunk, a Hévízen töltött egy
hét alatt hat témát dolgoztak
fel a Budapesti Műszaki
Egyetem Építészmérnöki
Karának hallgatói. Ezek
amellett, hogy illeszkedtek a
tanszék kutatási programjába, kapcsolódtak a város aktuális fejlesztési terveihez.
Egyebek mellett olyan érdekes kérdéseket tanulmányoztak, mint a hévíziek és
az ide látogató vendégek térhasználata, azaz, hogy merre mozognak, hol vásárolnak, étkeznek és kapcsolódnak ki. Megvizsgálták az
egregyi fejlesztések hatásait, illetve a továbblépés lehetőségeit, s górcső alá vették a
belvárosi közterület-rehabilitáció eredményeit. Tanulmányozták továbbá a városi
kereskedelmet, azon belül a
turistákat és a helyieket
megszólító üzleteket, a város
építészeti karakterét és turisztikai útvonalait. A felmérés eredményeit a napokban
egy prezentáció keretében
mutatták be.

elindítására, ez különösen
az északi városrészben élők
igénye.
– Az elégedettségvizsgálatok minden kérdésnél átlag
feletti eredményt hoztak, így
például a már megvalósult
egregyi fejlesztésekkel elégedett, a Hosszúföldekre tervezett sportcentrum létrejöttét pedig támogatja a hévíziek többsége – sorolja a városvezető.
A tapasztalatokat a kutatók dolgozatba foglalják, a

a kettő nem fedi egymást. A
vendégek inkább a késő délutáni, esti nyitva tartást preferálnák a reggeli és délelőtti
helyett.
A felmérés arra is rávilágított, hol érdemes a városban
további zöldfelületeket kialakítani. Egy ilyen hiányzik
– A kutatás révén számos például a Semmelweis-Koráhasznos információval gaz- nyi utcai lakótömb környékédagodtunk. Az eredmények
egyértelműen azt igazolják,
hogy az elmúlt időszakban
megvalósult beruházásaink
elnyerték az itt élők és a nálunk gyógyulók, pihenők tetszését, a következtetések
egy részét pedig beépítjük
jövőbeni fejlesztési terveinkbe – mondja Papp Gábor polgármester.
Érdekes eredményre jutottak a fiatal szakemberek például a belvárosi közlekedési
útvonalakat vizsgálva. Méréseik ugyanis azt mutatják,
hogy a Kölcsey utcában
majdnem akkora a gyalogos
forgalom, mint a Rákóczi utcában. Ez megerősítette az
önkormányzat azon elgondolását, miszerint a buszpályaudvar kiköltöztetése után ez A Kölcsey utca már most is korzó, mindig sokan sétálnak ott
a terület is sétálóutca funkciót kapjon.
ről, s a város északnyugati városvezetők pedig konzulA hallgatók megnézték a részéből is. Ezek tervezése tációt tartanak az eredméHévízen található 426 üzlet már idén elindul.
nyekről, s a felmérés megisnyitva tartását s összevetetA megkérdezésekből kide- métlését tervezik az egregyi
ték azt a turisták időbeosztá- rült, hogy valóban szükség projekt lezárulta után.
VARGA LÍVIA
sával, és arra jutottak, hogy van a közösségi közlekedés

Idén év elején is ingyenes a nagyparkoló
Míg decemberben a város teljes területén,
addig január 6-tól február 28-ig a nagyparkolóban tette ingyenessé a parkolást a hévízi önkormányzat az ide érkezők számára.
A nagyparkolóban az
első óra egyébként is ingyenes volt, és utána is csak
100 forintot kellett fizetni
egy óra parkolásért, ám
most még ezt is megspórol-

hatják az autósok. Ez különösen jó hír lehet a termelői
piacon vásárlók számára,
valamint azoknak, akik a
jég pályára szer veznek
programot maguknak.

Egészen február végéig nyitva lesz a sorompó
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Az idei a nyugodt tervezés éve lesz
(Folytatás az 1. oldalról.)
re, amelyre nem látunk pályá- biztos, hogy ezen elemek közül
– Egy tavalyi interjúban zati támogatást, igénybe ve- több is elkészül idén. A követ2013-at a fejlődés és előrelé- szünk-e fejlesztési hitelt. Hévíz kező hetek feladata lesz, hogy
pés esztendejének nevezte. éves költségvetése 4,2 milliárd felállítsuk a sorrendet és megMilyen volt 2014?
forint. Ebből pár száz milliót nézzük, mihez tudunk pályá– A fejlődés 2013 után folyta- tudunk fejlesztésre költeni zati forrást találni s mit kell
tódott 2014-ben és folytatódik évente, ennél azonban na- más módon megvalósítanunk.
2015-ben is, hiszen számos ki- gyobb a fejlesztési igény a vá- De említhettem volna példasebb és több áthúzódó projek- rosban. A beruházások nem ként sportfejlesztéseinket is:
tünk van. A HeBi beváltotta a állhatnak le, önerőből azon- mielőtt nekilátnánk a pályázahozzá fűzött reményeket, hi- ban nem tudunk mindent meg- ti pénzből finanszírozott futszen a helybeliek és a vendé- valósítani.
ballpálya építéséhez, közműgek egyaránt szívesen hasz– Mely beruházások eseté- vesíteni kell a területet.
nálják a közösségi kerékpáro- ben gondolkodnak hitelfelvé– Bár Hévíz 4,2 milliárd
kat. Közel 160 millió forintból telben?
forintos éves költségvetésémegújult a város közvilágítá– Utak, járdák építése, felújí- vel a gazdag települések közé
sa, 110 millió forintot költöt- tása, azaz olyan fejlesztések tartozik, itt is elengedhetettünk a Bibó gimnázium ener- esetében, amelyeket saját erő- len az ésszerű gazdálkodás.
getikai korszerűsítésére. Az ből nem tudnánk finanszíroz– A spórolás jegyében tervegregyi projekt lassan a végé- ni, de fontos lenne, hogy elké- ben van, hogy a művelődési
hez közeledik, és a tervezett szüljenek, mert állapotuk kü- központ a jövőben nonprofit
határidőre, azaz április végére lönben egyre csak romlik. S kft.-ként működik tovább,
felépül a 225 milliós pályázati ide tartozik közlekedési kon- mert így egyrészt jobban jártámogatásból megvalósuló cepciónk megvalósítása is. En- nánk az áfa-visszatérítéssel,
alpályaudvar, s ehhez kapcso- nek része az alsópáhoki úton másrészt a cég más települélódóan a helyi járatú közleke- megépítendő új buszpályaud- seken is tudna feladatot váldés elindításának egyik fontos var, ezzel párhuzamosan a lalni, ami bevételt hozna a váfeltételeként városszerte meg- régi átalakítása, a nagyparko- rosnak. Van azonban olyan
újul tizenkét buszöböl. Kultu- ló teljes átépítése, a Vörösmar- terület, amire, azt gondoljuk,
rális programjaink elnyerték ty utca rendbetétele és a helyi most kell több pénzt költeni.
a közönség tetszését, sportfej- közlekedés elindítása. Utóbbi Ilyen a turizmus és azon belül
lesztéseinket, így például a azért is rendkívül fontos, mert is a marketing, most kell
kültéri fitneszparkot a hévízi- ezzel tudnánk az egregyi vá- ugyanis erősíteni a jelenléek és az itt pihenő
tünket bizonyos
vendégek is hasztérségekben, akár
nálják, és 2014-ben
egy-egy fejlesztés
sportolóink is eredkárára is, mert ez
ményesek voltak.
sokkal gyorsabb
Fontos eredményés nagyobb haként könyveljük el
szonnal jár, amit
továbbá, hogy az
aztán visszaforAquamarin talpra
gathatunk. Célul
állt és megújult, hitűztük ki a német
szen az önkormánypiacon való állanzati tulajdonban
dó jelenlétet, nem
lévő kft. saját erőből,
szabad feladnunk
nyereségét visszatovábbá a skandiforgatva fejleszt tíznáv piacot sem, s
milliós nagyságmeg kell erősíterendben.
nünk pozícióinkat
– Hogyan folytaaz orosz nyelvtetódik a munka
rületeken is, ahol
2015-ben?
ez idáig marke– Az egyik legfontingre nem nagyon
tosabb idei feladat,
költöttünk. Mindhogy megalkossuk
ebben a Magyar
hosszú távú terveinTurizmus Zrt. és
ket. Úgy gondolom, Papp Gábor: – Ma már egy regionális reptér nélkül az érdekelt vállal2015 nem a látvá- elképzelhetetlen a továbblépés a turizmusban
kozások is közrenyos fejlesztések
működnek és teréve lesz, sokkal inkább a nyu- rosrészt teljes körűen bekap- mészetesen a finanszírozásgodt tervezésről szól majd. Ez csolni a város vérkeringésébe. ba is beszállnak.
persze nem jelenti azt, hogy S egy-egy elem megvalósításá– Hogyan alakult tavaly a
leállnak a beruházások. Végig ra ugyan találhatunk pályáza- vendégéjszakák száma?
kell gondolnunk, hol vannak ti forrást, de mind az ötre biz– A végleges adatok még
kitörési pontok, s arról is most tosan nem, az egyes részek nincsenek meg, de úgy tűnik,
kell döntenünk, hogy egy-egy azonban nem működhetnek hogy hoztuk a 2013-as eredménagyobb volumenű fejlesztés- egymástól függetlenül. Ami nyeket, azaz a vendégéjsza-

