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„Régi álmom volt Hévízért dolgozni”
Kepli József Jánossal városvezetésről, célokról, családról, bokszról és az igazi kihívásról | 8. oldal

Programok az advent,
a készület jegyében

Teljesen kész az elkerülő út

Idén is színes, gazdag programkínálattal várja
Hévíz a vendégeket és természetesen az itt lakókat
az adventi időszakban. Az első hétvégén három napon át több helyszín szolgálta a karácsonyi készületet. A szervezők képző- és iparművészeti, valamint
régiségvásárral lepték meg az érdeklődőket, és foglalkozásokat is tartottak – a tűzzománc jegyében.
Ezeket Neukrichnerné Tankó Zsuzsa tűzzománckészítő tartotta, aki Zengőről jött, s már évek óta jár
a hévízi kórházba, így figyelemmel kíséri a helyi művészeti életet is. Most viszont nem gyógyulni jött…
(Folytatás a 6. oldalon.)

Múlt héten csütörtökön megindult a forgalom a teljes szakaszon

Az első gyertyát Kepli József János alpolgármester és
Kiss László esperes gyújtotta meg

A TARTALOMBÓL

Két keréken

Ismét kerékpárosbarát
település lett Hévíz
4. oldal

Átadták a 76-os főút hévízi
elkerülő szakaszának utolsó, mintegy 8 kilométeres
szakaszát. Ezzel teljessé vált
a fürdővárost és a környező
településeket is elkerülő 11
kilométeres új útvonal.
A járműforgalom múlt
csütörtökön délben indulhatott el az új úton, amelynek

egyes szakaszait az elmúlt
években már megnyitották.
A Keszthely és Alsópáhok
közötti, a 75-ös főút nyomvonalában lévő, közel 2 kilométeres útvonal korszerűsítését 2012-ben fejezték be, tavaly pedig a Hévíz irányába
tartó folytatását avatták fel.
A mostani, mintegy 8 kilo-

méteres útszakasz több
mint felén kétszer két sávos
útpályát alakítottak ki. Az új
út nemcsak az átmenő forgalomtól mentesíti a fürdővárost, de gyorsabb eljutást
tesz lehetővé Zalaegerszeg
és az M7-es autópálya között. (További információk
a 2. oldalon.)

A válogatott és Hévíz is nyert a vébén Iskolai sikerek
Öt nap, 51 nemzet, 1614
versenyző és több tízezer
látogató a világ minden tájáról. Nagyjából így lehetne
röviden összefoglalni a
négyévente megrendezett
luxemburgi szakács világbajnokságot, amelyen kitűnően szerepeltek hazánkfiai. Minden magyar résztvevő éremmel tért haza, nemzeti válogatottunk bronzéremmel gazdagodott, s
közben – nem mellékesen –
a magyar standon Hévíz is
komoly sikert aratott az
érdeklődők körében. (Részletek a 3. oldalon.)

Az elmúlt hónapokban
több kitűnő eredményt értek
el az Illyés Gyula Általános
Iskola diákjai. Összeállításunkban az emlékezetes pillanatokat elevenítjük fel.
– A Vajda János Gimnázium
szervezésében 22. alkalommal rendezték meg a komplex
természettudományos tehetségkutató versenyt, a Newton
Kupát matematika, fizika és
informatika tantárgyakból –
mondta Molnárné Kőcs Zsuzsa felkészítő. – Az eredményhirdetésnél pedig kiderült: ez
a mi napunk. (Folytatás az 5.
oldalon.)
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Közmeghallgatást
tartanak
Hévíz Város Önkormányzat képviselőtestülete 2014. december 11-én (csütörtökön)
17 óra kezdettel közmeghallgatást tart a
városháza konferenciatermében. A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot
tehetnek. Lehetőség
van arra, hogy kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatás kezdetéig eljuttassák a
Polgármesteri Hivatalba (8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1., kabinet@
hevizph.hu, telefon 83500-812).

Nem nő
Jövőre sem emelkedik Hévízen az idegenforgalmi adó (ifa),
amely nek mértéke
évek óta 450 forint vendégéjszakánként.
– Úgy gondoljuk, ez
pozitív üzenetet közvetít a vendégek, azon
belül is elsősorban a
belföldi turisták és a
hévízi hotelek, magánszállások felé – szögezte le Papp Gábor
polgármester.

Pályázati
lehetőség
A hévízi polgármesteri hivatal pályázatot
hirdet pályázati ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat
m e g t e k i nt h e t ő
a
https://kozigallas.gov.
hu weboldalon. A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. december 15.
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Teljes hosszában járható az elkerülő út
(Folytatás az 1. oldalról.)
Átadták a 76-os főút hévízi
elkerülő szakaszának utolsó,
több mint 7 kilométeres részét,
így a közel 11 kilométeres utat
mostantól forgalomkorlátozás
nélkül használhatják a közlekedők.
A fürdővárost és a környező
településeket elkerülő 11 kilométeres szakasz nettó 4,4 milliárd forintból valósult meg a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt.
beruházásában. A pénz 85
százalékát uniós, 15 százalékát pedig állami forrásból biztosították.
Az elkerülő
Manninger Jenő országgyűlési képviselő arról beszélt,
utat Loppert
hogy a korábban és most átadott, Keszthelyt és Hévízt
Dániel, a NIF
elkerülő utak nemcsak a helyben élők, hanem az ide piAz új szakaszt Kepli József János alpolgármesZrt. kommunihenni érkezők számára is kiemelt fontosságúak. Budater, Manninger Jenő országgyűlési képviselő
kációs vezetője,
pest után az ország második legjelentősebb turisztikai
és Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs
Kepli József Játérségének könnyű megközelíthetősége ugyanis a
vezetője avatta fel
nos, Hévíz alvonzerőt is növeli, ami több vendéget és ezáltal több
polgármestere
munkahelyet is jelenthet az itt élőknek. Hozzátette: az
és Manninger
tot és 420 ezer városban minél kisebb legyen
átmenő forgalomtól felszabaduló Hévízen most már leJenő, a térség
köbméter töl- az átmenő forgalom. Úgy fohetővé válik a gyalogos zónák kiterjesztése.
országgyűlési
tést építettek galmazott: azzal, hogy a tófürképviselője adta
be. Az úgyne- dő bejáratától áthelyezik a
át. Mint elhangvezett köszvé- buszpályudvart, régi álom vazott: ezzel a szakasszal lett tel- tehermentesül Hévíz belváro- nyesi csomópontnál 342 méte- lósul meg, s a koncepció hangjes a Keszthelyt és Hévízt te- sa az átmenő forgalom alól, ren zajvédő falat és 9,2 kilomé- súlyos eleme a közösségi közhermentesítő elkerülő útrend- Zalaegerszegről pedig rövi- teren vadvédő kerítést létesí- lekedés kialakítása is. Hozzászer, amely a helybeliek mellett debb idő alatt lehet eljutni az tettek. A kivitelező a Hévíz 09’ tette: egy település, illetve réaz ide érkező turisták számára M7-es autópályára. Hozzátet- Konzorcium volt.
gió fejlettségét meghatározza,
is kulcsfontosságú, hiszen a te: a fejlesztés a nemesbüki
Kepli József János alpolgár- milyenek az útjai, ezzel a berukönnyebb megközelíthetőség bekötőút 700 méteres szaka- mester beszédében leszögez- házással pedig Hévíz és térsénöveli a térség vonzerejét.
szán jövő májusig tart majd.
te: a fejlesztés összhangban ge felzárkózhat Európa élvoLoppert Dániel elmondta: a
A beruházás során 150 ezer van Hévíz közlekedési koncep- nalához.
VARGA LÍVIA
11 kilométeres szakasz révén négyzetméter aszfaltburkola- ciójával, hiszen fontos, hogy a

