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Hévíz: szerelem első látásra
Jean Luc Lienhardt lett a város tiszteletbeli francia nagykövete | 8. oldal

Legyen hó!

„Isten megmutatta, hogyan kell szeretni…”

A nagyon várt „vendég”
is megérkezett
Idén is megérkezett a
városi sportcsarnokba a
Mikulás, ahol nagyon
sok hévízi gyermek várta már őt.
A Legyen hó című délutánon Náray Erika lépett fel, mosolygós, vidám perceket szerezve
az ifjaknak és szüleiknek egyaránt. A Festetics György Művelődési
Központ Mikulás-váró
délutánján kézműves
foglalkozások is várták
a résztvevőket.
(Folytatás a 6. oldalon.)

Karácsonyfaként
még élnek tovább
Nemrégiben kivágták
az általános iskola előtti
hatalmas fenyőfákat, amelyek jelenleg karácsonyfaként díszítik a város több
pontját. A fakivágás az intézmény előtti tér megújulásának első lépése volt.
– A polgármesteri hivatallal szemben, az iskolaépület előtt koros fenyők
álltak. Mivel balesetveszélyessé váltak, kivágásukat
sajnos nem tudtuk tovább
halogatni – bocsátja előre
Laczkó Mária, a Gamesz
vezetője.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Advent második vasárnapján az egregyi óvoda gyermekei adtak műsort (fent). Papp Gábor és Honthegyi Zsolt lobbantotta
lángra a harmadik gyertyát (jobbra)
A karácsony Isten szeretetének ünnepe. Úgy szerette
Isten a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, fogalmazott Péntekné Vizkelety Márta református lelkész a második adventi gyertya meggyújtásakor. A harmadik vasárnapon pedig Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész arról beszélt: a várakozás és a megérkezés egymásból élnek.
Közben számos kulturális program, foglalkozás, filmvetítés várta a legkisebbeket és a legidősebbeket.
(Adventi összeállításunk a 6. és a 7. oldalon olvasható.)

Az országos versenyen is remekeltek
A Bolyai A nyanyelvi
Csapatverseny Zala/ Vas
meg yei fordulóján a 3.A
osztályos csapat tag jai
(Bencze Lilien Alexa,
Clausen Anna Solveig,
Gárdonyi Ajsa, Gyarmati Ádám) Szalai Klára tanítónő felkészítése
mellett (képünkön) a legmag asabb pontszá mot
megszerezve továbbjutottak a december 6-án Budapesten meg rendezett
országos döntőbe. S ott
sem vallottak szég yent,
sőt! A 2. helyen végeztek.
(Részletek az 5. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Meghallgatták
a lakosságot

Az utak, járdák felújítása
és a reptér is szóba került
a közmeghallgatáson.
4. oldal
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A hévízi gyógyászatot népszerűsítették

LAPSZÉL

Stockholmban tartott gyógyturisztikai
bemutatót nemrégiben
a város delegációja.
A fogadtatás kedvező
volt, az eredmények
akár már jövőre realizálódhatnak.

Határidő
szállásadóknak
Az Idegenforgalmi
Adó Nyilvántartó Könyv
záradékoltatási határideje és a 2014. évi Vendégforgalmi jelentés leadási határideje 2015.
január 31. A vendégforgalmi jelentés nyomtatvány a http:/onkormanyzat.heviz.hu honlapról
letölthető, tájékoztatta
lapunkat a városháza,
arra kérve a szállásadókat, hogy a rendeletben
előírt kötelezettségüknek határidőre tegyenek
eleget.