Turisták a sétálóutcán. A vendégéjszakák száma tavaly is
meghaladta az egymilliót
kák száma tavaly is meghaladta az egymilliót, annak ellenére, hogy több piacon is érezhető volt a stagnálás.
– Az orosz piac visszaesése
Hévízen mennyire jelentős?
– Az orosz piac rajtunk kívülálló okok miatt gyengélkedik. Ez a 2014-es hévízi adatokban egyelőre nem mutatkozik, a más térségekben regisztrált komoly vendégszámcsökkenés ugyanis minket
egyelőre elkerült, az viszont
megjósolhatatlan, hogy 2015ben hogyan alakul az orosz
turisták száma. Minket igazol
tehát, hogy jó döntés volt nyitni más területek felé, hiszen
az elmúlt időszakban felépített nemzetközi kapcsolatok
most kezdenek majd beérni.
Ezeket mindenképpen erősíteni kell a jövőben is. Szlovákiából, Szlovéniából és Kínából például a korábbinál többen jöttek, és örömteli, hogy
sok belföldi vendég pihent nálunk. Ami pedig a jövőt illeti:
az északi térségből, a német,
svájci, olasz és francia területekről a korábbinál több vendégre számítunk, és megcélozzuk Ausztriát is.
– Két lezárt éve van már a
reptérnek az önkormányzat
üzemeltetésében. Mik a tapasztalatok? Mennyiben járul hozzá a Hévíz–Balaton
Airport a vendégéjszakák
számának alakulásához?
– Ma már egy regionális
reptér nélkül elképzelhetetlen
a továbblépés a turizmusban.
A repülővel érkező vendégek
minimum egy, de inkább két

hetet töltenek a városban. S
bár százalékban kifejezve
egyelőre minimális a Hévíz–
Balaton Airport kihasználtsága, óriási potenciál van
benne. A továbblépés szempontjából fontos az új befektető is, akivel most kezdjük
majd a tárgyalásokat.
– Hévíz egy külső szemlélő
számára is láthatóan sikeres négyéves ciklust és 2014es évet zárt, az utóbbi időben
ennek ellenére több támadás
is érte önt. S ezek a kampány
elmúltával sem hagytak
alább. Minek tudja be ezt?
– Talán pont a sikereink miatt vagyok ennyire kereszttűzben. A kritikával egyébként nem is lenne semmi gond,
hiszen az akár építhet is. De
itt alantas, a magánszféra határait is átlépő támadásokról
van szó, ami valószínűleg
irigységből, rosszindulatból,
tehetetlenségből fakad. Ezt
látjuk az országos politikában is. Ami biztos, hogy nem
jó úgy dolgozni se nekem, se a
kollégáimnak, hogy azzal kell
töltenünk a munkára szánt
idő és energia egy részét,
hogy ezekkel a támadásokkal
kell foglalkozni. Hivatalból
azonban muszáj ezt megtennünk, akkor is, ha egynémely
akció az alantas bosszúállás
szintjére süllyed. Mindez természetesen nem tör meg bennünket, ugyanúgy végezzünk
a dolgunkat, ahogy eddig, s
közben igyekszünk megadni
a megfelelő válaszokat, akár
jogi úton is.
VARGA LÍVIA
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Egregy s így a város vonzerejét is növelik
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nyugaton áll a magas torony, hozzá kelet felé az
alacsonyabb és szélesebb
hajó, ehhez pedig a keskenyebb szentély kapcsolódik.
A templom a XVI–XVII.
században tönkrement,
1731-ben állították helyre.
1965-ben az Országos Műemléki Felügyelőség restauráltatta a román stílusú
falusi templomokat példázó épületet, azóta azonban
nem nyúltak hozzá.
A kápolnát ma is a nemzedékek hosszú sora óta
használt temető veszi körül. A török időkben elpusztult falu néhány kilométerrel távolabb épült
újjá, s ma már Hévíz városának része.
– Ez a templom s az
egregyi városrész korábban méltatlanul nem szerepelt a város turisztikai
fejlesztéseiben – szögezi le
Kepli József János alpolgármester. – A város mostani vezetősége azonban
úgy gondolja, mindent meg
Kepli József János alpolgár- kell tenni azért, hogy fennmester és Fisli István képvise- maradhasson, s minél több
lő. A nagy képen a megújult helybeli, illetve turista
Árpád-kori templom
megismerhesse.
Az Árpád-kori szentély
bruttó 44 millió forintba
került rekonstrukciója a
„Korok és Borok” projekthez kapcsolódik, amely
Eg reg yet visszahelyezi
méltó, turisztikai szempontból meghatározó helyére. A sétaút valódi kultúrtörténeti turisztikai
kaland, hiszen a római katona sírja az első, s a kereszténység kezdeti idősza k á ra
em lékez tető
szakrális műemlék az
utolsó állomása. A közbeeső stációkon pedig, teszi
hozzá az alpolgármester,
grafikák, leírások vezetik
és informálják az érdeklődőket.
A templom teljes külső
homlokzatát felújították, s
olyan anyaggal fedték be,
amely ellenáll az időjárás
viszontagságainak. Rekonstruálták a tetőszerkezetet, a gépészetet, a villamos rendszert, a lépcsőt és
a belső teret is, a temploAnno. A felállványozott kápolna még tavaly nyáron, a felújítás idején
mot és a körülötte lévő te-