Rangos szakmai elismerés
a Naturmed Hotel Carbonának
A Gault&Millau Magyarország 2015-ös kalauza szerint
a hévízi NaturMed Hotel Carbona a legjobb négycsillagos
wellness szálloda hazánkban. A világ egyik legbefolyásosabb kalauza kizárólag saját értékelési rendszere
alapján rangsorolja a szálláshelyeket – szigorúságukról
híres anonim tesztelőinek tapasztalatai alapján.
A kiadvány munkatársai anonim módon egész évben
járják az ország éttermeit, borászatait és szállodáit, és
kilétüket még távozásukkor sem fedik fel. A szakemberek 1–20 pontig terjedő skálán értékelik a szállodákat, a
francia iskolai osztályzatokat követve. A wellness szállodák idei toplistáján csak két ötcsillagos szálloda előzi
A NaturMed Hotel Carbona a legjobb négycsillagos wellness meg a hévízi NaturMed Hotel Carbonát, amely így a legszálloda hazánkban
jobban teljesítő négycsillagos wellness hotel hazánkban.
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Hévízzel (is) ismerkedett
a világ a gasztronómiai vébén
Magyar szakácsok is indultak a szakma csúcsának tartott luxemburgi gasztronómiai világbajnokságon, mely a nagysikerű Expogast
szakkiállítás része. A hungarikumok standján Hévíz és a gyógytó is bemutatkozott, a
megjelenést a város támogatta is.
A magyar gasztronómia
számára hatalmas elismerés, hogy idén először külön
standon mutatták be nemzeti értékeinket, ez támogatta
a szakácsválogatott munkáját és hozzájárult a csapat
kitűnő eredményéhez is, bocsátja előre Miklós Beatrix,
a hévízi Kis Helikon Hotel
igazgatója, aki a Magyar
Gasztronómiai Szövetség
tagjaként magára vállalta a
standon kiállított hungarikumok összegyűjtését, sőt
a kiállítótér felépítését, berendezését is.
– A luxemburgi szakkiállítás és a hozzá kapcsolódó
kulináris világbajnokság
több mint 40 éve alatt egyszer sem volt standja Magyarországnak, pedig ez
egy kiváló alkalom arra,
hog y gasztronómiánkat
megismertessük a világgal
– szögezi le Papp Gábor
polgármester, megjegyezve: a rendezvény Hévíz számára is kitűnő bemutatkozási lehetőség volt. – A magyar stand középpontjában
az olyan hungarikumok,
mint a zsolnai és herendi
porcelán, a világhírű magyar szalámik, borok és pálinkák mellett Hévíz és a
gyógytó állt. A zsűri szinte
minden tagja meglátogatott
bennünket, s mellettük számos német, francia és luxemburgi vendég. Jó volt
magyarnak lenni a rendezvényen, hiszen mindenki fig yelt ránk, érdeklődött
irántunk, elismert és tisztelt bennünket.
– A szakma krémje képviselte hazánkat a versenyen,
az ötfős magyar nemzeti
válogatottat a csapat trénere és vezetője, Varga Károly hozta össze. Abból indult ki, hogy az általa öszszeállított menüt kik tud-

nák a legjobban elkészíteni
– árulja el Miklós Beatrix.
Így esett a választás Tímár Attilára, aki a magyarok csapatkapitánya lett,

március óta tréningezett,
aprólékosan begyakoroltak
mindent, amire szükség is
volt, hiszen mindössze 6
órájuk volt a főzésre. A csapatkapitány kizárólag az
első két órában lehetett
bent, utána a fal másik oldalán a tálalást kellett koordinálnia. A négy séf és a cukrász mellett ezután már
csak a segítő tartózkodhatott a konyhában, azonban
ő ételhez nem nyúlhatott,

jó hírének is köszönhető –
hangsúlyozza Miklós Beatrix –, hiszen versenyzőink
évtizedek óta megmérettetik magukat a világbajnokságon, ahonnan rendre
éremmel tértek haza. Idén
egyébként két fő irány volt
az értékelésben: az egyik az
egészséges és tudatos táplálkozás, a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, valamint a
húsok és zöldségek aránya a
menüben, a másik pedig a

A magyar standon a hungarikumokkal és Hévízzel ismerkedhettek meg az érdeklődők
Volenter Istvánra, Toókos
Ferencre, Kostyál Gáborra
és Garaczi Zoltánra. A
cukrász egy fiatal tehetség,
Turóczi Anita, a segítő pedig Ambrus György Krisztián volt.
A magyarok rögtön az
első versenynapon rajthoz,
pontosabban tűzhelyhez
állhattak, bekerültünk
ugyanis azon 36 nemzet
közé, amely a hidegen tálalt
ételek mellett meleg ételt is
készíthetett. Ez, jegyzi meg
Miklós Beatrix, nagy kiváltság.
– Egy-egy napon 8 csapat
állhatott neki elkészíteni
hónapokkal ezelőtt megálmodott menüjét egy üvegfalú konyhában. A csapat

kizárólag a tisztaságért
volt felelős, ami a pontok
ötödét jelentette – meséli
Miklós Beatrix.
Amikor elkészült a menü,
ki kellett tálalni 105 adagban, úgy, hogy a csapat nem
tudhatta, ebből melyik kerül a zsűri elé. A nemzetek
éttermében ugyanis mintegy 800 vendég várta, hogy
megkóstolhassa az általa
kiválasztott ország menüjét, amit akár már hónapokkal korábban, online is lefoglalhatott. A magyaroké
az elsők között, már augusztusban elfogyott, Amerikáéval, Norvégiáéval és
Svédországéval egy időben.
– Ez a menü különlegessége mellett a magyar konyha

higiénia, a környezettudatosság és a gazdaságosság.
Mivel ez nem egy öncélú verseny, az ítészek még a kukát
is megnézték, s ha pazarlást
tapasztaltak, az pontlevonással járt.
A zsűri nemzetközi szakemberekből állt, a hidegkonyhás grémiumban egy
magyar szakember is helyet foglalt.
– Rendkívül szigorúak
voltak a szempontok, a zsűritagok végig ott voltak a
konyhában a főzés idején, s
mindent szemmel tartottak.
Nézték például, milyen
alapanyagokból készül és
más körülmények között is
elkészíthető-e az étel, s
mennyire reprezentálja Ma-
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gyarországot. Szabály volt
továbbá, hogy a menüsorban nem lehetett két egyforma alakzat.
Az előétel fogas volt, a főétel mangalicaszűz, a deszszert pedig csokoládés
desszertkavalkád. Mindez
a bronzéremig emelte nemzeti válogatottunkat, s a dobogó harmadik fokára állhattak fel a verseny hidegkonyhai részében is. A magyarok – volt egy katonai s
két régiós csapat, utóbbi hidegkonyhában bizonyított,
s többen egyéniben is megmérették magukat – összesen 9 bronz-, 4 ezüst- és 6
aranyéremmel tértek haza.
– Ez a verseny a szakma
csúcsa, aki ezen részt vesz,
egész életére megpecsételi
a sorsát és előrejutását, hiszen számon tartott szakács lesz – összegez Miklós
Beatrix. – Amíg a csapat
főzött, az üvegfal túloldalán
rengeteg magyar szurkolt
nekik, és sokan megkerestek bennünket a hungarikum standon is, ahol mindennap bemutattunk valamilyen specialitást: egyebek mellett libamájat és
karcagi birkapörköltet kínáltunk. A stand létrehozását Hévíz és a Földművelésügyi Minisztérium támogatta, magas színvonalát a
záróünnepségen is kiemelték.
Miklós Beatrix szerint ez
az igazi országimázs-építés, hiszen a szakkiállítást
a világ minden pontján számon tartják. Egyebek mellett ott volt a luxemburgi
hercegi pár és számos
nagykövet is, s a négy nap
alatt több tízezer ember fordult meg a kiállítótérben. A
Hévízi-tóról a magyar standot felkeresők többsége
egyébként már hallott, s
mindannyian üdvözölték,
hogy a város légi úton is
könnyen elérhető.
Ami pedig a terveket illeti: a szakma már a 2016-os
erfurti olimpiára készül,
ahol a nemzeti válogatott
mellett valószínűleg már
egy junior csapat is képviseli majd hazánkat.
S Miklós Beatrix elárulta:
a nagy csapat valamikor
jövő év elején-közepén még
egyszer el fogja készíteni a
világbajnoki menüt, az is lehet, hogy Hévízen…
VARGA LÍVIA
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Ingyenes parkolás az ünnepek idején
Az előző évek hagyományait folytatva ad-

