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„Alkatilag vagyok nyüzsgő fajta”
Ági óvó nénivel a gyerekkorban eldőlt hivatásról és a ma is aktív életről | 8. oldal

Az idő energiát adhat
Zsúfolásig megtelt a városháza díszterme Pál
Feri római katolikus pap előadásán, aki már nem
először járt Hévízen. A mentálhigiénés szakember a
magányról, a párkapcsolatokról és a családról beszélt. (Részletek a 9. oldalon.)

A negyvenezredik látogatót
ünnepelték a filmszínházban

Az előző esztendőhöz képest 15 ezerrel nőtt a Fontana Filmszínház látogatóinak száma tavaly.
A negyvenezredik néző december 30-án váltott jegyet. Jánka Pétert (jobbról) Hermann Katalin, a művelődési központ és Szaknyéri András, a mozi vezetője köszöntötte. A kultúra terén
rendkívül sikeres évről a 4. oldalon olvashatnak bővebben.

A TARTALOMBÓL

Báloztak
az óvodáért

A Bibó gimnázium végzős osztályának nyitótáncával kezdődött az
idei óvodabál 9. oldal

Jégre fel! Egyre többen húznak korcsolyát Több vendég
Több éve működik már
és egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a fiatalok, mind az idősek körében a Gamesz által üzemeltetett jégpálya, amelynek köszönhetően a látogatottság is egyre nő.
– Bár a létesítmény bevételei egyelőre nem fedezik
fenntartásának költségeit,
a jégpályával nem is ez volt
az önkormányzat célja –
hangsúlyozza Papp Gábor
polgármester. Ez egy szolgáltatás az itt és a környéken élők, továbbá a nálunk
pihenő vendégek számára.
(Részletek az 5. oldalon.)
A jégdiszkóban DJ Belo szolgáltatja a zenét, amit fény- és
füsteffektusok kísérnek

érkezett

Csaknem ötödével bővült tavaly a Hévíz–Balaton Airport utasforgalma
2013-hoz képest. Az elmúlt esztendőben 33 ezren vették igénybe a légikikötő szolgáltatásait,
szemben az előző év 28
ezres adatával.
Benkő Attila, a reptér
ügyvezető igazgatója ismertette: az érkezők és
indulók nagyobb része,
közel 28 ezer ember a
charter- és menetrend
szerinti járatokat vette
igénybe, mintegy ötezer
vendég pedig a néhány
utast szállítani képes
kisgépeket.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Hévíz a világban
A város több rangos
turisztikai kiállításon is
bemutatkozott az elmúlt
hetekben. Így a linzi
nemzetközi utazási vásáron, amelyen Magyarország, díszvendégként,
elsősorban egészségturisztikai kínálatával ismertette meg a leendő
osztrák turistákat. Hasonló volt a tematika
Bécsben, a régió legnagyobb szabadidős és
utazási vásárán, a
Ferienmessén is. Kiderült, az osztrákoknál
egyre népszerűbbek a
magyar egészségturisztikai szolgáltatások, hiszen a vásárlóerő csökkenésével az utazók jobban szem előtt tartják a
költséghatékony, de minőségi megoldásokat. A
két vásár tapasztalatai
alapján Hévíz szolgáltatásai iránt érzékelhető
az osztrák érdeklődés
élénkülése. A cseh piacról is elmondható ugyanez: a dél-morvaországi
Brünnben rendezett vásár fontos tapasztalata,
hogy a csehek a gyógyturizmus mellett a
gasztronómiai kínálatra is kíváncsiak.

Bálozni hívnak
a zalai tűzoltók
Idén tizenötödik alkalommal rendezi meg a
Zala Megyei Tűzoltószövetség hagyományos
tűzoltóbálját, amelyre a
rendvédelmi szervek állományában dolgozók
és családtagjaik mellett
a „civileket”, azaz a helybelieket és a turistákat
is várják a szervezők. A
program január 31-én,
szombaton 18 órakor
kezdődik, a helyszín a
hévízi Hunguest Hotel
Panoráma.
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Tavaly is nagy mértékben bővült
az utasforgalom a sármelléki reptéren

Az első orosz charter fogadása tavaly márciusban. Az orosz gépeket és a vendégek számát illetően optimistán várják a politikai és gazdasági fejleményeket a Hévíz–Balaton Airporton
(Folytatás az 1. oldalról.)
Tavaly az ide érkező turisták túlnyomó része, 27 ezer
ember orosz, illetve német
volt, ezen belül mintegy másfélszer annyi orosz fordult
meg Sármelléken, mint
ahány német utast regisztráltak. Mellettük jöttek csehek, valamint – főleg a kisgé-

pekkel – horvátok, osztrákok
és svájciak is.
Az igazgató elmondta: tavaly nagy bizonytalanságot
okozott az orosz–ukrán
konfliktus és a rubel gyengülése, ami jelentősen befolyásolta az utasok számának
alakulását. Ezek a politikai
és gazdasági gondok a repü-

lőtér idei terveire is hatással
lehetnek, bár a pravoszláv
karácsony idején a tavalyihoz képest alig volt kevesebb
orosz utas az idén.
A 2015-ös koncepcióban
egyelőre bizonytalan, hogy a
tavaly már menetrend szerint közlekedő moszkvai járat március végén újra elin-

dul-e, de ez csak az orosz
partnereken múlik. Az azonban már biztos, hogy a már
bejelentett törökországi,
antalyai charterjáratok júniusban elindulnak.
Papp Gábor, Hévíz polgármestere arról beszélt lapunknak: a német és a svájci
járatok előrejelzései jók, Prága erősítésén pedig gőzerővel dolgoznak, s e munka is
sikerrel kecsegtet. Az orosz
gépeket illetően pedig optimistán várják a politikai és
gazdasági fejleményeket.
A városvezető szerint
2015-ben tovább stabilizálódhat a reptér helyzete, hiszen
kormányzati intézkedések
várhatók a légikikötő támogatása ügyében. Hévíz tárgyal Zalavár és Sármellék
önkormányzatával is, valamint az új befektető tervei is
előremutatóak, így idén már
könnyebb lehet a légikikötő
üzemeltetése.
(MTI/FORRÁS)

Az év szállodája négycsillagos kategóriában
Múlt pénteken átadták az
Év Szállodája 2014 címeket, a
díjazottak között nem először szerepel hévízi hotel.
A Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetsége által
– a Magyar Turizmus Zrt.
együttműködésével – tavaly másodszor kiírt pályázaton a négycsillagos kategóriában a vidéki szálláshelyek között a hévízi Hotel Európa Fit bizonyult a
legjobbnak. A pályázatra
egyébként 15 öt-, négy- és
háromcsillagos szálloda jelentkezett, s a négy díjazott
közül mindössze egy, Hotel
Európa Fit volt vidéki, a
többi hotel a fővárosban található.
A szállodaszövetség a magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó szálláshelyeket
jutalmazza ezzel a kitünte-

téssel, s Hévíz neve már nem
először hangzott el a verseny
értékelésénél: tavaly a Hotel
Carbona vitte el a pálmát
ugyancsak a négycsillagosok küzdelmében.
Mint Papp Gábor polgármester leszögezte: a hévízieket méltán emelik ki a

legjobbak között, hiszen a
város szállodái a maguk kategóriájában a lehető legmagasabb minőséget produkálják, ez pedig nagymértékben segíti a várost abban,
hogy a legkeresettebb hazai
üdülőhelyek között foglalhasson helyet.