metőt pedig kőbástyával
vették körül, s a csapadékvíz-elvezetést is megoldották a projekt részeként.
– Azt szeretnénk – szögezte le Kepli József János
–, hogy a gyógyászatra és
a gyógytóra épülő turisztikai kínálat bővüljön kulturális attrakciókkal, bevonva ebbe Hévíz minden területét. Így olyan komplex
szolgáltatást, kikapcsolódást kínálhat a város, amitől még vonzóbb lehet a látogatók számára. Egregyen sem állnak le a fejlesztések, vannak további
tervek, például egy kálvária kialakítása.
Fisli István egregyi önkormányzati képviselőt
„ezer szál” köti a templomhoz és környezetéhez, hiszen édesapját is itt, a temetőben helyezték örök
nyugalomra. Azt mondja,
a vendégek eddig is, a nem
megfelelő állapotok ellenére, kedvelték a városrészt,
most pedig a turizmus fellendülését várja a városatya a „Korok és Borok”
projekttől.
– Már eddig is pozitívak
a visszajelzések a helyiektől, annak ellenére, hogy
az építkezés során olykor
voltak nehézségek. A legtöbben azt mondják: megérte az áldozat. Az önkormányzat további egyeztetéseket folytat az itt lakókkal, hiszen a Dombföldi út
környezetét is szeretnénk
rendbe hozni, s még épül a
Dísz tér, valamint a kiállítóhely is, továbbá a „Fraditemplom” környezetében
is komoly beruházások
várhatók.
A friss visszajelzések
alapján máris vannak
olyanok, akik Egreg y, a
sétaút és a felújított templom miatt választják Hévízt pihenésük hely színéül, vag yis a g yóg yturisztikai mellett a város
felkerül Mag yarország
kulturális turisztikai térképére is. Ez pedig tovább
növelheti a látogatottságot, a vendégéjszakák számát és az itt működő vállalkozások várható bevételét.
FORRÁS -INFORMÁCIÓ

2015. január 14.

visszapillantó

Hatszázan a gyerekek ünnepi műsorán

Az idei iskolai karácsonyi programban összesen 165 diák állt színpadra
Idén is megtelt a sportcsarnok az Illyés Gyula Általános Iskola hagyományos karácsonyi műsorára.
A programot, mint az elmúlt több mint két évtizedben, most is Holczerné
Szabó Ágnes szervezte.
– Kezdetben az iskola aulája adott otthont az ünne-

pélynek, és a diákok, valamint a tanárok alkották a
közönséget. Hamarosan
azonban kinőttük a helyet,
így áthelyeztük a műsort a
sportcsarnokba. A kezdetek
óta átéltünk egy rendszerváltást, ami a repertoár változásában is jelentkezett,
hiszen addig nem nagyon

Közös ének csendült

lehetett egyházi énekeket
előadni, majd megszűnt a
zenei tagozat, s helyébe lépett a művészeti iskola – emlékezett vissza a szervező. –
Ezzel az addigi karácsonyi
hangversenyek kiegészültek a színjátszók és a néptáncosok produkciójával. A
zeneiskola tanárai – Balázs

Árpádné, Laborfalvi Lászlóné, Pekár Zsuzsanna,
Varga Endre, Babos Judit,
Aigner Barbara – hangszeres közreműködésükkel
színesítették a produkciókat, s az élményt tovább fokozta a Szarkáné Lampert
Anikó által igényesen elkészített színpadkép.
(ta)
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Cipősdoboznyi
szeretet
Cipősdoboznyi adományokat várt az adventi időszakban a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. A
„Segíts, hogy segíthessünk” elnevezésű akcióban a családgondozók játékokat, ruhát és
tartós élelmiszert
gyűjtöttek a hátrányos
helyzetű családoknak
és gyermekeiknek.
Nagyon sok ajándék
és felajánlás érkezett a
hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és a
cserszegtomaji Szabó
István Általános Iskola diákjaitól, a Hévízi
Box Klubtól, valamint
hévízi magánszemélyektől.
A sikeres
g yűjtés eredményeként 21 család 47 gyermekének tudott a szolgálat örömet okozni
karácsonykor.

Pravoszláv liturgia a templomban

Több istentiszteletet is tartottak az ünnepi időszakban
a református templomban. A hagyományoknak megfelelően a szentesti alkalmat együtt rendezték a német evangélikus testvérekkel.

Friedrich Lange német evangélikus és Péntekné Vizkelety
Márta református lelkész szenteste. Az ünnepi időszakban sokan voltak az istentiszteleteken
– Énekes könyveinkben, a magyar és a német nyelvűben vannak közös énekek – mondta Péntekné Vizkelety
Márta református lelkész. – Ilyenkor együtt énekelünk,
csak a magyarok magyarul, a német testvérek pedig
ugyanazt németül. A közös istentiszteleten két igehirdetés is elhangzik, ugyanazt az igerészt Lukács evangéliumából felolvassa a német lelkipásztor és a magyar is.
Karácsony első napján sokan, mintegy 150-en voltak a
templomban. Ekkor az egyházmegye gondnokával, Papp
Gáborral közösen osztotta a lelkész az úrvacsorát, a hittanosok pedig énekkel, verssel köszöntötték Jézus születését.
A gyülekezetben tartottak óévbúcsúztató és újévköszöntő istentiszteletet is.
(ta)

A liturgiát Nyikoláj Kim protoierej mutatta be
A Hévízen élő orosz közösség tagjai, valamint az
ide látogató vendégek sokasága látogatta meg január 6-án a Szentlélek-templomot, ahol a pravoszláv
karácsonyi liturgiát a hévízi orosz eg yházközség
parochusa, Nyikoláj Kim
protoierej mutatta be.

A hag yomány szerint
karácsony hajnalán a
pravoszláv templomokban megszólalnak a harangok, valamint puskalövések adják hírül Krisztus születését. A családok
ilyenkor részt vesznek a
hajnali misén, valamint a
karácsonyi liturgián. Ezt

követően a templomban
mindenkinek úrvacsorát,
vagyis egy darabka szentelt kenyeret adnak. Az
emberek a „K risztus
megszületett!” szavakkal
köszöntik egymást, amire a „Valóban megszületett!” mondattal válaszolnak.
(ta)
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Fejlődésében is otthonos: olyan hely, ahol jó élni,
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hagyományos újévköszöntő rendezvényen Papp
Gábor polgármester nemcsak az előző esztendőre,
hanem az ősszel zárult önkormányzati ciklusra is
visszatekintett, hangsúlyozva, a tavaszi országgyűlési választásokon Magyarország a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés,
a nemzeti érdekek hatékony képviselete mellett
tette le voksát, s ugyanígy
októberben Hévíz is a Fidesz–KDNP jelöltjeinek
szavazott többségi bizalmat, hogy a város a 2010ben megkezdett úton haladjon tovább. Vagyis azon,
amely a tervszerű munkára, a párbeszédre, a közös
cselekvésre alapul – Hévíz
érdekében.
Ilyen történet a reptér
felkarolása, a közlekedési
koncepció elkészítése és
számos más fejlesztés,
amelyekkel a város „sikerrel írta be magát az európai fürdővárosok közé, magára irányítva mind a
szakmai, mind a közéleti
sajtó figyelmét”.
– Eredményeink és sikereink miatt politikai ellenfeleink tehetetlenségükben

sokszor alantas, a pártállami időket idéző eszközökhöz folyamodnak – folytatta Papp Gábor. – De el
kell hog y szomorítsam
őket, mert nemhogy megtörni nem tudják elhivatottságunkat, hanem további
összefogásra és tenni akarásra sarkallnak támadásaik. Ugyanakkor határo-

A polgármester szólt a
tervekről is. Mint mondta,
összefogással Hévízt fel
kell készíteni arra, hogy
Európa gyógyturisztikai
és rehabilitációs központja
lehessen. Ez az elhatározás pedig már túllép a város határain, és számos új
fejlesztést, beruházást generál.