A hévízi gyógyászat, a
vent idején ingyenes lesz a parkolás Hévíz
kezelések és egészségügyi
területén – többek között erről is döntöttek a
szolgáltatások témájában
képviselők a testület november 27-ei, soros
tájékoztatta a közelmúltban Mohamed Salaheldin
ülésén. A térítésmentes parkolás január 6-ig
Hag Ali kereskedelmi attalesz érvényben.
sét, képv iselet vezetőt
Papp Gábor polgármester.
Elfogadta a testület az Aquamarin Szállodaipari Kft.
A Szudáni Köztársaság
jövő évi üzleti tervét. A cég – folytatva sikereit – újabb
Bécsi Nagykövetségének
beruházásokat tervez 2015-ben, többek között a külső
kereskedelmi képviselete
medence felújítását, valamint több szoba minőségi felújí2011. november 24-én nyílt
tását tűzték ki célul.
meg Budapesten azzal a
A jogi, ügyrendi és szociális bizottság elnöke, dr.
céllal, hogy Szudán és MaGelencsér Anita arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
gyarország gazdasági, polia képviselők törvényi kötelezettségeiknek eleget téve letikai és kulturális kapcsoadták vagyonnyilatkozataikat a megfelelő határidőre.
latait szorosabbra fűzze.
Elfogadták az ülésen a Festetics Művelődési Központ
A képviselet nyitott olyan
programtervét. Ezzel kapcsolatban Kepli József János
új partnerek irányába,
alpolgármester megjegyezte: az eddigi években sok kíakik szeretnének lépni a
sérlet történt arra vonatkozóan, milyen jellegű prograszudáni piac felé, legyen
mokra lenne szüksége a városnak és a vendégeknek. A
szó akár befektetőkről,
jövő évi terv már ennek kikristályosodása, a tervek maakár termékek, szolgáltaximálisan ennek figyelembevételével készültek.
tások értékesítéséről –
A testület jóváhagyta 2015. évi programtervét is, az
hangsúlyozta az attasé.
Mint mondta: országuk Folytatják a hagyományokat – az ünnepek idején ingyen le- egyes üléseken a napirendeket eszerint tárgyalják majd.
FORRÁS-INFORMÁCIÓ
érdeklődést mutat az het majd parkolni
egészségügyi szolgáltatások területén, a szudániak
Konferencia
jelentős része komoly öszszegeket áldoz ugyanis kea társasági adóról
zelésekre, megelőző tevé- Kerékpárosbarát Település és Munkahely
val azonban tárolóba kerülVállalkozók számára
kenységekre. Hévízzel,
nek a biciklik, s egészen tacímeket nyert a közelmúltban Hévíz, valatartottak konferenciát pénmint a magyar gyógyászat
vaszig ott is maradnak.
egyik jelentős központjával mint a TDM Egyesület.
– Legtöbben a polgár- teken délután a városháennek kapcsán kívánt megmesteri hivatal és Egregy zán. A rendezvény témája a
A Magyar Nemzeti Fej- fejlesztéseit, így például a között vették igénybe a társasági adókedvezmény
ismerkedni.
lesztési Minisztérium és a HeBi-t, a kerékpárút-épí- szolgáltatást, a bérlők 60 volt. Mint elhangzott: HévíKerékpáros Magyarország tést és a túrakörök kitáblá- százaléka külföldi volt, 40 zen két látványsport műköEgyüttműködés Szövetség idén nyolcadik zását, valamint a biciklis százaléka pedig belföldi, dik, a labdarúgás és a kézialkalommal hirdette meg a programok szervezését a köztük sok helybeli – fogal- labda. Mindkét sportág foMuraközzel
pályázatokat. Ezeket azon szakma is elismeri.
mazott az alpolgármester, gad társasági adós hozzáHévízre látogattak a
települések és munkaheMint Kepli József János hozzátéve: a lakossági visz- járulásokat, amiből a szaknapokban a Muraközi
lyek számára írják ki, ame- alpolgármester lapunknak szajelzések alapján a kö- osztályt fejlesztik. Az elFejlesztési Ügynökség
lyek népszerűsíteni kíván- elmondta: jól vizsgázott a zeljövőben valószínűleg a sődleges cél az eszközfejképviselői, a megbeszéják a kerékpárt mint közle- közösségi kerékpáros rend- város két további pontján lesztés és az utánpótláslést a Balatoni Integrákedési és szabadidő-eltöl- szer, naponta átlagosan 70 állítanak majd fel dokkolót. nevelés, de a tao-s pénzekciós Nonprofit Kft. szertési eszközt. A címet elnye- bérlés volt. A fagy beálltá(vl) ből a város sportéletét
vezte, tudtuk meg Kepli
rők így példaként szolgálhosszú távon befolyásoló
József János alpolgárhatnak másoknak.
infrastrukturális beruhámestertől, aki elmondIdén összesen 33 telepüzások is meg valósulhatta: a Muraközzel két
lés és 39 munkahely pályának. S ezzel jól járnak a
közös pályázata is volt a
zott. A díjátadó ünnepséget
cégek is, hiszen a társasági
városnak: egyik a prognovember közepén Balatonadóból nyújtott támogatás
ramszervezés terülekenesén tartották. Az ünneután adókedvezményt kap
tén, a másik pedig egy
pélyes alkalmon Hegmana gazdasági társaság.
kerékpáros projekt
né Nemes Sára vagyonpoliKepli József János előkapcsán. Most a hatátikáért felelős helyettes áladásában a sportkört és a
ron átnyúló programok
lamtitkár kiemelte: a korváros sportkoncepcióját
biztosította további
mány továbbra is elkötelemutatta be, leszögezve: az
együttműködési lehetőzetten támogatja a környeönkormányzat minden seségekről egyeztettek. A
zetbarát közlekedési forgítséget megad a tao-s felvendégeket elsősorban
mák térnyerését, így aktíajánlásokkal kapcsolatos
a szabadidősport és a
van részt vesz a kerékpároadminisztrációban. Zsebi
sportturizmus s ezek
zás népszerűsítésében is.
Zsuzsanna adószakértő
fejlesztése érdekelte.
A rendezvényen elhang- Két keréken. Hévíz kerékpáros fejlesztései példaképül szolgál- pedig a szakmai részletekzott: Hévíz elmúlt évekbeli hatnak más települések számára
ről beszélt.
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Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Zala-Vas megyei 4. helyezettek: 2. sor: Ferge
Réka felkészítő, 1. sor: balról jobbra: Kökösi Virág, Pődör Anna, Gardi Vivien és A Newton Kupán járt csapat (balról-jobbra): Prótár Tímea felkészítő tanár, Mózer
Bondor Petra 7. a osztály
Bence, Czurda Gábor, Horváth Dávid, Molnárné Kőcs Zsuzsa felkészítő tanár

Kitűnő tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetnek
(Folytatás az 1. oldalról.)
Matematikából Horváth
Dávid első helyezést ért el,
felkészítője Molnárné Kőcs
Zsuzsa volt. A dobogó legfelsőbb fokára Czurda Gábor is
felállhatott, a tanuló informatikából jeleskedett, Prótár
Tímea volt a felkészítője. Fizikából Mózer Bence ért el jó
eredményt, a hetedik helyet
szerezte meg, a fiatalembert
is Prótár Tímea trenírozta. A
legjobb felkészítő tanárnak
járó díjat idén Molnárné Kőcs
Zsuzsa kapta.
– A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján
a 3.a osztályos csapat tagjai a
legmagasabb pontszámmal továbbjutottak az országos döntőbe – tudtuk meg Szalai Klára tanárnőtől. – Most először

készültünk így csapatban. A
gyerekek külön-külön nagyon
szép eredményeket értek már
el tavaly a tudásbajnokságon
és a nyelvészversenyeken. Jelenleg az országos fordulóra
készülnek, ami december 6-án
Budapesten lesz. Eredmények
a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen: 3.a osztályos csapat (Bencze Lilien Alexa,
Clausen Anna Solveig, Gárdonyi Ajsa és Gyarmati
Ádám) I. helyezést ért el. Felkészítő tanítójuk: Szalai Klára.
7.a osztály (Bondor Petra,
Gardi Vivien, Kökösi Virág,
Pődör Anna) a negyedik helyet szerezte meg.
8. évfolyam (Varga Fanni,
Tatár Borbála, Szente Borbála, Holczer Dóra) a 11. helyen végzett.