A Hotel Európa Fit a négycsillagos vidéki szállodák kategóriájában diadalmaskodott
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Túlteljesítették a tervet

A hévízi standnál mindig nagy volt forgalom

A csehek (is) kedvelnek minket
Sikert aratott Hévíz a hagyományos brnói
turisztikai szakvásáron (is). A csehek egyre
jobban érdeklődnek a zalai fürdőváros iránt.
Brno ízig-vérig vásárváros, a közép- és kelet-európai régió legfontosabb kiállítási központjává fejlődött,
ahol évente mintegy 50
szakvásárt rendeznek a
legkülönfélébb témákban.
Ezek közül az egyik legrangosabb a turisztikai esemény, amelyen Hévízt –
most már többedszer – a
szobakiadók szövetsége
képviselte.
Mint Lajkó Ferenc elnök
elmondta, örömmel tapasz-

talták, hogy Magyarország
és azon belül Hévíz iránt is
jelentős az érdeklődés.
– A cseh emberek kedvelnek minket, ezúttal is szívesen jöttek a standunkhoz.
Sokfajta információs anyagot vittünk, s jellemző a fogadtatásra, hogy csak az
egyik fajta katalógusból
több mint 800 fogyott. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége – a város turisztikai
anyagait is bemutatva –
igyekezett kedvet csinálni a

leendő vendégeknek az utazáshoz.
A cseh mindig is fontos
piac volt Hévíznek, érkeznek
is vendégek szép számmal. A
szobakiadók tapasztalatai
szerint általában társaságok
keresik fel a fürdővárost
Csehországból, amelyek az
ottani ünnepek idején 4–5
napot is itt töltenek.
– A csehek jó vendégnek
számítanak – tette hozzá Lajkó Ferenc –, hiszen nyitottak,
érdeklődők, a többségük szeret kerékpározni, és többfajta turisztikai szolgáltatást is
kipróbálnak itt-tartózkodásuk alatt.
(FORRÁS-INFORMÁCIÓ)

Szebbé tették a hátrányos helyzetű gyerekek ünnepét
Karácsonyi szeretetak- zok – tájékoztatta lapun- ki Péterné Bakos Marianciót szervezett tavaly év kat Horváthné Szigligeti na intézmény vezetőnek,
végén a Brunszvik Teréz Adél, a szentpéterúri Scheili Mónika tagintézÓvoda és tagintézmény-vezetőnek,
ménye, az egregyi
ők voltak ugyanis
óvoda nevelőtestüe nemes gesztus
lete és szülői kökitalálói és koorzössége. A cipősdinálói, valamint
dobozokba rejtett
Hézingerné Pálfi
ajándékokat hátráBarbarának, a
nyos helyzetű gyeszülői közösség
rekeknek szánták,
tagjának, aki el is
hogy ezzel is boldohozta óvodánkba
gabbá tegyék az
az ajándékokat.
ünnepet.
Hálásak vagyunk
– Mi lettünk a A gyerekek boldogan ölelték magukhoz a cso- a munkában részt
szerencsés kivá- magokat
vevő óvodapedalasztottak, s amint
góg usoknak, az
az a fényképen is látható, Napközi otthonos Óvoda ajándékozó szülőknek és
g yermekeink boldogan vezetője. Mint hangsúlyoz- mindazoknak, akik hozzáölelték magukhoz a cso- ta, intézményükbe sok ne- járultak gyermekeink kamagokat, noha nem is sej- héz sorsú kisgyermek jár. rácsonyának szebbé tétetették, mit rejtenek a dobo- – Köszönetünket fejezzük léhez.

A tavalyi pozitív tapasztalatok alapján idén is szerveznek kitelepüléses véradást Hévízen. A Magyar Vöröskereszt és a keszthelyi véradó állomás munkatársai rendszeresen látogatják majd a város intézményeit, vállalkozásait, hogy véradókat toborozzanak. Az
idei első helyszín a Hotel Aquamarin volt.
– Kiszállásos véradást elsősorban munkahelyekre,
szállodákba szervezünk – mondta Kapcsándi Mária, a
Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezetének
vezetője. – A Hotel Aquamarinba már évek óta hirdetünk
véradást, esztendőnként kettőt. Ezek a lehetőségek nemcsak az itt dolgozóknak, a vendégeknek és a beutaltaknak szólnak, hanem a helyi lakosokat is várjuk.
A hévízieket most telefonon értesítették és hívták,
hogy segítsenek, az invitálást pedig sokan elfogadták
az itt élők közül.
– Másik hagyományos helyszínünkön, a Hotel
Carbonában régebben nagy volt a létszám, tavaly
azonban ott nem voltunk egyszer sem. Most a véradók
kerestek meg bennünket, hogy ott, a munkahelyükön
szeretnék a karjukat nyújtani, így január 29-én lesz a
következő hévízi véradásunk a Hotel Carbonában, ahová a Hotel Európa dolgozóit és vendégeit is várjuk.

A helyiek és a vendégek is szívesen nyújtják a karjukat
Kapcsándi Mária arról is beszélt, vannak olyan
szállodák, amelyekben a vendégek is rendkívül aktívak, van, hogy alkalmanként tízen-tizenöten jönnek.
Ennek, no és a hévíziek elkötelezettségének is köszönhető, hogy tavaly hozták a tervet, sőt: 121 százalékot teljesítettek.
– Ez köszönhető a vérellátó dolgozóinak is, akik
nagyon kedvesen, precízen és szakmailag jól felkészülten dolgoznak. A véradókon látni, hogy mosolyogva jönnek és jól érzik magukat véradás közben is.
Köszönöm mindazoknak, akik tavaly biztosították a
vérutánpótlást, és a vérellátó dolgozóinak, hogy szakmailag megteremtik a feltételeket – tette hozzá
Kapcsándi Mária.
(ta)

Elfeledett mesterségek
Mesterségem… címmel izgalmas programsorozatra invitálja az érdeklődőket a városi könyvtár.
Január 29-én, csütörtökön délelőtt 10 órától Németh
Ferenc fafaragó, népi iparművész mutatja be mesterségét az érdeklődőknek. A program egy, a régi
mesterségeket megismertető előadás-sorozat része,
amelynek következő állomása február 19-én lesz,
akkor Török Emőke babakészítő lesz a bibliotéka
vendége. A belépés díjtalan.
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Az eddigi legsikeresebb év a kultúra területén
Fennállásának legsikeresebb évét zárta a
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény.
Így értékelte az elmúlt esztendőt Hermann
Katalin megbízott igazgató.
Arra, hogy a „legsikeresebb” jelző nem túlzás,
több bizonyíték is van. Az
egyik, hogy Hévíz nyerte el
tavaly a magyar dal fővárosa címet, amely rangot
jelent, s – mint kiderült –
valóban országos figyelmet és elismerést eredményezett.
– Tavaly mutattunk be
először rangos, világhírű
külföldi zenekarokat –
folytatta a sort Hermann Katalin. – Fellépett a Deep Forest, a
Saragossa
B a nd ,
Rhoda Scott és a Djabe
együttes, méghozzá a
Genesis egykori gitárosával,
Steve
Hackettel közösen.
A kiemelkedő zenei
kínálat mellett a muzeális gyűjteményben is
volt olyan esemény,
amelyhez hasonlóra
nem volt példa korábban. A Munkácsy-kiállítás tömegeket vonzott, sokan emiatt látogattak Hévízre.
A mozi pedig újabb látogatói csúcsot jegyzett. Míg
egy évvel korábban 25 ezren váltottak jegyet az előadásokra, addig tavaly a
nézőszám meghaladta a 40
ezret, ami a hasonló, egytermes vetítőhelyek tekintetében kiugró eredménynek számít Magyarországon.
S érdemes azt is megemlíteni, hogy a tavaly publikált – de még a 2013-as
adatokat tartalmazó – országos, hivatalos összesítés szerint a muzeális gyűjtemény látogatottsága is
emelkedett, akkor elsősorban a herendiporcelán-kiállítás miatt. Egyébként a
jegyzett kiállítóhelyek listáján a hévízi az egyetlen
muzeális gyűjtemény, azon
kívül minden más intézmény múzeum.
– A kulturális kínálat turisztikai szempontból is

fontos – folytatta az értékelést a megbízott igazgató.
– Természetesen a közművelődési feladat, vagyis a
helyi igények kielégítése
alapvető dolgunk, s igyekszünk is ennek megfelelni,
ám emellett koncentrálnunk kell az ide látogató
vendégekre is. A programstruktúrát ennek megfelelően szükséges kialakíta-