Kristop Pavel briliáns játéka magával ragadta a közönséget
zottan állítom, hogy Hévíz
közéletében nincs helyük
az örökös feljelentgetőknek, illetve azoknak, akik
bosszúvágyból próbálják
rontani egy város és egy
városvezetőség jó hírét.

A hévízi turizmus nemcsak városgazdasági érdek, hanem a térség fejlődésének és gazdasági stabilitásának is alapköve,
szögezte le Papp Gábor, s
az ebből származó bevéte-

lek Hévíz mellett az országot is építik.
– Ahhoz, hogy Hévíz a
sportrehabilitáció terén is
jegyzett várossá váljon, sokat kell még dolgoznunk és
fejlődnünk. Minden tekintetben építkeznünk kell, és
meg kell találni a legeredményesebb utat. Úgy gondolom, hogy együtt mindez
sikerülni is fog.
L. Simon László, a Miniszterelnökség politikai
államtitkára, miniszterhelyettes, mielőtt a megye
közéleti krémjét képviselő
vendégsereg tagjaival koccintott, gratulált a város
sikereihez, további elképzeléseihez pedig kormányzati támogatást, segítséget
ígért. Arról is beszélt, hogy
a turizmusból élő településeknek már eddig is nagy
segítséget jelentett fejlesztéseikhez, hogy az Orbánkabinet a korábban a szocialisták által megnyirbált
állami idegenforgalmi
adóhozzájárulást másfélszeresére növelte.
Az újévi fogadáson,
amely mára a térség egyik
fontos társasági eseményévé vált, a nemrégiben vásárolt verseny zongorá n
Kristop Pavel ukrán szár-

L. Simon László (balról) további kormányzati támogatást
ígért Hévíznek. Társaságában
Pálinkás Róbert, a Helikon
Kastélymúzeum igazgatója és
Papp Gábor polgármester
mazású zongoraművész, a
párizsi nemzetközi zongoraverseny korábbi első díjasa lépett fel koncertszerű
műsorral, majd az ebédhez
és a beszélgetésekhez biztosított kellemes zenei aláfestést.
VARGA LÍVIA

Korszakokon átívelő, vidám koncerttel ünnepelték az újévet
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az újévi gálakoncerten
például a reneszánsz korból
egy francia bordallal koccintottak jelképesen az újévre,
amit tánccal, vigassággal is
ünnepeltek. Felcsendültek
vidám reneszánsz énekek,
majd a barokk korból lendületes versenyművek, népszerű dallamok. A Musica
Antiqua Mozartot is megidézte, s a koncert végén még
a közönséget is bevonta az
örömzenélésbe, -éneklésbe.
– A tavalyi egy fellépésekben, megmérettetésekben
nagyon gazdag év volt –
mondta lapunknak Varga
Endre –, hiszen két jelentős
fesztiválra is eljutottunk.
Porecsben részt vettünk a
nemzetközi barokk fesztiválon, Pécsett pedig a Déli Kapu
Nemzetközi Táncfesztivál
megnyitóján játszottunk.

Az együttes életében a Zalai Príma-díj is nagyon fontos
volt 2014-ben. Mint a művészeti vezető jelezte: a gálakoncerttel ezt is megünnepelték, s egyben megköszönték mindazoknak az együttműködést, akik az elmúlt 37
esztendőben az együttesben
játszottak vagy segítették
azt.
Az idei program is sűrű
lesz, hiszen a Musica
Antiquának van egy csehországi meghívása, s visszavárják a zenekart a porecsi
barokk fesztiválra is. Emellett a már megszokott helyszíneken és időpontokban
lépnek fel, a tehetséges fiatalok pedig mindezeken felül
versenyekre készülnek.
A koncert vendégművészei
is hévízi kötődésűek voltak:
Berényi Andrea immár zeneakadémiát végzett operaéne-

Berényi Andrea szülővárosába tért vissza az újévi koncertre (fent)
Körtánc (lent). Az együttesre
2015-ben is sűrű program vár
kes, előadóművész, Prehoffer
Gábor pedig jelenleg az ország legszakavatottabb barokkzene-előadója és tanára.
(ta)
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, családot alapítani, vállalkozást működtetni…

Dr. Horváth Teréz keszthelyi jegyző, dr. Mándó Zsuzsanna, a Szent András Kórház orvos-igazgatója, Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész

Rendőri BÚÉK. Horváth István keszthelyi kapitány (középen) és Tamási Zsolt, a hévízi őrs vezeNagy Bálint Keszthely és Kepli József János Hévíz alpolgármestere tője (jobbról) koccint Fekete Györggyel, a Danubius nyugalmazott igazgatójával

Az első fesztivál: különleges koncertek, klasszikus pálinkák
A Pálinkás jóévet elnevezésű, egy héten át
tartó programsorozat volt az első fesztivál
idén Hévízen. Az érdeklődőket színes kínálat várta a Festetics téren, a Szentlélektemplomban és a sportcsarnokban.
A kulturális pezsgésben
fellépett többek között a Budapesti Operettszínház több
sztárja, a Golden Brass Fúvós Ötös, a Happy Dixieland
Band és Móger Péter harmonikás. Orgona- és énekhangversenyt adott a Majestic
Sounds, valamint tüzes produkcióval kápráztatta el a
közönséget a Hestia tűzszínház.
– Tavaly már felléptünk
Hévízen, de most ahhoz képest is látványosabb produkcióval érkeztünk – fogalmazott Szűcs György, a
tűzszínház vezetője. – Na-

gyon jó volt a tavalyi évünk,
meglepődtünk, hogy menynyire keresettek lettünk, és
sok helyen léptünk fel. Sokat gondolkodtunk, hogyan
lehetne még javítani a műsoron, s most már a látvány
megerősítésén dolgozunk,
hiszen nem tudunk több koreográfiát kitalálni. A színpadtechnikát például tűzfolyó gépekkel egészítjük ki.
Idén már külföld felé is kacsingatunk, hívtak minket
például Ausztriába és Indiába is.
Kovácsné Erzsi két esztendővel ezelőtt látogatott el

először Hévíz termelői piacára. Férjével különleges pálinkák főzésével és értékesítésével foglalkoznak a Veszprém megyei Vigántpetenden.
Ha csak tehetik, minden piacnapon itt vannak. Most a
pálinkafesztivál közönségével is megismertették termékeiket.
– Kis családi vállalkozásként 2011-ben főztünk először pálinkát. Érlelt pálinkákkal foglalkozunk, minden pálinkánk tölgyfahordóba kerül, egyedi a lepárló berendezésünk, amelyet a férjem tervezett, aki vegyészmérnök.
A főzde érlelt pálinkái között megtalálhatók a hazai
klasszikusok, vagyis a körte,
a szilva, a barack és az alma,
s emellett van meggy- és szőlőpálinka is – utóbbi Irsai Oli- A Hestia tűzszínház a tavalyinál is látványosabb produkcióval érvérből készül.
(ta) kezett Hévízre
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Bencsik Péterrel a barátságos városról, a sportról és a kedvenc helyekről