A „Szép magyar beszédért”
alapítvány 19. alkalommal
rendezte meg a határon túli
magyar nyelvű irodalom tematikájú vers- és prózamondó
versenyét. Az 5–6. osztályosok között Bogdán Renátó
első helyezett lett egy székely
nyelvjárásban írt népmese
humoros előadásával. A 7–8.
osztályosok képviseletében
Kamal Aida 8. b osztályos tanuló Babits Mihály Zsoltár
férfihangra című versének
tolmácsolásával a második
helyet szerezte meg. Mindkét
tanuló Farkas Angéla tanárnő tanítványa.
November 10-én a sümegi
Ramassetter Vince Általános
Iskola által meghirdetett „Az
emlékezés kövei” szavalóversenyen vettek részt az Illyés

iskola 8. osztályos tanulói. A
holokauszt 70. évfordulóján
Radnóti-verseket kellett előadniuk. A hévízi diákok közül
Holczer Dóra 8.a osztályos
tanuló második lett, felkészítő
tanára: Ferge Réka.
– Iskolánk 21. alkalommal
rendezte meg a Körzeti Illyés
Gyula Szavalóversenyt. Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el, az 5–6-osok az
első három helyet elhozták.
Alsótagozaton különdíjasaink
lettek, 7–8. évfolyamon különdíj, illetve a második hely a
miénk – mondta Ferge Réka.
A keszthelyi Szép Magyar
Beszédért Alapítvány pedig
20. alkalommal hirdette meg
szavalóversenyét.
– Ez a verseny azért volt
nagyon nehéz – árulta el Far-

kas Angéla –, mert az első világháború emlékére rendezték, s a téma messze áll a
gyerekektől. Az 5–6. osztályosoknál a történelmi Magyarország területéről egy
mesét kellett választani, Renátó egy székely mesét mondott, itt a székely nyelvjárás
megtanulása okozta a nehézséget. Aidára azért vagyok
büszke, mert 8-os tanulóként
először indult versenyen,
most fedeztük fel a gyönyörű
hangját, és mindjárt az első
megmérettetésen nagyon
szépen szerepelt, egy nagyon
nehéz Babits-verssel. Nagy
öröm volt számunkra, hogy a
középiskolások korcsoportjában két volt tanítványunk is
első helyezést ért el.
TÓTH ANDRÁS

A szavalók. 2. sor: Ferge Réka felkészítő tanár, Kamal Aida, Farkas Angéla felké- A Bolyai-verseny résztvevői (balról-jobbra): Gárdonyi Ajsa, Bencze Lilien Aleszítő tanár, Varga Fanni, Holczer Dóra, 1. sor: Bogdán Renátó
xa, Szalai Klára felkészítő tanár, Gyarmati Ádám, Clausen Anna Solveig

Nyílt napok: bepillantás az iskola életébe
Idén is megmutathatták a
gyerekek szüleiknek, hogy
mit tanultak eddig és hogyan
folynak az órák az Illyés
Gyula Általános Iskolában,
ahol nyílt napokat tartottak.
Simonné Gál Gyöngyi,
az intézmény igazgatója elmondta: ez már hagyomány,
minden esztendőben novemCsombó Lászlóné órát tart. A szülők és a diákok is izgatottan berben tartanak ilyen programot, amellyel bepillantást
készültek erre az alkalomra

nyerhetnek a szülők a mindennapi munkába. Erre a
gyerekek is nagyon készülnek, és a szülők is izgatottak,
hiszen itt láthatják, hogyan
folyik az oktatás, illetve az ő
csemetéjük miként viselkedik egy-egy órán.
– Az alsó tagozatban minden osztályban a tanítók tartanak egy-egy órát, az elsősöknél a matematika és a

magyar a jellemző, de a negyedikeseknél például a testnevelés is szerepel a nyílt
órák között. A tanrendünkben az is benne van, hogy
segítenünk kell azokat a fiatal kollégákat, akik kikerülnek a főiskoláról és gyakorlatra jönnek. Nekik is nyílt
órát tartunk, de itt inkább a
szakmai dolgok kerülnek
előtérbe.
(ta)
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Jótékonysági süteményvásár – hogy a rászorulóknak is jusson…

Programok és jótékonyság
már a készület jegyében
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Most kaptam meghívást,
hogy tűzzománc alkotásaimból mutassak be egy repertoárt, és tanítsam egy kicsit az
érdeklődőket a szakma fortélyaira – árulta el a művész. –
Nekem ez nagy öröm, hiszen
20 éve foglalkozom tűzzománccal. Már van egy mobil
kemencém is, hogy minél
több helyen taníthassak.
Neukrichnerné Tankó
Zsuzsa elmondta, a legtöbb
alkotás rézlemezre készül,
amelyet először zsírtalanítani kell. Van rajta egy alapozó
– általában arany –, aztán
rákerül az ékszerzománc
vagy festőzománc. A művész
az ékszerekhez muránói
gyöngyöt, üvegeket használ,
s van olyan ragasztója is, ami
birsalmamagból készül.
Az első adventi hétvégén
felléptek zenekarok, együttesek is, így többek között fúvószenei estet tartott a
Keszthelyi Dolce Clarinet
Ensemble, különleges hangszert szólaltatott meg Kéri
György skótdudás, a Keszthelyi Jazz Műhely előadásában pedig a Swinging
Christmas című műsort hallhatta a közönség.
– Karácsonyi swinges repertoárral készültünk, ez
azt jelenti, hogy karácsonyi
dallamokat dolgoztunk fel

swinges-jazzes előadásban
– mondta Varga Endre, a
Jazz Műhely vezetője. Jótékonysági süteményvásárt is
tartottak a hétvégén, amelynek teljes bevételét az Esélyt
a Zalacsányi Gyermekeinknek Alapítvány által támogatott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek és családoknak ajánlottak fel.
– Negyedik alkalommal
szerveztük meg a jótékonysági süteményvásárt – közölte Varga Csilla. – Úgy gondoltuk, a karácsonynak nemcsak a pénzköltésről kell
szólnia, ezért szeretnénk segíteni azokon az embertár-

sainkon, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy az ünnepekkor az asztalra tegyenek
valamit, s ajándék legyen a fa
alatt.
Vasárnap késő délután
Kiss László esperes és Kepli
József János alpolgármester
gyújtotta meg a város adventi koszorúján az első gyertyát. A rossz időjárás miatt
nem a Festetics téren felállított karácsonyfa mellett volt
a gyertyagyújtás, hanem a
múzeumban.
Itt Kiss László esperes arról beszélt: az advent az egyházi liturgikus év kezdete.
Az advent az adventus
domini kifejezésből szárma-

A város karácsonyfáját, főleg esti fényekben, sokan megcsodálják
zik, amely az Úr eljövetelét,
megérkezését jelenti.
– Az advent nekünk, keresztényeknek egy készületi
idő. Ilyenkor az elcsendesedés ideje van, a lényeg, hogy
az ember próbáljon betekinteni a saját lelkébe, és rendezni a rendezetlen kapcsolatait a Teremtővel. Ha szeretetben, békességben élünk

egymással, akkor meg tud
születni a mi szívünkben is a
Megváltó karácsonykor, és
elhozza nekünk is Isten békéjét, végtelen szeretetét.
Az adventi időszakhoz
kapcsolódóan megnyílt a
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Muzeális
Gyűjteményében a Szentképek és más becses óságok
című kiállítás, amelyet Kiss
László esperes méltatott.
– Lehet látni Jézus szíveképet, Szűz Mária-képet,
ezek mind egy-egy jelenéshez vagy ünnepnek az elrendeléséhez kapcsolódnak.
Ezeknek a képeknek az volt a
funkciója és feladata, hogy az
egyszerű hívek szívében és
lelkében elmélyítse az ünnep
értelmét és tartalmát. A Szűz
Mária szíve-kép akkor kezdett elterjedni, amikor Luciának megjelent Szűz Mária.
Az esperes úgy fogalmazott, a kiállítás megtekintése
alkalmas a lelki elmélyülésre, a karácsonyi készületre.
Karácsonyi díszek készülhetnek szalmafonatból is, mutatja a zalaszentgróti Mármarosi Mária (jobbra)
TÓTH ANDRÁS

advent

2014. december 3.