– Az volt az elsődleges célunk, hogy gyógy- és egészségturisztikai szempontból bemutassuk a várost, a skandináv
térségben ugyanis a balneoterápia és a Hévízen honos gyógyászat kevésbé ismert – bocsátja előre Papp Gábor polgármester. – Meggyőződésünk, hogy a magyar gyógyvízkincs és a hozzá kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások komoly vonzerőt tudnak
kifejteni, főleg, ha bemutatjuk
az azokhoz kapcsolódó turisztikai és kulturális lehetőségeket, valamint a magyar gasztronómiát.
Ennek érdekében a hagyományos turisztikai kedvcsinálók – kisfilm, plakátok,
prospektusok, fotók – mellett
Sallai Istvánné dr. Homoky
Mária, a hévízi Szent András
Reumakórház reumatológus
főorvosa orvosi-balneológusi

Karácsonyi koncert
Pénteken 17 órakor
kezdődik a sportcsarnokban a Hévízi Illyés
Gyula Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola karácsonyi hangversenye. A rendezvényen az intézmény kórusai, dráma- és néptánccsoportja, valamint a
Musica Antiqua együttes működik közre, a
belépés díjtalan.

Papp Gábor a várost mutatta be az érdeklődőknek
prezentációt tartott, Papp Gábor és Kepli József János alpolgármester Hévízt mutatta
be, Székely György, a Magyar Turizmus Zrt. észak-európai piacokért felelős külképviselője pedig hazánk
egészségturisztikai jelentőségéről beszélt. Célközönségként azokat az utazásszervezőket, egészségbiztosítási
szakembereket, szakorvoscsoportokat és páciens-érdekvédelmi szervezeteket
hívták meg, akik szakmai study tourokat szerveznek, illetve arról dönthetnek, hogy
egy-egy kezelést Svédországon kívül, kedvező feltételek
mellett finanszírozzanak betegeiknek. Hévíz ugyanis ki-

váló helye lehet az ő rehabilitációjuknak. A fürdővárosi
delegáció ezen túl Stockholmban dolgozó magyar orvosokkal is tárgyalt, akik szintén
segítenek a marketingben.
– A skandináv térséggel kialakítandó turisztikai kapcsolatot erősítheti, hogy április végétől a skandináv országok vezető légitársasága, a
Scandinavian Airlines (SAS)
heti több alkalommal indít
járatot Stockholm és Budapest között, ami a Hévízre
való eljutást is megkönnyíti.
Ezen túl elképzelhető, hogy a
Prága és a Hévíz–Balaton
Airport között az idei szezonban mindössze hetente egyszer közlekedő cseh járat is

gyakrabban jár majd. Ez
egyrészt kiváló átszállási lehetőséget biztosít a Skandináviából hozzánk utazók
számára, másrészt így jobban alkalmazkodna a cseh
vendégek utazási szokásaihoz, ők ugyanis jellemzően
3–4 napot töltenek el egy helyen – mondja Papp Gábor.
A program létrejöttét a
stockholmi magyar nagykövet, Makay Lilla segítette. A
fogadtatás kedvező volt, az
eredmények a városvezető
szerint már jövőre realizálódhatnak. Márciusban pedig egy
norvég prezentációsorozattal
összekötve Göteborgban és
több vidéki városban is bemutatkozik majd Hévíz.
(vl)
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Vízkeresztig ingyenes a parkolás
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járt körül: szó esett

a barátságról,

Kész a stratégia

jóról és rosszról,

s persze az ünnepről

is

„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert Karácsonyi versek I., részlet)

lentősége.
megjelenA történetben
és manók,
tek ajándékok
aki már nem
egy kislány,
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játegyedül
val, de mindig
gyerekek,
szik. S persze
utazás
akik a különleges
lesznek.
során barátok
oldalon.)
(Folytatás a 12.

tására
a fejlesztések folyta

y
A várt eredmén
megszületett

Mozgalmas időszakota
mögött
hagyott maga
és
város, 2013 a fejlődés
esztendeaz előrelépés
Mint
je volt Hévízen.
polgárPapp Gábor
adott
mester lapunknak
elmondta,
interjújában
k
az önerős fejlesztése
1,5 millimellett majd’
inárd forint értékben
segítdultak pályázati
ló beséggel megvalósu
ruházások, emelkedtek
és az
a lakosságnak
juttaegyesületeknek úgy,
ok,
tott támogatás
város vahogy közben a
t. (Az
gyona gyarapodot
oldalon
interjút a 4–5.
olvashatják.)