Pillanatképek 2014-ből. A Munkácsy-tárlat megnyitóján
Hermann Katalin és Pákh Imre műgyűjtő a festőfejedelem egyik alkotása előtt. Ilyen rangos kiállításnak még
nem adott otthont Hévíz. A kis képen Rhoda Scott világhírű orgonista látható

nunk, ami nehéz, hiszen
nem homogén a közönség:
az ide látogatók különböző
országokból, és így másmás kulturális közegből
jönnek. A kínálatot tehát
úgy kell formálni, hogy

mindenki megtalálja az őt
érdeklő produkciót.
Herman Katalin ezért vezette be a fix nyári struktúrát, amely sikert aratott
2014-ben. Hétfőnként operettműsor, kedden a zenés

nyári esték, csütörtökön a piacon folklórprogram várta az érdeklődőket, pénteken
pedig a négynyelvű,
kosztümös, történelmi
séta. S mindezt fokozta a sok-sok hétvégi
koncert és fesztivál.
A művelődési központ vezetője lapunk
kérésére összeállította a
2014-es Top 4-et, amelyben
helyet kapott a Munkácsytárlat, amely a vendégkönyv tanúsága szerint sokaknak katartikus élményt jelentett. A Szirtes

Újabb csúcs a Fontana Filmszínházban
A tavalyi neg y venezredik látogatót köszöntötték a moziban: Jánka
Péter december 30-án
váltotta meg a jegyét.
Szaknyéri András, a
Fontana vezetője kiemelte:
ez az eredmény egy plázanagyterem éves teljesítményének felel meg, úgy, hogy
Hévízen „csak” 100 személyes a közönségtér.
– Mi napi 4–6 előadással várjuk a vendégeket, s
igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni. Ami-

óta online vásárlásra is
lehetőség van, azóta a
pénteki és szombati előadásokra jórészt az internet segítségével fogy nak
el a jegyek. Arra is van
példa, hogy a telt ház miatt többen nem férnek be
egy-egy vetítésre.
A neg y venezredik látogatót Hermann Katalin, a művelődési központ megbízott igazgatója és Szaknyéri András
köszöntötte. A badacsonyörsi Jánka Péter és

felesége is Hévízen dolgozik, így számukra kézenfekvő, hogy itt nézik
meg az „aktuális filmeket”.
– Filmfüggő, hogy milyen gyakorisággal jövünk, ezen a héten ez már
a második alkalom. Mindig
hallgatunk Szaknyéri
Andrásra, hogy mit érdemes megnézni. Teljesen
vegyes fogyasztók vagyunk, műfaji megkötés
nélkül: minden érdekel
minket, ami jó.
(ta)

Edina Mókussal közös
Deep Forest-fellépés sem
maradhatott ki a sorból,
akárcsak a borfesztivál
több esti, fantasztikus hangulatú kiskoncertje s az
Express együttes szilveszteri bulija, amelyen a 70 év
feletti muzsikusok a –11 fokos hideg ellenére „hatalmas lelkesedéssel játszottak, s látszott rajtuk, hogy
mindezt élvezik”.
Hermann Katalin, már a
jövőbe tekintve, arról is beszélt: az intézménynek
szüksége lenne egy méltó
kiállítóhelyre és egy raktárra is.
– A muzeális gyűjtemény
látogatói sokszor megdöbbennek, hogy milyen picik
vag yunk. Ha lenne eg y
szép kiállítóterünk, amelyhez például nem kellene az
emeletre menni – mert bizony sokszor előfordul,
hogy idősebb néniket úgy
hoznak fel a rokonok vagy
kollégáim – akkor az tovább bővítené lehetőségeinket. A raktár pedig azért
kellene, mert az elmúlt időszakban vásárolt műszaki,
technikai eszközöket jelenleg konténerben tároljuk, s
így akár károsodhatnak is
a hőingadozás miatt.
(pa, vl)
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Avatás, versenysikerrel
Több új, minőségi hangszert vásárolt a Zalai
Príma Díjjal járó jutalomból a Musica Antiqua
együttes. Az első három blockflöte „avatása” remekül sikerült: három fiatal dobogós
helyen végzett egy országos versenyen.
Kapcsolatot teremtenek. Lukács Ádám Dávid, Illyés Lénárd és Móga Piroska

A kortárs magyar irodalomért
Az Amargant Színházi Műhely SzerelemPest
című verskoncertjével ünnepelték a magyar
kultúra napját Hévízen, a díszteremben.
Január 22-én – 1989 óta –
arra emlékezik az ország,
hogy 1823-ban e napon fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc.
– Az Amargant Színházi
Műhely legjellemzőbb profilja a kortárs magyar irodalommal való kapcsolatteremtés, az utóbbi egy-két évben
ezzel foglalkoztunk – mondta
Illyés Lénárd alapító-vezető. – Egy felolvasóest-sorozatot működtetünk 15 város-

Útvesztők
Palotai Zoltán reflexológus, újtudatosság
tanító tartott előadást a
Spirituális Kör 25. ezoterikus rendezvényén.
Az előadó arról beszélt,
hogy az emberek milyen dolgokba „ragadnak bele”, s miben nem
tudnak segítség nélkül
továbbfejlődni.
– Ilyenek például a
szerepek, amiket játszunk, s olykor ránk
ragadhat az álarc.
Szintén bele lehet tapadni az önismeretbe.
Én azt mondom magamról, hogy spirituális ember vagyok, ami
azt jelenti, hogy utazok
befelé. Ez a belső utazás azonban lehet nagyon terhes is, ha nem
elég józan és nem elég
racionális.
Palotai Zoltán szerint hasznos g yóg yulást csak meditatív
állapotban lehet elérni.

ban: kortárs drámaírókat
kérünk fel, hogy írjanak,
majd a szövegeket elküldjük
a helyieknek. Ezeket egyszerre, valamennyi helyszínen felolvassák, ezt követően
pedig Skype körkapcsolással mindenki beszámolhat,
hogy milyen érzéseket váltott ki mindez.
A csoport másik projektje
a Völgyvándor előadás,
amely műfaját tekintve verskoncert. Egy a harmincas

éveiben járó költő, Weiner
Sennyey Tibor tollából származó műveket adják elő. A
művésznek most jelent meg a
negyedik kötete, több díjat is
nyert már, s műveit öt nyelvre
lefordították.
A SzerelemPest című előadás úgy született, hogy egy
alkalommal a költő szerelmes verseit mutatta be az
Amargant Színházi Műhely,
a tagoknak pedig annyira
megtetszett, hogy az akkor
félórás produkciót kibővítették egy hosszabb estté. Most
ezt láthatta a hévízi publikum.
(ta)

Csúszós élmények
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mivel a környéken nincs
hasonló létesítmény és a változékony időjárás miatt a
Balaton sem fagy be tartósan, a hévízi jégpálya hiánypótló a maga nemében – folytatja a városvezető, hozzáté-