HÉVÍZI

7

Ünneplőbe öltözött a város
Advent első hétvégéjére
felöltötte ünneplő fényruháját a város, s a Mikulás ajándékaként pénteken a jégpálya is megnyílik.
Utóbbit minden bizonnyal
sok hévízi várja már, hiszen a
jeges placc az elmúlt teleken
– kis képzavarral élve – igazi
találkahellyé forrta ki magát. A pályára egyébként az
elmúlt évekhez hasonlóan a
helybelieknek – lakcímkártya vagy személyi igazolvány
felmutatásával – idén is ingyenes lesz a belépés, ahogy
a hévízen tanuló összes általános és középiskolásnak is,
s a hévízi nagyszülők nem

helybeli unokáinak szintén.
A pálya egészen március 31ig fogadja majd a vendégeket.
Múlt héten felállították és
ünneplőbe öltöztették a város karácsonyfáját a Festetics téren. Az általános iskola
elől kivágott fenyőt 17 esztendeje a keszthelyi honvédség
ültette, mostanra azonban
balesetveszélyessé vált, így a
mintegy 8–9 méter magas fa
új, ünnepi funkciót kapott.
A Gamesz munkatársai
kosaras kocsiról díszítették,
s a csillogó fényruha mellett
saját maguk által készített,
mézeskalácsra emlékeztető
díszeket raktak rá. Emellett

girland is került a fára, melynek különlegessége a soksok Hévíz felirat, ami körbeöleli a fenyőt. Ennél a legtöbb
vendég megáll és lefotóztatja
magát, s ily’ módon a fotó
egyben képeslapként is funkcionál. A Moll téri szökőkút is
ünneplőbe öltözött: díszítése
egy karácsonyfát szimbolizál, mondta el Laczkó Mária, a Gamesz vezetője. (vl) A sok-sok Hévíz felirat körbeöleli a város karácsonyfáját

Gőzerővel épül a jégpálya. Kis képünkön Kecskés Zoltán, Mészáros Norbert és Farkas Jenő, a Gamesz munkatársai

Gazdag, színes programkavalkád
Folytatódik az adventi
programsorozat Hévízen.
December 5-én, pénteken
például Mikulásváró-délutánt rendeznek a sportcsarnokban. Tizenhat órától a szülőknek rendeznek
kézműves műhelyt, majd
megérkezik az ősz szakállú is, 18 órától pedig a többek között népszerű szinkronhangként ismert Náray
Erikával és zenekarával
tehetnek zenés kalandozást a gyerekek a Télapó
birodalmában.
Másnap, december 6-án,
a Muzeális Gyűjteményben
Karácsonyi díszek hétvégéje kezdődik. A kézműves
foglalkozások mellett délután lesznek zenés programok is. December 7-én pedig Leblanc Győző és Tóth
Éva ad elő népszerű slágereket 18 órától. Ezen a hétvégén a hévízi gyermekkönyvtár a múzeumban is
várja a gyerekeket, s vasárnap ismét jótékonysági
süteményvásárt rendeznek
a Festetics téren.

Náray Erika
Nem sokkal később, december 12. és 18. között újra
programkavalkád várja a
helyieket és a vendégeket.
Fellép például Bródy János
és több tehetség, akiket a
Hévíz Dalfesztiválon fedeztek fel, a gyerekeket pedig
pénteken, szombaton és vasárnap kreatív adventi foglalkozás, gyermekkönyvtári beiratkozási lehetőség,
karácsonyi mesék és zenék
várják.

December 19–21. között
a korábbiaknál is gazdagabb programmal készül a
művelődési központ. A Muzeális Gyűjteményben például több tárlat is fogadja
az érdeklődőket.
December 19-én, pénteken az Illyés Gyula Általános Iskola kórusa, dráma- és néptánccsoportja
lép fel a sportcsarnokban,
szombaton pedig a Nyolc
nő, …8 nő! című bűnügyi
bohózat látható majd
ugyanott.
A Muzeális Gyűjteményben ezen a hétvégén Kóstold meg a karácsonyt!
címmel kóstolóval egybekötött, jótékonysági főzőbemutató lesz a Hévíz TDM
Egyesület tagjainak közreműködésével, s minden adventi hétvégén vásár várja
az érdeklődőket a Festetics
téren, a Fontana Filmszínház és a Muzeális Gyűjtemény előtt, és természetesen vasárnaponként meggyújtják az adventi gyertyákat.

Biztosan később ér véget…
Magyarország legismertebb költő-dalnoka, a Kossuth-díjas Bródy János különleges koncertre készül
december 12-én, 19 órától
Hévízen, a sportcsarnokban.
Nem lesz könnyű helyzetben, mert legalább húsz
dalt ki kell hagynia abból a
repertoárból, ami nem fér
bele a kétórásra tervezett
koncertbe – mondta lapunknak Mentler Krisztina menedzser. – A Bródy-

dalok sajátossága, hogy az
évek múlásával sem évülnek el, és akinek egyszer
egy szerzemény a szívéhez
szólt, az minden előadáson
csak arra a dalra vár. Bár a
műsor gerincét nyilvánvalóan az Illés szekerén
Fonogram-díjas, többszörös platina album képezi,
nem maradhatnak el azok
a dalok sem, amelyek ma
már több nemzedék számára jelentenek művészi élményt az erkölcsi-morális
tartásáról közismert dalszerzőtől.
Bródy János mellett kiváló muzsikusok emelik a
koncert hangulatát a különleges akusztikával rendelkező helyszínen: Fodo
(Födő Sándor) billentyűs
hangszereken, Hámori
Máté gitárokon, mellettük
Frey György és Gyenge
Lajos adja a ritmusszekciót és a műsorban fellép
Szirtes Edina Mókus is.
A műsor szünet nélkül
zajlik, és ha nem is kezdőA legismertebb Bródy-dalok dik pontosan, egészen bizis elhangzanak majd
tos később fog véget érni…
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Kepli József Jánossal városvezetésről, irreális és alantas célokról, családról, bokszról és
arról, hogy mi jelenti számára az igazi kihívást

„Régi álmom volt Hévízért dolgozni”
Hévízről indult, a város gimnáziumában nyílt ki értelme a világra,
később azonban beszippantotta Budapest, ahol a főiskola mellett
tévézett, majd kipróbálta magát a szállodaiparban is. S bár nem
tervezte, egy idő után visszatért szülővárosába, amelynek egy újabb
vargabetű után alpolgármestere lett, jelenleg második ciklusát tölti.
Újraválasztását megtiszteltetésként s egyben hatalmas felelősségként éli meg. Kepli József Jánost kértük beszélgetésre.
– Másfél éves voltam, amikor családommal Dunaújvárosból Hévízre költöztünk, így
én már ide jártam óvodába,
általános iskolába és gimnáziumba is, szüleim pedig vállalkozóként egyebek mellett szobakiadással kezdtek el foglalkozni. Három és fél éves kisfiam, Marcell, most ugyanabba
az óvodába jár, az óvónők próbálnak is párhuzamot vonni,
de mindig csak annyit mondanak, hogy én jó fiú voltam. Ebből arra következtetek, hogy
valószínűleg másra számítottak Marcellel kapcsolatban –
jegyzi meg mosolyogva Kepli
József János.
Mint mondja, jó látni, hogy
azok a helyszínek és közösségi
terek, ahova gyerekként és kamaszként járt, mennyit változtak, fejlődtek az idők során. E
plusz érzelmi többlet révén
pedig a munkaidőn túl is az
köti le energiái nagy részét,
hogyan lehetne még jobbá,
szebbé tenni a várost. Persze
mindez azzal is jár, teszi hozzá, hogy nem tud már úgy végigmenni az utcákon, hogy ne
munkát lásson mindenben.
– Gimnáziumi éveim alatt
komoly lehetőséget kaptam –
idézi fel elgondolkodva. –
Olyanfajta szellemi közegben
tanulhattam ugyanis, amelyben megfelelő időben értek
olyan impulzusok, amelyek
révén kinyíltam a világra, s
elkezdtek érdekelni olyan
dolgok is, amikről korábban
sosem hittem volna. Kis tudományos műhelyként megismerkedtük az amatőr csillagászattól kedve a zenén és az
ezoterikus irodalmon át a
vallástörténetig mindennel,
ami csak érdekelt bennünket. Mindez nagyban befolyásolta életem későbbi alakulását és a gondolkodásmódomat.