Hévíz a boldogulás és a családi kötelék
Bencsik Péter egy régi hévízi família harmadik generációjának tagja, már a nagyszülei is itt éltek. A fürdővárosban nőtt fel,
itt járt óvodába és iskolába, s ide köti ma is
a családja, a munkája, valamint sportvezetői
megbízatása, hiszen 2010 óta ő a Hévíz SK
első embere.
– Hévíz barátságos város
– szögezi le rögtön a beszélgetés kezdetén –, hiszen itt az emberek személyesen ismerik egymást,
nem jellemző a nagyobb településeken tapasztalható
elidegenedés. Ezért ideális
lakóhely, amely minden
korosztálynak nyújt valamit. Nagyon sok embert ismerek, sokakkal volt szakmai kapcsolatom. Nég y
évet ugyan nem ebben a
térségben dolgoztam, de
most visszajöttem, s jó találkozni azokkal, akiket
régóta nem láttam.
– Már jó ideje a DRV
üzemvezetője. Milyen út
vezetett idáig?
– Műszaki főiskolát végeztem Pécsett, építőmérnök, közműépítés, üzemeltetés és környezetvédelmi
szakirányon. Akkoriban
megkeresett egy cég, amely
mérnöki állást ajánlott, abban az időben kivitelezéssel és tervezéssel foglalkoztam, 1996 óta pedig a
DRV-nél vagyok üzemvezető. Volt, hogy 25–26 embert,
s akadt időszak, amikor
200 kollégát irányítottam.
– Mit adott Hévíz?
– Hévíz a boldogulás és a
családi kötelék. Ebben a
két kifejezésben talán minden benne van.
– Nagyon sokan a Hévíz
SK elnökeként ismerik.
Ezt megelőzte aktív sportpályafutás?
– Sosem voltam élsportoló, de amatőr szinten 20
évig jártam edzőterembe.
Az utóbbi időben inkább futok, illetve a street
workoutot űzöm (vagyis a
szabadtéri fitneszt – a
szerk.), öt éve pedig elkezdtünk íjászkodni, azóta
edzősködöm, s két tanítványom van, akik jelenleg

tagjai a magyar junior válogatott keretnek…
– … és mindent megnyernek, ami korosztályukban lehetséges.
– Igen, Szűcs Mátyás és
a fiam, Bencsik Márk sok
dicsőséget szerez az egyesületnek és a városnak.
Három éve beválasztották
őket egy szövetségi képzési rendszerbe, tavaly óta
pedig a válogatott keret
tagjai. Az elmúlt két esztendőben országos bajnoki
és diákolimpiai bajnoki címeket szereztek.
– De nyilván nem ezért
lett a Hévíz SK elnöke…
– A fiam ötéves korától
futballozott Hévízen, de
egy térdsérülés közbeszólt,
nem tudta folytatni. Ekkor
választottuk az íjászatot.
Szóval, kapcsolatban voltam a sportkörrel, és nyolc
éve megkerestek, hogy elnökségi tagként vállaljak

Bencsik Péter: Fontos, hogy egy ilyen egyesület vezetője ne a holnapban gondolkodjon, hanem
legalább fél évvel előre
– Gyakorlatilag minden.
Az önkormányzattal, polgármester úrral az első
időszakban nagyon sokat
egyeztettünk, s elhatároztuk, hogy meg kell változtatni a működést, a szemléletet. Fontos, hog y eg y
ilyen egyesület vezetője ne
a holnapban gondolkodjon,
hanem legalább fél évvel

Bencsik Péter kedvencei
A hévízi sportvezető kifejezetten kedveli Molnár Gábor
vadász- és útleírásait, valamint Ken Follett A katedrális
című regényét, amely a szerző egyik legnépszerűbb,
nemrégiben megfilmesített története. Fehér asztal mellett nála a halászlé, a pacal és a harcsapaprikás vezet, zenében pedig a Kárpátia, az Iron Maiden és a Metallica.
szerepet. Arra igent mondtam, mint ahogyan 2010ben az elnöki felkérésre is.
Én a sportkört egy folyamatosan fejlődő, felépítendő rendszernek látom, ami
leginkább egy céghez hasonlít, hiszen támogatást
kap, munkavállalói, sportolói, szerződései, költségei, gazdálkodása van. Ez
egy modell, amely kiállta
az idők próbáját.
– Mi változott négy év
alatt?

előre. Stratégiát kellett kidolgozni, ami a sportfejlesztési koncepcióhoz igazodik, s ebből sok minden
megvalósult már.
– Munka, közéleti szerepvállalás, edzősködés,
család. Jut ideje önmagára, esetleg valamilyen
hobbira?
– Az edzői feladat nagyon sok időt vesz el, hiszen egy héten 5–6 napon
tréningezünk, de emellett
igyekszem minél több időt

tölteni a feleségemmel és a
lányommal is. Kikapcsolódást jelent például, ha négyen elmegyünk kirándulni. A street workout is fontos része az életemnek,
szerencsére ezt a fiam és
az edzőtársa is kedveli, így
ilyenkor is együtt vagyunk.
Az életemben nem tervezek
változást, úgy érzem jól
magam, ahogy vagyok.
– Egy kicsit vissza a
múlthoz. Van kedvenc helye, akár gyermekkorából, amelyhez jó emlékek
fűzik?
– Sok ilyen hely van. Az
egyik a hévízi tó, hiszen ott
nagyon sokat fürödtünk, a
másik pedig a sportcentrum mögötti kiserdő, ahol
nagyon sokat játszottunk.
– Lám, a sportcentrum a
múltban is fontos helyszín
volt és a jelenben is az. Persze, az infrastruktúra öszszehasonlíthatatlan.
– Korábban a Hévíz SK jórészt a labdarúgás köré
épült, ami természetesen
most is vezető szerepet tölt
be. Átgondoltuk a jövőt, azt
néztük meg, mihez van kellő
infrastruktúra, mi az, ami
vállalható, s mi, amit fejleszteni kell. Az egyesület taglétszáma megközelíti a

négyszázat, a folyamatosan
bővülő, gyarapodó létesítmények azonban nemcsak
őket, hanem a tömegsportot
és a vendégeket is szolgálják. Napközben bárki teniszezhet, kosárlabdázhat, focizhat vagy gördeszkázhat.
Ez a turisztikai kínálatban
pluszszolgáltatásként jelenik meg, s a város sportrehabilitációra épülő terveiben is
fontos szerep jut mindennek.
A fejlesztéseket is ennek jegyében tervezi a városvezetés. Mindez újabb lökést adhat Hévíznek.
– Úgy hírlik, akár új
sportcsarnok is épülhet.
– Valóban, s ez óriási lépés
lehet, de arra is figyelünk,
hogy a meglévő infrastruktúrát felelősen üzemeltessük,
fenntartsuk. Eddig is kiemelten foglalkoztunk a pályázatokkal, 4 év alatt közel 130
millió forintot hívhattunk le
az önkormányzati önrészekkel együtt. De a város programkínálata is gyarapodhat
a sport által, idén például
Hévíz ökölvívó országos bajnokság helyszíne lehet, s tárgyalunk egy íjász Közép-Európa Kupa megrendezéséről
is. Mindehhez az kell, hogy
az egyesület is folyamatosan
változzon, fejlődjön.
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Kilenc aktív évtized a város közéletében
Kilencvenéves a
Hévízi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület.
Ebből az alkalomból
ünnepi ülést tartott
a szervezet, amelyen elismeréseket
is átadtak.
A programhoz kapcsolódva a Szentlélek templom parkolójában Kiss
László esperes megszentelte az egyesület csapatszállító járművét, majd a
polgármesteri hivatalban
folytatódott a program. Itt
Papp Gábor polgármester elismerő ok levelet
adott át Strázsai Zoltánnak, Ötvös Attilának,
Pálczás Péternek, Szabó
Szabinának, Matyi Marcellnek és Horváth Balázsnak. Egri Gyula, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője elismerésben részesítette Ötvös Attila parancsnokot és a Hévízi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, majd a Zala Megyei
Tűzoltó Szövetség nevében adott át Varga János
titkár és Strázsai Zoltán
elnök szolgálati érmeket:
Herczeg Zoltán 30, Horváth Dezső 40, Horváth
Károly 50, Horváth Sándor 10, Strázsai Zoltán
István 40, Szabó Attila
10, Szántó András 10,
Vida Imre 50 évnyi munkáért kapott elismerést.