Akár két osztály is elfér egy
időben a jégpályán
ve: a szolgáltatást a szobakiadók és a szállodák is beépítették csomagjaikba, sokakat éppen ez vonz a városba.
Január 30-án például egy
ismert újság szerkesztősége
bérelte ki a pályát, a budapesti cég munkatársai csa-

patépítés céljából jönnek
Hévízre.
A szolgáltatást a hévízi
általános és középiskolások
mellett rendszeresen igénybe veszik a keszthelyi
Csány-Szendrey ÁMK diákjai is. Általában 15–28 fős
csoportokban érkeznek a
tanulók a pályára, ahol akár
két osztály is elfér egy időben. A városban pihenő vagy
gyógyuló vendégek pedig
elsősorban hétvégenként látogatják a létesítményt, tudjuk meg Laczkó Máriától, a
Gamesz vezetőjétől, aki elmondta: nagy sikernek örvend a fény- és füsteffektusokkal kísért, DJ Belo által
prezentált jégdiszkó is. A
következő zenés programot
február 7-én, szombaton 18
órakor tartják.
Az üzemeltetők hosszú távon terveznek a pályával, az
elképzelések szerint pár
éven belül új helyen, a jelenlegi autóbusz-pályaudvar területén építik majd újjá a létesítményt.
(ta, vl)

Az együttes barokk típusú mesterhangszereket
használ, amelyek többsége
már 30 éves, még Adorján
József alapító karnagy vásárolta azokat. A tanár úr annak idején arra törekedett,
amire most Varga Endre, az
együttes művészeti vezetője
is, azaz hogy minőségi, időt-

bizonyítva, hogy a jó minőségű hangszer nagyban
hozzájárul az előadás minőségéhez. S persze az is
fontos: vannak tehetséges
fiataljaink, akik ki tudják
hozni ezekből a nemes, keményfából készült furulyákból a bennük rejlő lehetőséget.

Hatvanban debütáltak az új hangszerek. Balról jobbra: Kardos Fanni, Varga Endre, Holczer Lili, Babos Judit zongora
korrepetitor, Balázs Árpádné felkészítő tanár és Lajkó Ivett
álló furulyákon játszhassanak a Musica Antiqua tagjai.
– A jutalmat felhasználva megújítjuk, lecseréljük a
hangszerparkot. Az első
három blöckflötét Bécsben
vásároltuk, és csak az számított, hogyan szólnak. A
mesterhangszereket három tanítványunk a hatvani országos barokk zenei
versenyen „avatta fel”, azt

Kardos Fanni, Holczer
Lili és Lajkó Ivett egyaránt
harmadik helyen végzett.
Varga Endre elárulta, az
új blöckflötéket – amelyek
száma azóta gyarapodott
– egyelőre szólista hangszerként használják, hogy
kíméljék azokat, s persze
emellett arra is gondot fordítanak, hogy meglévőket
felújítsák.
(vl)

Miért beteg az ember?
Erről tartott előadást a A művek elhangzása után
könyvtárban Kis Markos lefagyasztotta a vizet és
Imre öngyógyító oktató, megnézte a molekulák
aki a víz üzeneszerkezetét,
téről, a dehidraamelyek csodátá cióról,
a
latosak voltak.
placebóhatásról
Máskor szavaés a hit erejéről
kat ragasztott a
beszélt a hallgavízre, s a pozitív
tóságnak.
k i fejezések re
– A testünk 70
gyönyörű lett a
százaléka víz,
vízmolekula
ami sok mindent
szerkezete, a nemeghatároz.
gatívra pedig
Egy japán kuta- Kis Markos Imre
nem. Ezért ha
tó szerint a víz
bennünk, embeinformációhordozó, így in- rekben tartós a harag és a
telligens. A szakember elő- gyűlölet, az súlyos betegször zenével kísérletezett. ségekhez vezethet.
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Egy éjszakára textilbe és virágokba
burkolózik majd a sportcsarnok „A” bálra
Elegáns, lenyűgöző, különleges. Ilyen lesz az
első Festetics Farsangi Bál, amellyel Hévíz
hagyományt szeretne teremteni. A cél egyértelmű: ez legyen „A” bál a fürdőváros társasági életében.
A nagy napon a helyszínre, lok hangulatát követi, s a
vagyis a sportcsarnokra rá vendégek körasztaloknál
sem lehet majd ismerni.
foglalnak majd helyet.
– Felöltöztetjük az épüleA vacsora is különleges
tet, több ezer méter textíliá- lesz. A Vigadó 1900-as évek
val burkoljuk a plafont, az ol- elejéről származó ételsorát
dalfalakat, a bejáratot és az alakította át a mai kor ízléelőcsarnokot is
– avat be a kuAhogy eddig, úgy a jövőben is támogatja az önkorlisszatitkokba
mányzat a városban megrendezett alapítványi báHermann KaElegancia és minőség. A Festetics Farsangi Bál a klasszikus hagyományokat követi
lokat, mondta Papp Gábor polgármester. Az igények
talin, a Feste(Illusztráció)
azonban életre hívtak egy olyan rendezvényt, amely
tics György Műaz évszázados hagyományokra építve igényes kivelődési Közkapcsolódást ígér minden helybelinek és vendégpont megbízott
A bálozókat álarc is erősen ajánlott. Aki e nyegzőjének alkalmából rennek, s amely idővel az egész megye báljává, azaz níigazgatója. – A
asz ta lu k ná l nélkül érkezik, a ruhatárban dezték Amiens-ben. Az ötlet
vós társasági eseménnyé válhat,
hölgyeknek kivörös- és fe- válogathat a kínálatból.
utóbb Medici Katalinnak is
beilleszkedve a fürdőváros népalakítunk egy
hérbor várja,
Az eseményről az érdeklő- megtetszett, aki – miközben
szerű nagyrendezvényeinek sorásminkszobát, az
de emellett a dők folyamatosan frissülő szorgalmazta a tánchoz a kéba. S a program kínálta élmény
uraknak pedig
fantasztikus, információkat találnak a mű- nyelmesebb, könnyű, kiváakár Valentin-napi ajándékként is
egy szivarszominőségi ital- velődési központ által létre- gott ruhákat – kitalálta a
adható, hiszen a szervezők a szebát. A terem deválaszték (is) hozott Facebook-felületen. kezdetben szolidnak szánt,
relmesek napjára időzítették a
kor á c iójá hoz
alapozhatja a Itt, többek között, olvasható ám hamarosan csupán karendezvényt.
több ezer szál
jó hangulatot. báli történelem is, amely sze- cérkodásra szolgáló álarcot.
virágot hasznáA szervezők rint a farsangi táncos mulatA bál mai formája XIV. Lalunk fel, és egéazt szeretnék, ságok hajdan arra szolgál- jos uralkodása alatt terjedt
szen fantasztikus fénytech- se szerint a Macchiato ha ez a társasági esemény tak, hogy az eladósorba ke- el. Később a magyar vidéki
nikát csodálhatnak majd catering csapata. A menü- lenne idővel a város bálja, rült lányokat bevezessék a élet kiemelkedő eseménye
meg a vendégek. Eddig ilyen sor leírása viszont az erede- amely különlegességével, társaságba, megtörténjen az volt a megyebál. A Festetics
minőségű bál még nem volt a ti nyelvezetet tükrözi, lesz méltóságával maradandó él- ismerkedés, optimális eset- Farsangi Bál e nemes hagyovárosban.
például marhának húsa ményt nyújt a résztvevők- ben a leánykérés is.
mányokat szeretné újraA fények játéka meghatá- Gundel módon vagy saláta nek. Az elegáns, klasszikus
Az első bált 1385-ben, VI. éleszteni.
PÉTER ÁRPÁD, VARGA LÍVIA
rozza majd az estét. Ledes, francziásan.
báli megjelenés kötelező, s az Károly és Bajor Izabella meúgynevezett intelligens lámpák szolgálják a színpad
mellett az asztalok megvilágítását, sőt, a terem fala mellett, a függönyök vonalában
is lesznek ilyen eszközök, illetve az étel- és italbüfé felett
is. A fények és a hangulatok
pedig programonként változnak, rendkívül izgalmas látványt nyújtva.
Az elsőbálozóknak egészen különleges élmény lesz
a Festetics Farsangi Bál, hiszen ők mutatják be a nyitótáncot, egy bécsi keringőt.
Somogyi Zoltán
Fábry Sándor
Peller Anna
Kapócs Zsóka
Az est során sztárok sora
A színész gyermekkora óta
Rádiós feladatai mellett
Író, humorista, műsorvezető
Az énekes több szépséggondoskodik majd a jó hanénekel. Több filmben is játműsorvezetőként dolgoés dramaturg, televíziós és
versenyt nyert, 2001-ben
gulatról, a mulatsághoz peszott, az operett-musical
zott a Duna Televízióban, a
rádiós feladatai mellett rendrészt vett a Miss World vádig egy közkedvelt zenekar, a
szak elvégzése után több teViasat 3-nál és az MTV-nél,
szeresen publikál különböző
lasztáson. Később televíziPerfect Show Band szolgál
átrum tagja volt, jelenleg az
most az RTL Klub reggeli
lapokban és több mint 40
ós produkciók műsorvezenépszerű dallamokkal.
Operett Színház művésze.
műsorát vezeti.
forgatókönyvet jegyez.
tőjeként is láthattuk.
Az enteriőr, árulja el Hermann Katalin, a békebeli bá-