Kepli József János ezt követően Budapesten, a Károli
Gáspár Református Egyetem
magyar nyelv és irodalom szakán folytatta tanulmányait,
akkor még azt tervezte: hermeneutikával foglalkozik
majd és kutatási területet választ magának. Két év múlva
azonban beiratkozott a Budapesti Üzleti Főiskola üzleti
kommunikáció-közgazdász
szakára, s a két iskolát párhuzamosan végezte el. „Rájöttem, hogy érdekel az üzleti
élet, ráadásul abban az időben
meglehetősen szűknek éreztem az egyetemet” – indokolja
a szokatlan párosítást. Mindezzel egy időben pedig a Magyar Televíziónak dolgozott: a
regionális híradó szerkesztőségében. Később belekóstolt a
szállodai életbe is: a Corinthia
Grand Hotel Royal értékesítési
osztályán helyezkedett el gyakornokként, elképzelhetőnek
tartotta ugyanis, hogy ezen a
területen találja meg később a
számítását. Ám időközben,
ahogy ő fogalmaz, kicsit besokallt Budapesttől, s pont ekkor
jött a hír: tourinform irodát
nyitnának Hévízen.
– Úgy döntöttem, kis időre
hazajövök. 2006-ban megnyitottuk az irodát, pár hónap
után azonban automatizmussá vált sok minden, így, bár
eredetileg azt terveztem, viszszamegyek a fővárosba, egy
huszárvágással a keszthelyi
polgármesteri hivatalban találtam magam Ruzsics Ferenc
oldalán, mint polgármesteri
referens, majd kabinetvezető.
Rengeteg feladat várt ránk:
teljesen át kellett szervezni a
várost. Pályázni kezdtünk, belefogtunk az intézmények, a
főtér és a Balaton-part megújításába. Közben a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjeként bekerültem a regioná-

lis fejlesztési tanácsba, s akkor döbbentem rá, hogy a
strukturális alapokból lehívható pénzek révén milyen
gyorsan milyen látványos fejlődést lehet elérni. Beleragad-

városomért. Tisztában voltam
ugyanis azzal, hogy abból a
pénzből, amit akkoriban a város fejlesztésére és működtetésére fordítottak, sokkal többet
ki lehetne hozni. Ez motivált.
Arról nem is beszélve, hogy
régi álmom volt Hévízért dolgozni.
Ma már a második ciklusban teszi ezt, ami büszkeséggel tölti el, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy rendszerváltónak lenni hálás feladat,
hosszú távon megtartani a bizalmat viszont nagyon nehéz.
Ennek a felelőssége is hatal-

Kepli József János: – Meg voltam győződve arról: sokat tudok
tenni a szülővárosomért
tam ebbe a munkába, s úgy
gondoltam, Budapest még várhat.
A ciklus vége felé aztán
Papp Gábor feltette a kérdést:
nem vállalna-e szerepet Hévíz
közéletében is. A képviselőségre rábólintott, s úgy tervezte: ha bejut a testülete, akkor is
folytatja Keszthelyen a munkát.
– Ekkor jött a felkérés: legyek alpolgármester. Kértem
egy éjszaka gondolkodási időt.
Bár nagyon nehezen engedtem el Keszthelyt, nem tudtam
nemet mondani, különösen,
hogy meg voltam győződve arról: sokat tudok tenni a szülő-

mas, s komoly kihívást jelent
hűnek maradni a kezdeti elvekhez és elképzelésekhez is,
mondja.
– Az ember akkor követi el a
legnagyobb hibát városvezetőként és politikusként, ha azt
kezdi gondolni, hogy az a pozíció neki jár. Ezen túl kell lépni
és a pofonok után visszatalálni
az eredeti helyünkre, s persze
ugyanakkor muszáj kellő keménységgel kezelni a dolgokat. A szakmai tennivalókon
túl mindez nagyon komoly kihívás, számomra jelenleg a
legnagyobb.
Kepli József János szakmai
hitvallása a következő: inkább

irreális célokat kell kitűzni és
azokat megpróbálni elérni,
mintsem alantasabb célokat
megfogalmazni és azokat túlteljesíteni.
– Az egyik kihívás a morális
szálhoz kapcsolódik – szögezi
le. – Elengedhetetlen ugyanis,
hogy bebizonyítsuk magunknak és a választóknak, hogy
méltók vagyunk erre a feladatra, nemcsak most, a jövőben is.
Szakmailag pedig egy teljesen új utat kívánunk bejárni
Hévízen: szeretnénk igazi
sportrehabilitációt, sportturizmust, fejlődni a gyógyászat
terén s ötvözni azt a kikapcsolódással, továbbá bebiztosítani magunkat tradicionális piacainkon.
Kepli József János életében
a munka mellett természetesen fontos helyet foglal el a család is, amikor nem alpolgármester, akkor apuka: szabadideje nagy részét két gyereke,
a 3,5 éves Marcell és a 1,5 éves
Juli tölti ki.
– Szabadidőmben tanulom,
milyen apukának lenni – jegyzi meg mosolyogva.
Felesége, Andrea gyesen
van, a gyerekek születése előtt
a VSZK-ban tanított magyart,
férjével évfolyamtársak voltak
az egyetemen.
– Egész életében a tanári
hivatásra készült, és én szeretem azt hinni, hogy az elhivatott emberek megtalálják egymást. Jó látni, hogy két kis
gyermek mellett van energiája, hogy tanuljon, folyton képezze magát. Ebben mindig is
támogattuk egymást.
Ha nem városirányítás és
család, akkor pedig sport,
azon belül is ökölvívás, szögezi
le az alpolgármester.
– A hévíziek ismerték nagyapámat, aki a Dunai Vasmű
hivatásos ökölvívója volt, s úgy
hozta az élet, hogy engem is
megtalált a boksz még Keszthelyen. A szakosztályt 2012
óta irányítom. A sport és a
mozgás szeretete motivál, s
ennek átadása. Az ökölvívás
egyébként részben illeszkedik
a jellememhez, hiszen a bokszban fontos a kellő akarat és a
kitartás. Megtanít arra, hogyan tudunk saját határainkon túllendülni és úgy küzdeni
másokkal, hogy az ellenfelet
és ne az ellenséget lássuk a
velünk szemben állóban, s
hogy hálásak legyünk azért,
ha valaki jobb nálunk. Ez a legnehezebb dolog a világon.
VARGA LÍVIA
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Már karácsonyi hangulatban
A hévízi születésű Berényi Andrea operaénekes
adott koncertet a református templomban, a Festetics
György Művelődési Központ által szervezett Viva la
Musica rendezvényen.
– Számomra rendkívül élménygazdag koncert volt,
nagyon meghitt és érzékeny közeg fogadott, a közönség
remek volt – fogalmazott Berényi Andrea. – Úgy érzem,
sikerült egy hullámhosszra kerülnünk a hallgatósággal,
minden érzelmi rezdülésemre és változásomra nagyon
jól reagáltak.

Berényi Andrea és Nagy Márta. Ave Mariákkal kezdődött
a koncert
Az énekest Nagy Márta zongoraművész kísérte, s elsősorban karácsonyi dalokat vagy az ünnep hangulatához kötődő szerzeményeket adtak elő. Az első blokkban
Ave Mariákat hallhattak az érdeklődők, majd klasszikusok következtek és így korokon átívelően alakult a műsor, amelyben romantikus dalok is helyet kaptak, majd
következett egy bölcsődal blokk. A program Kodály adventi énekével zárult.
(ta)
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Újabb izgalmas irodalmi beszélgetés
Folytatódott a Kortárs kalandok című
sorozat a könyvtárban. Ezúttal Szálinger Balázs Závada
Péter költővel beszélgetett.
Mint a vendég elárulta, ő
egy későn induló költő, hiszen 32 évesen még csak
egy kötete jelent meg, méghozzá két esztendeje,
„Ahol megszakadt” címmel.
– Most készülök a második könyvre, mellette pedig
szeretnék színpadi szerzőként is működni, illetve tavaly írtam egy drámát,
amit bemutatott Bodó Viktor Szputnyik Hajózási
Társaság nevű társulata.
Ezzel kijutottunk külföldre, voltunk több helyen is.
Persze, van zenekari múltam, a Kezdet Fiai formáció, amiben én már 14 éves
korom óta benne vagyok,
ehhez szorosan kapcsoló-

Szálinger Balázs és Závada Péter kortárs kalandjai
dik a slam poetry, mint egy
nagy országos mozgalom,
amit volt szerencsénk elindítani és egy kicsit bábáskodni fölötte. Ez már önjáróvá vált, s én hagyom,
hogy működjön. Sokkal inkább a papír alapú dolgok
foglalkoztatnak manapság.

Závada Péter arról is beszélt, reméli, hogy a fiatalokat újra meg lehet szólítani. A slam poetry erre jó
eszköz lehet, hiszen „szuper hidat képez a költő és a
hallgatóság között”, s ez
vezethet el ahhoz, hogy az
ember egy verses kötetet is
a kezébe vegyen.

Irodalmi klub

Táncolda születésnap A tóra alapozott siker

Babits Mihály műveiből olvasott fel
Király Erika könyvtáros az érdeklődőknek az Irodalmi
Klub összejövetelén a
Városi Könyvtárban.