Remek bál
Múlt szombaton tartotta a Hévízi Szobakiadók
Szövetsége hag yományos farsangi bálját a
Hotel Panoráma Borostyánban.
A hangulatot vidám
műsor alapozta meg, a
svédasztalos vacsorát
pedig zene és tánc követte, hajnalig. Mint arról
Lajkó Ferenc, a Hévízi
Szobakiadók Szövetségének elnöke tájékoztatott, sok értékes tombolatárgyat is kisorsoltak a
140 résztvevő között.

Az új csapatszállító járművet Kiss László esperes szentelte fel
Közösségépítő tevékenységéért hollóházi vázát és
oklevelet kapott Ötvös Attiláné, az egyesület háziasszonya.
Strázsai Zoltán, az egyesület elnöke emlékeztetett:
a hévízi önkéntes tűzoltóságot 1924-ben alapították,
azóta számos szervezeti
átalakuláson ment keresztül, volt egylet, önkéntes
tűzoltóság, majd egyesület.
Leg fontosabb szerepét
azonban mindvégig maradéktalanul betöltötte, s aktívan részt vett Hévíz közösségének építésében,
formálásában.

– Egyesületünk, a jogfolytonosságát fenntartva,
a város legidősebb civil
szerveződése. Ezen a napon fontos, hogy emlékezzünk azon egyesületi vezetőkre, akikkel még nekem
is volt szerencsém együtt
dolgozni, de már nem lehetnek közöttünk. Nagy szeretettel gondolunk vissza
Sohár Lászlóra, Fonnyadt
Miklósra, Németh Károlyra, Sillinger Andrásra és
Czmerk Józsefre.
Az elnök megköszönte a
város és a katasztrófavédelem vezetőinek támogatását, jelezve, hogy ennek

köszönhetően folyamatosan bővül az eszközpark.
A csapatszállító járművet
például tavaly vásárolták,
s ez megkönnyíti a gyors és
hatékony eljutást a beavatkozások helyszínére.
– A 2009-ben megújult
tűzoltószertárunk átadása
is nagy lépés volt, hiszen közösségi terünk megszépült,
és így sokkal szívesebben
tartózkodnak benne tagjaink. A létszámunk folyamatosan nő, szerencsére csatlakoznak hozzánk fiatalok
is, így biztosan elérjük kitűzött céljainkat.
TÓTH A NDRÁS

Adventista jótékonysági koncert
Adventi koncertet tartott
decemberben a Hetednapi
Adventista Gyülekezet. A
Musica Antiqua együttes
fellépése jótékonysági célokat is szolgált.
– Az este során befolyt
negyvenezer forint adományt a zalaszentgróti
Koncz Dezső Gyermekotthon lakói kapták meg. Hálás köszönet Varga Endre
művészeti vezetőnek és az
együttesnek az önfeláldozó
A Musica Antiqua lépett fel. Az adományok rászoruló gyere- szolgálatukért – mondta
kekhez jutottak
Kis István lelkész.
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Egyházi
feladat
Papp Gábort, Hévíz
polgármesterét választották a Veszprémi
Református Eg yházmeg ye főgondnokának, s a fürdőváros
képviseletében fontos
feladatot kapott Péntekné Vizkelety Márta
lelkész és Dabóczi István is.
– Ahogyan a polgármesteri feladatot, úgy a
főgondnoki tisztséget
is szolgálatnak tekintem – fogalmazott Papp
Gábor. – Ez utóbbival
természetesen nem jár
fizetés, ám hatalmas
megtiszteltetés és felelősség, hiszen a Zala és
Veszprém megyében
található gyülekezetek
egyházi fenntartású intézmények munkáját is
folyamatosan segíteni,
felügyelni kell ebben a
pozícióban.
Változás az is az egyházmeg yében, hog y
Kuti Géza esperes legkésőbb ősszel nyugdíjba vonul, mivel betöltötte 70. életévét. Mint lapunknak elmondta, a
szolgálatot viszont nem
fejezi be, ahol szükség
van rá, s ahová hívják,
oda szívesen megy a jövőben is.
– Küzdelmes volt ez
a szolgálat, de szép
esztendőket töltöttem
lel k ipásztorként –
mondta az egyházi vezető. – A küzdelmet érdemes volt vállalni az
emberekér t, Isten
ügyéért és minden jó
célért. Sokszor segíthetett az ember igehirdetéssel, beszélgetéssel, persze, ez nem az
én, hanem elsősorban
Isten érdeme, akire
bátran hagyatkozhatunk a nehéz helyzetekben is.
Kuti Géza nyugdíjas
éveire azt tervezi, hogy
több ideje jut mindarra,
amire eddig szolgálata
miatt nem. Például több
színházi előadásra szeretne elmenni.
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Nagy csaták, izgalmas meccsek
Két napon át 15 futballcsapat játszott a
hévízi sportcsarnokban a IV. Kerub Kupán.
A rangos torna a keszthelyi Café Róma
sikerével zárult.
A rendezvény idén is
népszerű volt, nemcsak a
nevező gárdák, hanem a
szurkolók körében is, hisz’
mindkét napon megtelt a
csarnok. Mint Fóth Gyula
főszervező elárulta, egyetlen csapat, a Villa Negra
nem érkezett meg, minden
más együttes hiánytalanul felsorakozott a küzdelemre.

– Az első napon csak csoportmérkőzések voltak – ismertette a lebonyolítás
rendjét Fóth Gyula –, és vasárnapra is jutott egy csoport, hiszen voltak, akik távolabbról érkeztek vagy
más elfoglaltság miatt nem
tudtak szombaton jönni. A
továbbjutókból négy darab
hármas csoportot alakítottunk ki, ezekből az első ket-

A Kerub Kupa most is sok érdeklődőt vonzott, a közönség
látványos csatákat láthatott
A Kerub Kupát negyedik
éve rendezik meg, de a torna
nem előzmény nélküli, hiszen korábban, Tavirózsa
Kupa néven, Lázár László
szervezett január első hétvégéjén hasonló sporteseményt.

tő lépett tovább, s így lett
meg a legjobb nyolc.
A főszervező azt is elmondta, a csapatok ismerősek, a többségük régóta viszszajár, de több helyen is találkozni velük, akár keszthelyi tornákon is.