Sztárok, akik a jó hangulatról gondoskodnak a Festetics bálon
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2015. február 14. (szombat) 19 óra · Hévíz, Városi Sportcsarnok

Festetics Farsangi Bál
Az est fővédnöke: Papp Gábor, polgármester
Műsorvezető páros: Kapócs Zsóka, énekesnő

és Somogyi Zoltán, műsorvezető
19.00 Megnyitó

Kapócs Zsóka énekesnő műsora

20.00-tól EXKLUZÍV BÜFÉVACSORA

21.00-21.30 Fábry Sándor műsora
21.30 Nyitótánc – Keringő, közreműködik a

Classical Moods

21.30-03.00 Zenél a

Perfect Show Band

22.00-24.00 Fotósarok
Készüljön Önről
az est legvidámabb képe!
A legjobb képet díjazzuk.
23.30 Revü show

Peller Annával és
elbűvölő táncosaival

24.00 Éjféli vacsora
Tombolasorsolás
Meglepetés ajándékkal kedveskedünk
minden első bálozónak. Kérjük a jegyvásárláskor ezt jelezni szíveskedjenek!
Megjelenés: álarcban
· férfiaknál sötét öltöny,
fehér ing és nyakkendő
· hölgyeknél estélyi ruha

Jegyár: 11.900 Ft / fő
Váltható 2015. február 9-én
12 óráig az alábbi helyeken:
Hévízi Tourinform Iroda
Hévíz, Rákóczi u. 2. · Tel.: 83/540-131
Városi Könyvtár
Hévíz, Rákóczi u. 17-19. · Tel.: 83/343-102
Fontana Filmszínház
Hévíz, Rákóczi u. 9. · Tel.: 83/343-351
Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

Központ

A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
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Ági óvó nénivel a gyerekkorban eldőlt hivatásról, a munkában szétnyűtt Trabantokról és a ma is aktív életről

„Alkatilag vagyok nyüzsgő fajta”
Azt mondja, boldog ember, mert egész
életében azt tehette, amit szeret. A ma is
rendkívül aktív Czencz Ágnes, korábbi
óvodavezető, ha még egyszer kezdhetné,
akkor is ezt a hivatást, ezt az életutat
választaná…

– de nem egyszerű. A család X-es lett, ami abban az
időben azt jelentette, hogy
osztályidegennek, a rezsim
ellenségének bélyegezték,
ami sem a továbbtanulásnál, sem az elhelyezkedésnél – finoman szólva is –
nem volt jó ómen.
Ági óvó néni pályavá- társa volt Kiss Lajos, Hé– Ám volt egy párttitkár
lasztása már gyermekko- víz rendszerváltozás utáni – emlékezett Czencz Ágnes
rában, még a csurgói évek első polgármestere is.
–, aki azt mondta, mivel a
alatt eldőlt. Amint édesCzencz Ágnes családjá- húgommal együtt jó tanuanyja mesélte neki, 1945 val – szüleivel és húgával – lók vagyunk, megérdemelután a házukba betelepítet- 1949-ben érkezett Hévízre. jük a lehetőséget. Így nyertek egy családot, pici babá- A kitelepítés elől menekül- hettem felvételt az óvónőval. Az akkor 7–8 éves Ág- tek a fürdővárosba. Édes- képzőbe.
nes pedig azonnal pártfo- apja – aki két évvel később
A végzés éve vérzivatagásba vette a csöppséget: infarktusban meghalt – és ros volt: 1956.
pelenkázta, mesélt neki, s annak testvére korábban
Akkor is több pedagógus
addig egyikőjük sem aludt bőrgyáros és -kereskedő szerzett diplomát, mint
el, míg el nem búcsúztak volt, de mindenüket elvet- ahány álláshely volt, így
egymástól.
ték. A sors furcsa fintora, Ágnes – hogy az őket egye– Az is a későbbi hivatás hogy később csurgói há- dül nevelő édesanyját és
felé terelt – mesélt tovább zukban alakították ki a so- egyetemista húgát segítszülővárosának meghatá- mogyi város óvodáját.
hesse – nyáron felszolgálórozó élményeiről Czencz
Így lett Ági néni hévízi, s nak szegődött, majd késő
Ágnes –, hogy élt Csurgón maradt is mindmáig, hi- ősszel Rezibe helyezték.
egy idős óvónő, akit édes- szen bár munkája a kezdeti Ám nem töltött, nem töltheapám istápolt, és én is na- időkben máshová szólítot- tett sok időt az ottani óvogyon sokat jártam hozzá. ta, soha nem költözött el.
dában.
Volt egy három– A forradalszögletű antik
már egyetemisszekrénye,
ták megszerezamely nag yon
tek az oroszoksok csecsebecsét
tól két tankot,
rejtett, s azokat
amelyekkel bea
t á r g y a k at
álltak a rezi
mind megmutatszurdokba, s az
ta nekem, és meóvoda lett a fősélt a történetükhadiszállásuk.
ről. Mindig azt
Engem a kollémondta, ha megganőm férje vitt
hal, enyém lesz
motorral Kesztez a szekrény.
hely re, hog y
Az Ági néni
haza tudjak jönszívének oly kedni. A balatoni
ves darab pedig
város főterén
ma a szobájában
munkásruhás,
áll, hévízi otthooverallos férfianában... (Címlapk at
l át ta m ,
képü n kön ez
amint épp a vöelőtt látható – a
rös zászlót tépszerk.)
ték. Az utolsó
S ha mindez
busszal érkeznem lett volna
tem Hév ízre,
elég motiváció,
ahol akkor nyumaga a (csurgói)
galom volt, s
óvoda élménye is Emlék-fotómontázs a kitüntetés alkalmából. Ezzel utó- utána már nem
segítette a ké- da, Péterné Bakos Marianna óvodavezető kedveske- tértem vissza
sőbbi döntést. dett Ági néninek
Rezibe.
Bár nem járt soNem sokkal
kat az intézménybe, belül
A pályaválasztás, a gyer- később, decemberben, Sármáig éles fotóként őrzi a mekkor meghatározó élmé- mellékre került, ahol háképet első ovijáról, ahol nyei miatt, egyértelmű volt rom évet töltött, s szinte