Tortával, divatbemutatóval, verssel és természetesen
sok-sok tánccal ünnepelték
az Új Színpad Egyesület
Táncoldájának harmadik
születésnapját a tagok.
– Annak idején az egész
úgy kezdődött, hogy először

– Egy közösségi portálon
olvastam Bereg Katiról,
aki Nagy Lászlóról és a
hozzá fűződő viszonyáról
mesélt – fogalmazott Király Erika. – Bereg Kati az,
aki a Nagy László-verseket
úgy tudja prezentálni, ahogyan senki más. Ezzel a
műsorral járták az országot, sok kis falu művelődési
házában megfordultak. Ma
már szinte elképzelhetetlen, de hatalmas sikerük
volt. Akkor kezdtem el gondolkodni, hogy manapság
tényleg nagyon ritkán van
lehetőségük az embereknek akár egy felolvasáson
részt venni. Ezért kezdtük
el a könyvtárban az irodalmi klubot.
(ta)
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Hévíz kialakulásáról tartott előadást dr.

vezzek. Ebből az fejlődött ki
napjainkra, hogy 20 perces Szántó Endre a Szent András Reumakórtáncos részek vannak, hi- ház Dísztermében.
szen a mérték az érték a
– Arról szól a történet – fo- jelentéktelen, ismeretlen kis
táncban is, és 10 perc szünet,
ami alatt gyakran lélekeme- galmazott bevezetőként –, falucska volt. De a község lalő gondolatokat szoktam át- hogy abból a kis településből, kói idővel rájöttek arra, ha a
amelyet Szentandrásnak tó partja közelében elterülő
adni.
hívtak, hogyan lett kevesebb közlegelőjüket telkekre osztmint egy évszázad alatt vá- ják fel, és azokon villákat,
ros.
szállodákat és modern épüSok-sok szerencsés tör- leteket emelnek, akkor nemvény hatására lett Szent- csak községüket fejlesztheandrásból a későbbi város, tik naggyá, s válik ez száHévíz. Először Hévízszent- mukra is haszonná, hanem
andrás el sem akarta fogad- igen sok embernek teszik leni, hogy a tó hozzá tartozzon, hetővé a hévízi gyógytó vizéfélt, hogy túl nagy falat lesz. nek használatát.
1886-ban a törvény biztosította, hogy a tó SzentA jókedv és a mosoly most sem hiányzott
andráshoz tartozzon, 27 éves
huzavona után Vajda Ákos
csak egy helyet kerestünk,
A szünetekben vannak jegyző közbenjárására csaahol a harmincasok, negyve- egészségpercek, például az tolták végül a településhez.
1912. december 13-án a
nesek táncolhatnak – emlé- érdeklődők a testi-lelki
kezett vissza Soborné Mo- egészséggel kapcsolatos öt- belügyminiszter rendeletésolygó Liám, a Táncolda ve- leteket, tanácsokat kaphat- vel pedig a Hévízgyógyfürdő
zetője. – Azután, mivel főál- nak, s alternatív terápiákról egész területét Hévízszentandráshoz csatolta. A Hévízlásban az emberek egészség- is hallhatnak.
re hangolásával foglalkozom,
A Táncolda népszerűségét dombon és annak nyugati
nem esett nehezemre, hogy jelzi, hogy gyakran 30 feletti lejtőjén álló Szentandrás az
kisebb programokat szer- a létszám.
(ta) első világháború előtt még Dr. Szántó Endre
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Hévíz, Széchenyi u. 62. (A víztoronnyal szemben)
Nyitva: H–P.: 8-1630 SZO.: 8-12 Tel./fax: 83/340-687
www.wolfszerszam.hu wolfszerszam@gmail.com

Ne hagyja a tökéletes ajándék

KERTI SZERSZÁMOK,
ÉS
beszerzésétIPARIaz utolsó
pillanatra!
BARKÁCS KISGÉPEK,
Lepje meg szeretteit az üzletünkben található
kisgépekkel
és
egyéb
kéziszerszámokkal.
KÉZISZERSZÁMOK, ZÁRAK,
Nézzen be hozzánk , a környék legkedvezőbb áraival várjuk.
LAKATOK, SZEGEK,
CSAVAROK.
KERTI SZERSZÁMOK,
IPARIÉS
Vásárlási
utalvány
is kapható!
BARKÁCS KISGÉPEK,
MAKITA FŰNYÍRÓGÉPEK,
FŰKASZÁK,
KÉZISZERSZÁMOK, ZÁRAK,
KERTI SZERSZÁMOK, IPARIÉSSZEGEK, CSAVAROK.
LAKATOK,
TRAKTOROK RENDELHETŐK.
BARKÁCS KISGÉPEK, MAKITA FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰKASZÁK,

KERTI
SZERSZÁMOK, IPARIÉSTRAKTOROK RENDELHETŐK.
KÉZISZERSZÁMOK,
ZÁRAK,
BARKÁCS KISGÉPEK,
LAKATOK,
SZEGEK,
CSAVAROK.
KÉZISZERSZÁMOK, ZÁRAK,
MAKITASZEGEK,
FŰNYÍRÓGÉPEK,
LAKATOK,
CSAVAROK. FŰKASZÁK,
MAKITA
FŰNYÍRÓGÉPEK,
FŰKASZÁK,
TRAKTOROK
RENDELHETŐK.
TRAKTOROK RENDELHETŐK.

KERTI SZERSZÁMOK, IPARI- ÉS
BARKÁCS KISGÉPEK,
KERTI SZERSZÁMOK, IPARI- ÉS
KÉZISZERSZÁMOK, ZÁRAK,
BARKÁCS KISGÉPEK,
LAKATOK, SZEGEK, CSAVAROK.
KÉZISZERSZÁMOK, ZÁRAK,
MAKITA FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰKASZÁK,
Malactanya Vendéglő Keszthely
LAKATOK, SZEGEK, CSAVAROK.
TRAKTOROK RENDELHETŐK.
(Kertváros) Napfény sor 6/a
MAKITA FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰKASZÁK,
Újonnan nyitott vendéglőnkben vállalunk
TRAKTOROK RENDELHETŐK.
családi, baráti összejövetelekt 40 fő-ig!
Hétvégenként zenés esték!

www.malactanya.hu • Tel.:06 70/386-60-25

Még harcban
az asztaliteniszezők
Lassan véget érnek
asztaliteniszben az
őszi fordulók. A Bibó
gimnáziumban a felújítási munkálatok miatt
nem tudtak edzeni
Emecz Emil tanítványai, ezért Vonyarcvasheg yen béreltek
termet, ahol mindöszsze kétszer másfél órát
tréningeztek hetente.
– Ennek ellenére a
fiúknál az első csapat
jól szerepel, szettaránnyal a második. A
második együttesünk
az elmúlt három héten
nem játszott, a lányok
viszont kétszer kikaptak, de ez várható volt,
mert erősebb csapatok
ellen játszottunk. A
Kaposvár ellen pedig
nem tudtunk kiállni.
Ami viszont jó hír,
hogy Szalai Anna bekerült a Top 12-be.

Hévízi GyóGytó
télen iS!
A Hévízi Tófürdő a legtöbb fürdőhelyhez
képest nemcsak a melegebb napokban nyújt
kikapcsolódást, a természetes gyógytónak
köszönhetően a tél beköszöntével egyedülálló
módon biztosít teljes testi-lelki felüdülést.
A gyógytó hőmérséklete még a leghidegebb
téli hónapokban sem csökken 22 °C alá.

A simogató gyógyvíz, a festői környezet relaxáló hangulatán
túl számos szolgáltatás közül választhatnak vendégeink:
sóbarlang • iszapmedence • parkfitnesz pálya és fitnesz terem • gyermektársalgó
kölcsönző (törölköző, úszógumi) • szaunavilág • kényeztető és wellness szolgáltatások
klasszikus hévízi kezelések (iszappakolás, hévízi iszapmasszázs).

Hangolódjon az ünnepekre Hévízgyógyfürdőn!
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Bővebb információ:
www.spaheviz.hu
spaheviz@spaheviz.hu
(+36) 83 342 830
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Játékban…
Elkezdődött a Hévízi
Téli Kupa a sportcsarnokban. A cél,
hogy minél több
játéklehetőséget biztosítsanak a gyerekeknek.
Az utánpótlás sorozatban elsőként az U8-as korosztály lépett pályára. Mint
Szabó Imre, a rendező Hévízi Sportkör labdarúgó
szakosztályának szakmai
vezetője elmondta: folyamatosak lesznek a megmérettetések, s minden egyes
tornán 8–8 csapat vesz
majd részt. A meghívottak
között van a ZTE, a Haladás, a Siófok, az Ajka, a Balatonfüred és a Kaposvár.
– Ezen együttesek jelentős
részéhez mi is megyünk
majd. A gyerekek augusztus közepétől edzenek, a
tornák pedig azt szolgálják, hogy a fiatalok változatosabb mozgásszituációba
kerülve kamatoztassák a
tanultakat.