Az idei első címlapunk
t a következő

Elkészül
Irodalmár, irodalomkicsit
történész, de
évek hévízi városfejkicsit
konblogger is, s nem
lesztési terve, a
amolyan Facebook
n técepciót Papp Gábor
sztár. Pontosabba
költők,
mái és az írók,
polgármester elsőként
őket.
ahogyan ő látja
nevét
a decemberi közmegNyáry Krisztián lega
sokan ismerik,
hallgatáson mutatta
népszerűbb közösségi
irobe a lakosságnak.
portálon publikált haközötti idődalmi fotóalbuma
A 2014–2020
Posztjaiirányait kijelötalmas siker.
szak fejlődési
irányú
is lett:
ból végül könyv
lő stratégia egyenes önkorők az
az Így szerettek
folytatása a 2010-es elkezzó
irodalom meghatáro
mányzati ciklusban
. Folytatódalakjainak, kapcsoladett munkának
képét
útfelújítátainak izgalmas
nak a belterületi például
nemrésze
tárja fel. A szerző
sok, s a terv
bemutatközpont és egy
rég Hévízen is
egy kulturális
a 9.
is. (Részkozott. (Bővebben
új főtér létrehozása
oldalon.)
letek az 6–7. oldalon.)

2014-ben összesen 25
alkalommal jelent meg a
Forrás, most az idei utolsó számot tartja kezében az olvasó. Következő számunk már 2015ben, január 14-én kerül
a postaládákba. Áldott
karácsonyt és boldog új
évet kívánunk önnek!
A stratégia részeként

teljesen megújul

a nagyparkoló
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Áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag új esztendőt
kívánok Hévíz
valamennyi polgárának!

Az előző évek hagyományait folytatva advent és az
ünnepek idején idén is ingyenes a parkolás a város teljes
területén. A térítésmentesség egészen január 6-ig lesz
érvényben – Hévíz városának jelképes ajándékaként. Az
önkormányzat ezzel a gesztussal is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a Hévízen élők s az itt pihenők, gyógyulók
nyugodt körülmények között készülődhessenek az ünnepre az adventi fényekben fürdő városban.

Papp Gábor polgármester

A város teljes területén ingyenes most a parkolás
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Kelet és nyugat
találkozása
Ningbo városából érkezett nemrég egy delegáció
a városházára. A kínai település egyik kerületének
vezetője, az ottani egészség üg y i ellátó intézet
igazgatója és a közegészségüggyel foglalkozó osztályvezető arról beszélgetett Kepli József János
alpolgármesterrel: milyen
módon lehet a nyugati orvoslást hatékonyan ötvözni a tradicionális kínai
gyógyászattal. Ennek hazájukban meghatározott
protokollja van: előbbit
k iegészítő terápiaként
írja fel az orvos, s a természetgyógyászok jellemzően a kórházakban fogadják a pácienseket. Az,
hog y a rehabilitációt miként lehet összekapcsolni
például az akupunktúrával és akupresszúrával,
Hévízen a mozgásszervi
és reumatikus betegségek
kezelésénél lehet fontos,
hangsúlyozta Kepli József
János.

Sharm el-Sheik az itteni
szakértelemből építkezne

Semjén Zsolt a Magyar Nemzeti Kereskedőház kairói képviseleFOTÓ: MTI
tének megnyitóján. A háttérben jobbra Kveck Péter
Központi téma volt Hévíz
Semjén Zsolt közelmúltbeli
egyiptomi látogatásán. A
nemzetpolitikáért felelős min i s z t e r e l nö k- he l y e t t e s
Khaled Fouda tábornokkal,
a dél-sínai tartomány kor-

mányzójával a fürdőváros és
Sharm el-Sheik testvérvárosi kapcsolatáról is tárgyalt,
szót ejtve az együttműködés
távlatairól, tájékoztatta a hévízi városházát dr. Kveck
Péter kairói nagykövet.