Czencz Ágnes 2012-ben kapta meg a legmagasabb szakmai
elismerést, a Brunszvik Teréz-díjat. Ez meglepetésként érte, s
a plakett szobája egyik nagy becsben tartott ékessége
minden rászakadt. Ő volt
az óvónő, három intézmény
élelmezésvezetője, akadt,
hogy dajkaként is dolgozott, s időnként még főznie
is kellett. Mégis szívesen
emlékszik erre az időre,
például azért, mert bekerült a helyi színjátszó- és
énekcsoportba.
Az életút következő állomása Keszthely, ahol rövid
időn belül vezető lett, majd
szakfelügyelő is, 25 éven át
hozzá tartozott a keszthelyi, a tapolcai, s később az
ajkai járás. „Ez idő alatt
három Trabantot szaggattam el”, tette hozzá mosolyogva.
Közben pedig dolgozni is
hazaérkezett: 1975-ben őt
kérték fel, hogy vezesse az
újonnan épült hévízi óvodát, amelynek három évtizeden át, nyugdíjba vonulásáig volt az első embere.
– Szinte mindenkire emlékszem, aki odajárt, s nagyon megható, hogy máig
felismernek, köszönnek,
megszólítanak az akkori
gyerekek.
Ági óvó néni 45 évnyi
munka s a 2006-os nyugdí-

jazás után is aktív maradt.
Rendszeresen jár jógára,
továbbra is ő az 1997-ben
alapított óvodai alapítvány
elnöke – bár épp’ lemondani készül e tisztségről –,
változatlanul segíti a Hévíz
folyóiratot, amelynek már
az alapításánál is ott volt,
tagja (1987 óta folyamatosan) a keszthelyi Helikon
Kórusnak, s heti két alkalommal a sószobában vigyáz a gyerekekre, hiszen
ettől a korosztálytól nem
tud és nem is akar elszakadni.
S hogy mi a titka?
– Több mint valószínű,
hogy a genetika. Mesélték,
hogy édesapám is aktív és
lelkes volt, igyekezett öszszefogni a fiatalokat. A
szüleimtől örökölhettem
ezt az életszemléletet.
Egyébként már az óvónőképzőben is ilyen voltam.
Amikor például két lányt
elhúztak félévkor, rám bízták, hogy vigyem át őket az
államvizsgán. Együtt készültünk, s mindenben segítettem nekik. Alkatilag
vagyok nyüzsgő fajta.
VARGA LÍVIA – PÉTER Á RPÁD
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Magányosnak lenni a családban
A kapcsolatban
élők több mint ötven
százaléka életének
bizonyos szakaszában magányosnak
érzi magát, idézett
előadásában egy kutatási eredményt Pál
Feri római katolikus
pap és mentálhigiénés szakember.
– A társ- vagy a családi
kapcsolat egy bonyolult élő
rendszer, amelynek működéséhez energia szükséges
– folytatta. – Ha nem tud
eg yensúlyban maradni,
szétesik vagy kóros egyensúly alakul ki, azaz a kapcsolat működik, a felek
együtt vannak, csak nem
érzik jól magukat benne,
csalódottak és kiábrándultak.
Az amerikai családterapeuta, John Gottman vizsgálatát idézve Pál Feri elmondta: a világ egyik legnag yobb szaktekintélye
650 párt, köztük sok válságban lévőt követett 14
éven keresztül. A kutatás
során azt vette észre, hogy
a családterápia után egyes
párok kapcsolata hosszan
tartóan fölfelé ívelt, mások-

Pál Feri: – Nagyon fontos, hogy a családban a vidámság mellett lehessen sírni is
nál pedig rövid időn belül
visszajöttek a problémák, s
végül sok esetben el is váltak útjaik. Végül arra a következtetésre jutott, hogy
azok a párok, akik egy-egy
terápia után hetente plusz
hat órát szántak egymásra, ott rendben volt minden.
– Nem mindegy persze az
sem, hogy azt a hat órát mi-

lyen minőségben töltik el
egymással a párok. Fontos,
hogy ez az idő jó, izgalmas
és tartalmas leg yen –
hangsúlyozta a mentálhigiénés szakember. – A családban nagyon fontos, hogy
a vidámság mellett lehessen sírni, szomorúnak lenni, hiszen az élethez hozzátartozik a veszteség is. Ha

a családban szeretetkapcsolatok működnek, akkor
az azt jelenti, hogy együtt
képviselnek egy értéket.
Mindegyik valamelyik részét jeleníti, testesíti meg,
senkinél sincs az egész. A
családtagok egy-egy részét képviselik az igazságnak – tette hozzá Pál Feri.
TÓTH A NDRÁS
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Báloztak
az óvodáért
A Panoráma Hotel
adott otthont az idei
óvodabálnak. A felhőtlen szórakozás mellett
a program célja az volt,
hogy gyarapítsák az
intézmény alapítványának bevételét.
A szervezésbe az
óvodapedagógusokon
kívül az alapítványi
tagok és a szülői munkaközösség is bekapcsolódott, mondta el
Péterné Bakos Marianna óvodavezető. A
prog ra m, a melyen
idén hetvenen vettek
részt, több mint két
évtizedes múltra tekint vissza. Bevétele
az alapítvány vagyonát növeli. – Tavaly
udvari játékokra és
parkosításra költöttünk, idén még nem
dőlt el, hog y miben
kérjük az alapítvány
segítségét – tette hozzá az óvodavezető.
A bál a Bibó István
Gimnázium végzős
osztályának nyitótáncával kezdődött, majd
vacsorával, tombolával és hajnalig tartó
mulatsággal folytatódott.

Hévízi kiválóságok: postán és e-mailben várják a javaslatokat
Hévíz Város Képviselőtestületének 16/2012.
(III.28.) „Helyi kitüntető
cím és kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról” szóló rendelete értelmében a kitüntető címek adományozására
javaslatot tehet minden
18. életévét betöltött, hévízi állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező hévízi lakos az
alábbi kategóriákban és
szempontok szerint:
„HÉVÍZ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi személynek,
aki a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öreg-

bítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett:
– a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy
művészeti életében maradandót alkotott, vagy
– életművével, kiemelkedő munkásságával a
kultúra, a tudomány, a
művészet ügyét szolgálva
hozzájárult a város tekintélyének, jó hírnevének
növeléséhez,
– aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy
egész életművével a városnak elismerést, maradandó értékű megbecsülést
szerzett, és példamutató
emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll.