Télen sincs megállás

Bravúros győzelem
Az előző heti, Kozármislenyben elszenvedett,
34-22-es vereség után a
legutóbbi játéknapon bravúros győzelmet aratott a
Hévíz női kézilabdacsapata Csurgón. Az NB II-es bajnokság egyik rangadóján,
brutális kemény csatát követően, 30-23-ra győztek a
fürdővárosiak.
A meccs első perceiben
fej-fej mellett haladt a két
csapat, aztán a hévízi lányoknak sikerült komolyabb előnyt kiharcolniuk,
amelyet a meccs végéig
megtartottak.

Esély a jó tavaszra…

A Hévíz a Kanizsának sem kegyelmezett

A harmadik helyen zárta az őszt a Hévíz a
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban,
miután az utolsó fordulóban 2-0-ra legyőzte a
Nagykanizsát.
– Hibátlan mérkőzés nincs,
most a helyzetkihasználással volt problémánk, hiszen
nagyobb arányú győzelmet
is arathattunk volna – öszszegzett Koller Zoltán vezetőedző. – Ennek ellenére elégedett vagyok a játékosok
teljesítményével, nem csak a
mai mérkőzésen, hanem az
egész ősz folyamán. Amit
megfogalmaztunk célként,
azt teljesítettük. Azt határoztuk el, hogy megpróbálunk
fiatal játékosokat beépíteni, s
olyan légkört teremteni, hogy
a focisták szeressenek a mérkőzésekre járni, jó hangulatú edzések legyenek, a megfelelő szakmai tartalommal
megtöltve.
A szakember arról is beszélt, ugyancsak fontos volt,
hogy az ősz végén olyan pozícióban legyen a gárda, hogy
tavasszal harcba szállhasson akár a bajnoki címért is.
Nos, e terv is valóra vált,
hiszen a Hévíz mindössze

egy ponttal van lemaradva
az Andráshida és kettővel a
listavezető Lenti mögött. Ebből pedig még bármi lehet.
– Azt gondolom – folytatta
a tréner – hogy az őszi játékunk elég lesz ahhoz, hogy
versenyben maradjunk a bajnoki címért. Egy fejlődési
szakasznak az elején tartunk, s ha ez a folyamat töretlen lesz, akkor a végsőkig
harcban leszünk az aranyéremért.
– Ez a mérkőzés is olyan
volt, mint az egész őszünk –
jelentette ki Damina László
szakosztályvezető. – Voltak a
meccsnek jó mozzanatai,
akadtak tartalmas részek,
de olyan momentumok is,
amiken javítani kell. A fiataloktól azt várom, hogy mérkőzésről-mérkőzésre jobbak
lesznek, de legalább 4–5 évnek el kell telnie ahhoz, hogy
száz százalékban kihasználhassák a tehetségüket.
TÓTH ANDRÁS

Az akció 2014. dec. 1-töl dec. 24-ig tart.
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Szokott-e jótékonykodni?

Csodás Jánosné
Legutóbb a családommal a mentőszolgálatot támogattuk, az elmúlt években pedig többször is
segítettük a Gyermekjóléti Alapítványt. Általában húsvétkor és
karácsonykor jótékonykodunk,
de ha év közben tudunk valakiknek segíteni, akkor is
megtesszük. Láttuk, hogy Hévízen jótékonysági
sütivásárt tartanak, így a fürdőprogram után elmentünk, és vásárlásunkkal a jó ügy mellé álltunk.

Kelner Zoltán

Németh Béla

Elég sokszor megkeresnek Székesfehérvár környékén, hogy
segítsek, főleg, mert vállalkozó
vagyok. Nem mindig és mindenkinek tudunk adni, de alkalmanként két-három csekket
azért befizetünk. A szándék természetesen megvan bennünk, s ahogy bírjuk, tehetjük, adakozunk. Emellett a Vöröskereszt által felállított konténerekbe ruhaneműt szoktunk elhelyezni.

Általában akkor szoktam jótékonykodni, ha valaki bajba kerül, illetve rászoruló gyerekek
javára adok rendszeresen. Ha
valaki megkeres, a legtöbbször
azonnal támogatom a jó ügyet.
Sok esetben ruhaneművel is tudtam már segíteni. Ilyenkor, az ünnepek közeledtével a kérelmezők száma megszaporodik, de az ember csak addig tud nyújtózni, amíg a takarója ér.

Újabb rekord született, sztárokkal

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Börek

Készül a koszorú. Németh Lajos, Váczi Gergő, Détár Enikő és Papp Gábor polgármester munkában

Elkészült Hévízen a világ legnagyobb úszó
adventi koszorúja, amelyet november végén
vízre is bocsátottak a fürdőzők nagy örömére.
Az első adventi vasárnapon pedig meggyújtották rajta az első – elektromos – gyertyát.
Hévíz a „legek” városa
akar lenni, méghozzá az
egészséghez és az aktív élethez köthető rekordok felállításával, ezzel is magára irányítva a vendégek figyelmét.
Valamennyi „leg” felállításához sztárok segítségét
is kérik a városban, s az akciókat minden esetben aktualitáshoz kapcsolják. Az
egymás elleni sárkányhajózás világrekordja után a minap ismét újdonsággal jelentkezett a legkedveltebb
fürdőváros, ezúttal az advent jegyében.
Ismert emberek részvételével és hatékony közreműködésével, 570 léggömbből, 8 munkaórán át, hat
ember, köztük három sztár
alkotta meg a világ legna-

gyobb úszó adventi koszorúját, amely négy méter átmérőjű és mindössze 5 kilogrammot nyom. Műanyag
csöveket, dekorpapírt,
dekorszalagokat, a rögzítéséhez pedig súlyokat használtak fel.

Németh Lajos, a tv2 meteorológusa és Váczi Gergő, a
Fem3 műsorvezetője Détár
Enikő színésznővel együtt
segített a koszorú dekorálásában és vízre eresztésében.
A sztárok a jótékonysági
adventi vásárra süteményfelajánlással érkeztek, amelyet Papp Gábor, Hévíz város polgármestere nagy
örömmel fogadott.
A világ legnagyobb úszó
adventi koszorúján december 21-én gyújtják meg a negyedik elektromos gyertyát.

Meiszner Katalin a
böreket ajánlja olvasóink
figyelmébe.
– Sokrétű, felejthetetlen finomság a börek. Lehet
omlós vajas tésztából, leveles tésztából és rétestésztából is készíteni. Számomra a török világgal
azonosul, egy ottani régi
recept alapján szoktam elkészíteni – mondta lapot – amíg összeállítjuk
Meiszner Katalin.
a böreket, a többi réteslap
legyen letakarva egy nedHOZZÁVALÓK:
ves konyharuhával, hogy
10 db, a sütőedény méreté- ki ne száradjon –, megkenvel azonos tésztalap (lehet jük mindenhol olvasztott
kerek, szögletes, kicsi és vajjal, majd rálocsolunk
nagy is), 1 tojás, 200 ml 2–3 evőkanállal a joghursűrű joghurt, só, 200 g ere- tos tojásból, és a kanál hádeti friss juh- vagy kecske tuljával egyenletesen szétfetasajt, 1 tojás, 3 evőkanál kenjük. 5 lapot helyezünk
olvasztott vaj, még további ily módon egymásra,
olvasztott vaj a lapok meg- mindegyiket megkenve.
kenéséhez.
Az 5. lapon elterítjük a
fetás masszát. Ne ijedjünk
ELKÉSZÍTÉS:
meg, hogy kevés a töltelék,
Egy tojást és a joghurtot a végén meglátjuk, teljes
simára keverjük, és annak lesz az összhang. Tovább
figyelembevételével, meny- folytatjuk a tésztalapok rényire sós a sajt, megsóz- tegezését. Ha végeztünk,
zuk. A sajtot összekever- 180 fokra előmelegített süjük 1 tojással és az olvasz- tőbe helyezzük a tészát, és
tott vajjal, ez lesz a töltelék. aranybarnára sütjük.
A sütőedényt kikenjük vajjal, ráhelyezünk egy rétesJó étvágyat kívánunk!

Már zsűriznek

A sztárok süteményt is hoztak a jótékonysági vásárra

Lezárult az „Egy ragyogó
ötlet!” című pályázat, amelyet a Hévíz TDM Egyesület
tett közzé. A program célja
az volt, hogy adventre még
szebbek legyenek a város
utcái, kirakatai, épületei. A
zsűrizés december 5-ig tart.