– A barátság megvan, de
az egyenes kieséses szakaszban már vannak nagyon kemény küzdelmek.
Ezekre a kupákra már nem
neveznek amatőr csapatok,
kivétel idén a Hévíz II., a fiatal gyerekek ugyanis szerettek volna játszani, s megadtuk a lehetőséget, szeretettel vártuk őket. Az összes
többi csapatra azt lehet
mondani, hogy tagjai pénzért futballoznak, akármilyen osztályban is.
A torna legjobbja a Café
Róma lett, a csapat azonban
több teremtornán már nem
vesz részt idén, mert a játékosokat más kötelezettségek szólítják. A csapat nagy
része ugyanis a Göcsej SK
NB II-es futsalegyüttesében
játszik, s számukra januárban megkezdődik a bajnokság, amelyben most az első
helyen állnak.
A Café Róma a Futer Kft.
gárdáját ejtette ki a negyeddöntőben izgalmas, nagy
csata után. A szombathelyiváti együttes elsősorban
sportszeretete és a barátság
miatt jött Hévízre.
– Azért futballozunk,
mert közülünk mindenki
nagyon szereti ezt a sportot – tudtuk meg Manganelli Zsolttól, a Futer Kft.
játékosától.
A végeredmény: 1. Café
Róma (Keszthely), 2. Windor
FC (Zalaegerszeg), 3. MP
Kanizsa SZER (Nagykanizsa), 4. Victoria (Keszthely).
TÓTH ANDRÁS

Újra Bencsik Péter az egyesület elnöke
Az elmúlt év végén
tartotta tisztújító
közgyűlését a Hévíz
SK, amelyen ismét
Bencsik Pétert választották elnöknek.
Az elnökségbe bekerült
Papp Gábor, Damina
László, Szántó Kata és Varga Róbert, az ellenőrző bizottságban dr. Keserű Klaudia, Fisli István és Czigány Nóra kapott helyet, a
fegyelmi bizottságba pedig
Lancz Katalint, Kepli Jó-

zsef Jánost és Hegedűs Mihályt választották be.
A sportkör vezetősége
értékelte a 2010-es átalakulás óta eltelt időszakot.
Bencsik Péter kiemelte: sikerült rendezni a sportkör
adósságait, ami lehetőséget teremtett a pályázatokon való részvételre.
Ugyanakkor számos sportsikert is elkönyvelhettek.
Papp Gábor polgármester arról szólt, hogy az önkormányzat kiemelt feladata a szakosztályok infrastrukturális hátterének biztosítása volt, s a tennivalók

továbbra is folyamatosak e
téren.
A városvezető a TAOpályázaton elért sikerekről
is beszélt. Mint mondta:
szakosztályonként 30–40
millió forintot sikerült ezen
az úton elnyerniük. Az önkormányzat legnagyobb lélegzetvételű sportberuházásaként a sportcsarnok
építését nevezte, amelynek
tervezéséhez pályázati támogatást nyert a város, a
tárgyalások pedig jelenleg
arról szólnak, hol és hogyan valósuljon meg a létesítmény.

A régiós versenyre idén ötvenketten neveztek

Baráti sakk, de azér
A Hévíz Sportkör sakk szakosztályának
szervezésében újévköszöntő versenyt rendeztek a városban, amelyen ünneplésre is
volt lehetőség, hiszen ezt a tornát már tizenötödik alkalommal írták ki.
A viadal régiós megmérettetés, hiszen 50 kilométeres körzetből, Hévízről
és térségéből, Zala távolabbi pontjairól, valamint
Somogy és Veszprém megyéből is érkeztek játékosok.
Mint Bézsenyi Ferenc
szer vező elárulta, félő
volt, hogy a rossz időjárási körülmények és a csúszós utak miatt sokan
nem jönnek el, ám pont az
ellenkező tendencia érvényesült: többen érkeztek,
mint amennyire számítottak. Összesen 52-en neveztek.
– Ez egy egynapos verseny, ami 9 fordulós, 2x10
perces partik vannak. A
mezőny negyede pedig díjat kap. Ez egy kis vicces,
humoros küzdelem, mert a
hivatalos megmérettetések kilencnaposak és 4–5
órát tart eg y-eg y parti.
Ennek ellenére ez is éles
verseny, de inkább a barátságról szól és arról, hogy
együtt vagyunk.
Vannak olyan sakkozók,
akik évek óta rendszeres
résztvevői az esztendő
első sakkversenyének.

– Örülök, hogy Bézsenyi
Ferenc és Czövek Imre biztosíta na k szá mun k ra
olyan versenyt, aminek köszönhetően sok sakkozó
több várost képviselve találkozhat – mondta Szalai
István, a Keszthelyi Spartacus szakosztályvezetője.
– Az is jó, hogy nincs kiugró tudású versenyző, nagyjából hasonló képességű
sakkozók ülnek asztalhoz.

Játék közben. Szalai István, a Keszth
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rt élesben
Mi mindig jól érezzük magunkat, hiszen a barátság
megvan közöttünk, és természetesen azt a sportot
űzzük, amit már évtizedek
óta szeretünk, íg y örömünk telik benne.
Az NB II-es bajnokságban
szereplő keszthelyi csapatot
egyébként hévízi sakkozók
is erősítik. Az együttes jelenleg a 6. helyen áll.
A hévízi sakkszakosztály játékosai idén is több
versenyen mérettetik meg
magukat. A csapat a megyei II. osztályú bajnokságban indul, s természetesen készülnek eg yéni
versenyekre is.
TÓTH A NDRÁS

helyi Spartacus szakosztályvezetője
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Ajándékok

Hévízi éremeső a Kanizsa Kupán

A Hévíz NB II-es női
kézilabdacsapatának
tagjai a karácsonyt
megelőző napon a
keszthelyi kórház gyermekosztályát és Hévíz
óvodáját keresték fel. A
játékosok és vezetők
csokoládéval és szaloncukorral kedveskedtek
a gyerekeknek.
A sportolók izgatottan várták a találkozást, képzeletbel i
zászlajukra a „jót tenni jó” szlogent tűzték.
A csapat képviseletében Klász Karola játékos-edző, Czigány
Nóra csapatkapitány
és Fehér Kitti átlövő
adta át az intézményekben az ajándékokat.
Czigány Nóra arról
beszélt: nagy örömmel
mentek a g yerekekhez, hiszen mindanynyian jól emlékeznek
arra a semmihez sem
hasonlítható várakozásra, amellyel eg y
kisgyermek tekint a
karácsony elé.
– A kórházban pedig
azt reméltük, pár percre talán el tudjuk feledtetni velük, hogy ők
ezúttal nem családi
körben ünnepelnek.
Látogatásunk elismerés a kórház dolgozóinak is, akik fehér köpenyben töltik a karácsonyt és a szilvesztert.

Hozták a formájukat a hévízi asztalitenisz
szakosztály játékosai, akik az elmúlt év
végi Kanizsa Kupán több dobogós helyet is
szereztek.

Kadett
vívósikerek
Január 4-én rendezték a korosztályos
kadett magyar bajnokságot, amelyen 8. helyezett lett Cziráki
Bálint (Keszthely), 13.
pedig Farkas Csaba
(Keszthely).
A csapat mag yar
bajnoki címet az SZLBAU Balaton Vívóklub
szerezte meg. A négyfős csapatnak tagja
volt Cziráki Bálint és
Farkas Csaba is. Edzőjük Borosné Eitner
Kinga.