„H ÉV ÍZ
VÁ ROSÁÉRT” kitüntető díj adományozható a magyar és
külföldi személyeknek,
egyesületnek vagy szervezetnek az alábbi kategóriákban:
– „Hévíz Város Kultúrájáért” díj adományozható
azoknak, akik a művészet,
közművelődés, nevelés, oktatás, sport vagy egészségügy területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő
eredményeket értek el,
– „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozható azoknak, akik a közbiztonságért, a városfejlesztésért, a város környezetének és természeti kin-

cseinek védelméért és
megóvásáért tevékenykednek,
– „Hévíz Város Idegenforgalmáért” díj adományozható azoknak, akik
az idegenforgalom vagy a
gyógyturizmus területén
kiemelkedő tevékenységet
végeznek,
– „Hévíz Város Közszolgálatáért” díj adományozható azoknak a település közszolgálati intézményeiben, a közszolgálatban dolgozóknak, köztisztviselőknek (ügykezelőknek, fizikai alkalmazottaknak), közalkalmazottaknak, akik a város
intézményeiben kimagas-

ló színvonalú munkájukkal segítették és segítik a
város fejlődését.
Az arra jogosultak jelölésüket postai úton (Hévíz Város Önkormányzat,
8380 Hévíz, Kossuth L. u.
1.) vagy e-mailben (kabinet@hevizph.hu) legkésőbb 2015. március 5-én
16.00 óráig nyújthatják be.
Az adatlap a következő
helyeken érhető el:
– letölthető Hévíz Város
Önkormányzat weboldaláról: http://onkormanyzat.
heviz.hu/
– személyesen átvehető
a Hévízi Polgármesteri Hivatal portáján (8380, Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.)
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Csak nőknek
MLSZ Grassroots
női „C” tanfolyam indul Hévízen, amelyet a
Mag yar Labdarúgó
Szövetség Felnőttképzési Intézete szervez.
Ennek célja, hogy naprakész ismeretekhez
juttassa a gyermekekkel foglalkozó és a tömegsport területén tevékenykedő edzőket. A
tanfolyam során a
hallgatók az életkori
sajátosságokra épülő
sportág i ismeretek
mellett elsajátítják a
gyermekek sportolásával összefüggő szervezési, egészségbiztosítási, módszertani és
tehetséggondozási
alapismereteket, s elméleti, valamint gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt.
Emellett jártasságot
szereznek a gyermekek sportolásával, labdarúgó-foglalkozások
tervezésével kapcsolatos dokumentációk elkészítésében. A felvételi vizsgát a sportcentrumban tartják
február 20-án, pénteken. A 66 órás képzés
március 28-án indul.
További információ
kérhető Tóth Ádámtól,
a 30/774-2706-os telefonszámon.

Újabb siker
Továbbra is remek
formában versenyeznek a Hévíz SK olimpiai íjászai. A rendkívül
sikeres tavalyi év után
folytatódik a sikerszéria. Mint Bencsik Péter, az egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat, Szüts Mátyás és
Bencsik Márk a Marcaliban rendezett kvalifikációs v iadalon
meglőtte a terem országos bajnokságon
való induláshoz szükséges szintet. Sőt,
Márk ponteredményével beállította az országos csúcsot.

sport
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Negyven felett is van még (foci)élet
Tizennegyedik alkalommal rendezték
meg Hévízen az Öreg
gólyák labdarúgó teremtornát. Ez a kupa
elsősorban a sportbarátságról szól,
de persze minden
résztvevő nagyon
komolyan veszi.
A lebonyolítás rendje évről évre változik – a nevező
eg yüttesek létszámának
függvényében. Mint Király
Gyula főszervező elmondta, az optimális a 16 csapatos torna lenne, 4x4-es csoportokkal. Ám tavaly 11,
most pedig 14 gárda nevezett, és a hóesés miatt egy
team nem is érkezett meg.
Így aztán délelőtt egy öttagú csoport, délután pedig
két négyes küzdelmeit láthatták az érdeklődők.
A kiírást egyébként 50
címre küldik ki rendszeresen, olyan csapatoknak,
amelyekben 40 év felettiek
játszanak. Ez ugyanis az
egyik legfontosabb nevezési feltétel.
Idén két hévízi alakulat
indult, mellettük érkeztek
Körmendről, Szombathelyről, Oroszlányból, Komlóról is.

A mozdulatok még a régiek.
A résztvevők izgalmas, hajtós
meccseket játszottak

– Bár mi, szervezők is elmúltunk már negyvenévesek – mondta Király Gyula
–, mégis szeretünk játszani, bár már egyre nehezebb. A tornán a sport szeretetén kívül a futballbarátság a legfontosabb, az,
hogy ismét találkozhatunk

egymással. Mi szeretjük
ezt a játékot, de sajnálattal
vesszük tudomásul, hogy
az utánunk jövők talán már
nem ennyire.
A rendezvény hivatalos
zárásaként a legjobbak
serleget és oklevelet kaptak, de már hagyomány,

hogy ezután még együtt
marad a népes mezőny, s
az egyik helyi csárdában a
játékosok még közösen elköltenek eg y vacsorát.
Most sem volt másképp.
– Az Öreg gólyák torna
ötlete Sármellékről származik, és Herczeg Zoltán
barátom jóvoltából került
Hévízre, s Papp Gábor
polgármester úr is támogatja – fűzte hozzá Király
Gyula.
TÓTH A NDRÁS

Megyei évadnyitó értekezlet a Bozsik-programban
Február 12-én, csütörtökön tartja az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága a Bozsik
Egyesületi Program évadnyitó értekezletét Zalaegerszegen. Itt a Bozsik-programban részt vevő egyesületek – így a Hévíz SK – vezetői, képviselői, edzői kapnak
tájékoztatást az idei feladatokról, tervekről. A program
során bemutatják az MLSZ
online edzésszervező és
-tervező rendszerét, az S2S
Hungaryt.
Hévíz kiemelkedő szerepet
játszik a Bozsik-programban. A legtehetségesebb fiatalokat a tornák során választják ki

sport
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Megverte az olimpiai bajnokot
A hévízi színeket képviselő Zborai Gyula és
a fővárosi Csonka András alkotta duó kapta
a magyarországi fogyatékkal élő sportolók
legjobb csapatának járó elismerést.
Zborai Gyula a Hévíz SK
NB II-es asztalitenisz-csapatát erősíti, és tagja a mag yar paraválogatottnak.
Partnerével tavaly több világkupa-viadalt is nyertek,
a világbajnokságon pedig
bronzérmet szereztek.
Győztek például az Egerben és a Szlovéniában rendezett vk-viadalon, utóbbi
helyszínen pedig egyéniben egymás ellen játszották a döntőt. Azt Zborai
Gyula nyerte úgy, hogy
előtte megverte az olimpiai
bajnok kínai versenyzőt is.
Szlovákiában, szintén a világkupában második lett, a
duó pedig harmadik.
– A legbüszkébb arra vagyok, hogy megvertem az
olimpiai bajnokot, ez nem
sok embernek sikerült eddig. S fontos a vb-n elért
harmadik hely is, ami annak fényében különösen
értékes, hogy nálam kialakult az úgynevezett teniszkönyök (egy jelentős fájdalommal járó ízületi probléma – a szerk.), ami már a
felkészülésemet is nehezítette, s a világbajnokságon
is sérülten játszottam.
Most az a legnagyobb feladat Zborai Gyula számára, hogy idén kiharcolja a
részvétel jogát a 2016-os
brazíliai olimpiára. A rang-

listán most 11., holtversenyben egy belga fiúval,
ami kijutó hely, de, mint
mondja, lehetne ez jobb is,
csak becsúszott két nem

ilyen fiaskókat, fogalmaz,
és akkor ott lehet az ötkarikás parajátékokon, amihez
a sok edzés mellett támogatók is kellenek.
– Mindent a szövetség
sem tud fizetni, de szponzoraim egyelőre nincsenek. A közeljövőben tárgyalok majd a lehetséges
támogatásomról több helyen is.

-50 % minden termékre,
téli kiárusítás a készlet erejéig !

R

Zborai Gyula a legjobbaknak járó serleggel. Cél az olimpia
várt vereség, ami miatt
több pontot levontak tőle.
Ha hozza a kötelezőt, akkor most hetedik lenne.
A 2015-ös versenysorozatban el kell kerülnie az

Az idei vk-sorozat március 12-én kezdődik, s onnantól szeptemberig szinte
nem lesz megállás a páros
számára.
TÓTH A NDRÁS

Keményen készülnek a kézis lányok a tavaszra
Megkezdte a felkészülést
a tavaszi szezonra a Hévíz
SK NB II-es női kézilabdacsapata. Klász Karola játékos-edző irányításával
már január eleje óta dolgoznak a lányok: heti három alkalommal tréningeznek a sportcsarnokban.
A keretnek 18 tagja van,
közülük hárman, Klász Karola, Fehér Kitti és Czigány Nóra ősszel minden
meccsen pályára lépett és
gólt is szerzett. A nyáron
visszavonult csapatkapitány, Lancz Katalin lett az

Desigual Héviz, Passage Butik, Erzsébet
Királyné u. 2. (a 2 sétálóutca közötti átjáróban)
Nyitva: mindennap 10-18-ig.

együttes új szakosztályvezetője.
Dr. Iglódi Endre, a klubhoz kötődő sportújságíró
azt is elmondta lapunknak,
hogy január végétől sorra
következnek az előkészületi mérkőzések, az U11-es
gárda pedig már pályára is
lépett egy bajnoki találkozón. A fiatalokat továbbra
is Csikós László irányítja,
míg a 4. helyen álló, de dobogóra vág yó juniorok
edzéseit, hetente háromszor, Kissné Gliba Adrienn vezeti.

Klász Karola, a felnőttek
mestere arról számolt be,
hogy keményen, az erőnlétet és gyorsaságot fejlesztve készülnek, s nagyon jó a
lányok hozzáállása.
– Természetesen már nagyon várják a labdás edzéseket és főleg a mérkőzéseket.
Január 31-én rangos torna
helyszíne lesz Hévíz, amelyen több ifjúsági magyar
válogatott is látható lesz.
A szakosztály serdülő és
junior együttese továbbra is
várja a térség tizenéves, kézilabdázni vágyó lányait.

Italia

Olip Hungary Outlet

50%-os

KISÖPRÉS
2015.01.30-2015.01.31-ig
A KEDVEZMÉNY AZ AKCIÓS
TERMÉKEKRE NEM
VONATKOZIK ÉS MÁS AKCIÓVAL
ÖSSZE NEM VONHATÓ.

Rákóczi F. u. 154. - 9900 Körmend - Hungary
Tel: +36 94592620 - www.facebook.com/olipmintabolt
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Részt vesz-e farsangi programokon?

Csombó Lászlóné
– Magánemberként nem vagyunk a férjemmel bálozós típusok, de ha nekünk tetsző a
program, akkor azért elmegyünk rá. Az iskolában tanítóként az egyik szervezője vagyok
a farsangi ünnepségnek. Ezt a
második évfolyam szervezi, és a négy tanítónéni
összefogásával jön létre. A gyerekek nagyon lelkesen készülnek rá, izgalommal készítik jelmezüket.
Sok ötletes van közöttük, amit majd a zsűri értékel.

Erős Anna
– Másodikos vagyok, az óvodában és az iskolában is részt vettem már farsangon. Voltam angyal és boszorkány is. Idén is
beöltözök, én leszek a farsang
hercegnője. Nagyon szép a ruhám, mályvaszínű, jó nagy a
szoknya része, a fejemen pedig lesz egy koronaszerű diadém. Az én osztályom is készül műsorral a
farsangon, modern táncot adunk elő, verseket
mondunk, dalokat énekelünk.

„19-esek voltunk, hát
ki kellett bírnunk!”
Könyvbemutatóval egybekötött előadást
tartottak a városi könyvtárban „19-esek voltunk, hát ki kellett bírnunk!” címmel. A kötet
alapjául Varga József mesztegnyői főhadnagy első világháborús naplója szolgált.

Hozzátette: a munka 2,5 évvel ezelőtt kezdődött. – Nagyon örültem, hogy sikerült a könyvet kiadni, szerencsére sokan pártolták
ezt. A testvérek közül négyen, köztük apám is a
fronton voltak, mindannyi– Soha nem ismert nagy- hetett bele a tavaly május- an haza tudtak jönni. A legbátyám első világháborús ban megjelent kötetbe.
idősebb, Varga Frig yes,
dokumentumai szerencsés
– A könyvben sok érde- már a háború elején fogvéletlenek során kerültek kesség van, maga a napló is ságba esett, 44 hónapot tölelő, testvéröccse, az én ilyen. Az Északkelet-Kár- tött Szibériában. A ’18-as
apám őrizte meg azokat. pátokban harci események zavaros időkben haza tuPont 100 éve, hogy a könyv közepette íródott, eleinte dott szökni épségben és
alapjául szolszép idős kort ért
gáló naplót
meg. Mesztegnyő
megírta a harcközismert és elistéren – mondta
mert családos emelöljáróban
bere volt. Az egyik
Varga Imre
unokájának a férje,
nyugalmazott
Boda Sándor által
tanár, a kötet
lejeg yzett visszaegyik szerzője.
emlékezései szin– A napló kis
tén helyet kaptak a
betűkkel írókönyvben.
dott, nagyrészt
A napló az 1915tintaceruzával,
ös év tavasza és
szép megfogalkéső ősze közötti
mazással és jó
időszakot öleli fel.
helyesírással.
Varga József a harÁm a kis kocok során, a lövészpott, megfakult
árokban több befedelű füzetegséget szedett
tecske csak
össze, így bekerült
úgy vált olvasa budapesti Szent
hatóvá, hog y
István Kórházba
számítógépre
kezelésre, de soha
vittük. Komoly
nem gyógyult meg
és hosszan tar- Varga Imre nyugalmazott tanár, a kötet egyik szerzője teljesen. Ennek eltó munka volt.
lenére mindig viszEmellett Varga Pál régi hetente, később szinte na- sza kellett mennie a frontleveleket, tábori képeslapo- ponta. Nag ybátyám sok ra. A napló azzal a mondatkat, fényképeket, sőt még földrajzi és településnevet tal végződik, hogy „...Induegy 1916-os újságtöredéket említ benne, de ír a tiszt- lok a harctérre, mert minis megőrzött bátyjától, utób- társakról és a felettesekről den készen van.”
TÓTH A NDRÁS
bi azonban már nem kerül- is – folytatta Varga Imre.

Hetyei Csenge Anna
– Farsangon még csak az általános iskolában voltam, máshol
nem. Idén nem öltözöm be, kisebb koromban voltak inkább
jelmezeim. Indiánlány és mobiltelefon is voltam már, a mobiltelefonos jelmez volt a kedvencem. Ezeket a ruhákat és kiegészítőket édesanyámmal varrtuk ketten. Idén az osztállyal adunk
majd elő farsangkor egy műsort, ami Ausztriáról,
Tirolról szól.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Köles- és spenótfasírt
Az Oázis Reform Étterem képviseletében Kondics
László egészséges ételeket ajánl olvasóink figyelmébe. A köles- és spenótfasírt egyaránt teljes értékű
gabonát tartalmaz, lúgosító hatású, és lisztérzékenyek is fogyaszthatják. A fasírtok önmagukban is
fogyaszthatók, de főzelék feltétként vagy salátákhoz, szendvicsekhez is finomak.

Kölesfasírt
A szemes kölest forrásban lévő vízben megfőzzük,
himalája sóval és friss fokhagymával ízesítjük. Ízlés
szerint adhatunk hozzá zöldségeket, sajtot. Miután
kihűlt a massza, formázzuk, kukoricadarába forgatjuk, kevés kókuszzsírban, serpenyőben mind a két
oldalát készre sütjük.

Spenótfasírt
A rozskenyeret vagy zabpelyhet beáztatjuk, majd
kinyomkodjuk, spenótot vágunk bele, friss fokhagymával, himalája sóval ízesítjük, formázzuk. Zsemlemorzsába forgatva, kevés kókuszzsírban, serpenyőben mindkét oldalát készre sütjük.
Jó étvágyat hozzá!