Még árulkodóbb adat,
hogy minden hévízi versenyző éremmel tért haza.
Az újonc kategóriában
Czémán Tamás megnyerte élete első aranyérmét,
Csősz Tóth János harmadik lett párosban.
Szalai Anna tarolt szokásos kitűnő játékával, s négy
aranyat hozott haza. Szabó
Lili újonc egyéniben harma-

fig yelni, koncentrálni a
meccseken. Idén már csak
az ifjúsági korcsoportban
játszom, 23. vagyok jelenleg a ranglistán, és szeretnék bejutni az első húszba.
Czémán Tamás élete első
versenyét nyerte meg.
– A döntőt olyannal játszottam, akit azelőtt egy
pár meccsel megvertem, és
reménykedtem, hogy győz-

pontot, volt egy döntetlenünk és egy 10:8-as vereségünk. Jelenleg második
helyen állunk az NB II-ben
az első csapattal, ezt a küzdelemsorozatot szeretnénk
megnyerni. A második csapatnak a bennmaradás a
cél, hiszen egy játékos kivételével a többség még
nem éri el az NB II szintjét.
A lányok az NB I-ben eddig
jól szerepeltek, nyertek két
meccset, remélem, tavaszszal is jó teljesítményt
nyújtanak. Mindkét megyei
csapatunk is jól áll, hisz’ a
harmadik gárda negyedik

A sikercsapat. Hátsó sor: Szalai Anna, Raposa Roland, Emecz Emil edző, Csősz-Tóth János, első
sor: Czémán Tamás, Szabó Lili, Móricz Marcell
dik lett, és ifi párosban szintén harmadik helyezést ért el
egy cserszegi lány oldalán.
– A serdülő párost megnyertük, győztem serdülő
egyéniben, az ifi párost is
megnyertük egy kanizsai
lánnyal és az ifi egyéniben
is győztem – sorolta eredményeit Szalai Anna. – Az
edzőm, Emil bácsi segített
a taktikában is, és tudtam

ni fogok. Kétszer is 3:2-re
vertem meg végül. Januárban lesz még diákolimpia,
szeretnék eljutni az országos fináléig, s jó lenne ott is
dobogós helyen végezni.
Emecz Emil a csapatbajnokságokban szereplő
együttesek teljesítményét
is értékelte.
– Az edzések hiánya miatt vesztettünk két-három

a tabellán, a negyedik csapat pedig hatodik.
A tréner közölte: a veterán korcsoportban Nyirő
József második a ranglistán, s ő utazhat az Európabajnokságra. A tréner pedig nyáron kezdte el az
edzéseket, hogy felkészüljön a veterán világbajnokságra.
TÓTH A NDRÁS
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Mit vár ön a 2015-ös esztendőtől?

Kardos Lászlóné
– Nekem idén is az a legfontosabb, hogy együtt lehessek hat
unokámmal, sokat tudjak még
játszani velük erőben, egészségben. Budapesten élünk, most Hévízen pihenek, szintén az unokákkal. Újévi fogadalmat nem szoktunk tenni, ez nálunk
a családban senkire sem jellemző. A tavalyi év is jó
volt, minden rendben zajlott, s az idei is jól indult. Ha
rajtunk múlik, ez kitart majd egész 2015-ben.

Mózerné Merics Éva
– Akkor lennék a legboldogabb,
ha a fiam, aki Sopronban tanul
asztalosnak, megnyerné a brazíliai
világbajnokságot. Gergő a tavalyi
szakmai
Európa-bajnokságon
egyéniben arany-, csapatban
ezüstérmes lett. Az újévi fogadalmam is az volt, hogy
mindent megteszünk azért, hogy jól fel tudjon készülni. Tavaly jó évünk volt, mert lányunk pedig az egyetem mellett el tudott helyezkedni gyakornokként.

csak közművesített telkekre adható ki. A törvényi
kötelezésből adódóan
azonban a kiépített
szennyvízhálózattal el
nem látott ingatlanokra is
biztosítani kell a közszolgáltatást.
A képviselő-testület
ezért 2015. január 1-jétől érvényes hatállyal megalkotta önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól. A rendelet elérhető a www.heviz.hu címen.
A fent említett ingatlanok tulajdonosainak a rendelet értelmében kötelező

a közszolgáltató által végzett tevékenység igénybevétele.
A közszolgáltatást szóban (telefonon) és írásban
(fax: 89/313-258, e-mail:
titkarsag@talajero.hu/
viragfold@talajero.hu) lehet megrendelni. A megrendelésből megállapíthatónak kell lenni a szolgáltatásteljesítés helyének
(név, pontos cím, telefonos
elérhetőség).
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése készpénzben a szolgáltatás helyén, a munkavégzést követően készpénzfizetési
számla, nyugta ellenében
azonnal történik.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj legmagasabb
mértéke általános forgalmi adó nélkül, 2015. január 1-jétől:
LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE:

Alapdíj nettó Ft
Ürítési, kezelési díj nettó Ft
Áfa 27 %
1 forduló szolgáltatási díja
bruttó Ft

5 m3

10m3

15.678.5.175.5.630.-

31.356.10.350.11.261.-

26.483.-

52.967.-

A díjak a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV.
törvény előírásainak megfelelően kerültek kiszámításra.
KÖZÜLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE:
10 m3
Alapdíj nettó Ft
Ürítési kezelési díj nettó Ft
Vizsgálati díj nettó Ft
Áfa 27 %
1 forduló szolgáltatási díja bruttó Ft

– Bár már nyugdíjas vagyok, a feleségemmel három éve járok a
hévízi piacra árulni, ezt szeretnénk folytatni. Nagyon jó volt a
2014-es esztendő, ennél roszszabbat idén sem szeretnék, hiszen amit terveztünk, az minden sikerült. Van négy
gyerekünk és hat unokánk, az ő életük is rendezett.
Az egészség is rendben van a családban, ami a legfontosabb, csak maradjon így idén és azután is.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

TÁJÉKOZTATÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
Az önkormányzatoknak
gondoskodniuk kell a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről, hívja fel a
figyelmet a hévízi városháza. Ezt a kötelezően ellátandó feladatot az önkormányzat január 1-jétől a
Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft.-vel
(8501 Pápa, László Miklós
u. 1.) végezteti el.
A vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi törvény kimondja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz olyan
háztartási szenny víz,
amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való
bekötés vagy a helyben
történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény egy kormányrendelete szerint „a háztartási
szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára
szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz
talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül
veszélyes hulladéknak”.
Hévíz város közigazgatási területe majdnem teljes mértékben szennyvízhálózattal ellátott, új építési engedély már évek óta

Pethő János

40.650.2.530.3.160.12.512.58.852.-

Édenalmás torta
Sob o r n é
Mos olygó
Liám „Édenalmás” tortáját ajánlja olvasóink
figyelmébe. A sütemény
neve azt mutatja,
mondja a receptgazda,
hog y
alma és szőlő
biztosan volt az
édenkertben, no
és maga a torta
is mennyei. Három szóval jellemezhető: könynyen, finomat,
szépet.
HOZZÁVALÓK:
25 dkg liszt, 2 csipet só, 1
csomag sütőpor, 1 csomag
forraltbor fűszerkeverék, 4
db tojás, 15 dkg cukor, 15
dkg puha vaj, 2 dl tejföl, 2 dl
tejszín, 4 db alma, 1 marék
morzsa
ELKÉSZÍTÉS:
A vajat a cukorral habosra
keverjük, a tojásokat felverjük, beletesszük a tejfölt és a tejszínt. A lisztet, a
sót, a sütőport a fűszerkeverékkel elkeverjük, majd
ezt a három keveréket
együtt krémes állagúra
keverjük.

Pál Feri előadása
a magányról
Tavalyi nagy sikerű előadása után Pál Feri ismét
Hévízre látogat. A római
katolikus pap és mentálhigiénés szakember január
15-én 18 órától a városháza dísztermében tart előadást a magányról.

A tészta felét sütőpapírral
kibélelt tortaformába öntjük, ráterítjük a kis kockákra vágott almát és a

mazsolát, majd a keverék
másik felével betakarjuk.
A tortát előmelegített sütőben 45–50 percig sütjük,
kivéve hagyjuk langyosra
hűlni, majd süteményes tányérra borítjuk, és a formát meg a sütőpapírt óvatosan levesszük. Nagyon
finom, könnyű a tésztája,
az alma pedig krémes állagú lesz benne. Desszertünket díszíthetjük apró színes cukorkával, de bevonhatjuk akár olvasztott
csokival is. Igazi csemege.
Jó étvágyat hozzá!