Norvég orvosok tanulmányúton
A norvég fájdalomterápiás eljárásoknak a
hévízi balneoterápiás kezelésekkel történő
összekapcsolását kívánja bevezetni a norvég
orvoslásban Jan Anders Borning.

hozta magával a norvégiai
osteoporózis szövetség elnökét, Ingjerd Mestardst is.
Kepli József János elmondta: a tárgyalások kitértek
arra, hogy a közeljövőben
Ennek lehetőségeiről Kep- a balneoterápiás eljárások norvég orvosi szakmai study
li József János alpolgármes- tekintetében, úgy döntött, a tour keretében mutatják be a
terrel tárgyalt nemrégiben a fürdővároson keresztül mu- hévízi gyógyászatot, az itt
városházán.
A svéd orvos a SOTE-n
végzett általános orvosként,
reumatológusként, majd a
műtét utáni fájdalomterápia
szakterületén végzett kutatásokat és abból doktorált.
Jan Anders Borning 2004
óta több norvég betegcsoporttal is ellátogatott Hévízre. Elmondása szerint az eltelt években folyamatosan
dolgozott azon, hogyan tudná a magyar balneológiai
kutatásokkal, eredményekkel megismertetni a norvég Építik a norvég–magyar kapcsolatokat. Jan Anders Borning,
orvosokat, illetve az e terüle- Kepli József János és Ingjerd Mestards
ten elért magyar eredményeket miként tudnák átültetni tatja be e szakterületet Nor- alkalmazott eljárásokat, s
az északi gyógyításba.
végiában.
folyamatos párbeszédet kezMiután Hévízről rengeteg
Ehhez kérte most a város deményeznek a norvég és a
pozitív tapasztalatot szerzett segítségét. A tárgyalásra el- hévízi orvosok között.

A kormányzó hangsúlyozta: várja Hévíz küldöttségének viszontlátogatását, továbbá egy üzleti és szakértői
delegációt. Az egyiptomi fél
célja ugyanis, hogy hévízi
közreműködéssel teremtse
meg a térségben a gyógyvizes turizmus feltételeit, mind
az infrastruktúra, mind az
emberi erőforrások tekintetében. Semjén Zsolt a magyar kormány messzemenő
támogatásáról biztosította a
formálódó együttműködést.
Sharm el-Sheik delegációja
tavaly látogatott Hévízre, ekkor írták alá a két település
közötti testvérvárosi együttműködést, amelyet az egyiptomi fél szorgalmazott. Az
üzletemberekből álló küldöttséget Khaled Fouda tábornok
vezette. A felek akkor kinyilvánították: a turizmus mellett
a kultúra, a gazdaság, az ipar,
a sport és az orvoslás területén tartják elképzelhetőnek
az együttműködést.
(vl)

A legragyogóbbak
Kiosztották a Hévíz TDM
Egyesület által „Egy ragyogó
ötlet!” címmel meghirdetett
karácsonyi dekorációs verseny díjait. Az elismerések
négy kategóriában találtak
gazdára. Az üzlethelyiség,
vendéglátóhely kategóriában
a Hofbrau Vendéglő győzött,
amelyet a zsűri a pontszámok

A Mikulás vitte a jó hírt s az
ajándékot a Guszti Villába
és az összkép alapján abszolút első helyezettnek választott. A magánszálláshelyek
között a Guszti Villa végzett
az első helyen, míg a hoteleknél az alsópáhoki Kolping. A
közönségszavazatok alapján
a különdíjat a Lotus Therme
Hotel & Spa kapta.
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Folytatódik
a megújulás
A Hotel Európa Fitben december elején
nagyszabású rekonstrukciós munkálatokba
kezdtek, folytatva az
év elején elindult, több
ütemből álló felújítási
programot.
Az Európai Unió
társfinanszírozásával,
az AquaSa na rium
nevű pályázati projekt
keretében a szálloda
számos területe megújul. Tavasszal a családi apartszobák és a
hozzájuk tartozó fürdőszobák, valamint a

Megújul a hotel
lakosztályok kaptak
teljesen új külsőt, karácsonyig pedig átépítik a főépületi fürdőszobákat, a drinkbárt,
megszépül a belső
uszoda, s a szálloda
halljában is megújult
környezet és enteriőr
fogadja majd a vendégeket.
A munkálatok december 21-ig fejeződnek be, így a karácsonyi és szilveszteri ünnepeket már a megújult szállodában élvezhetik a vendégek –
nyilatkozta Könnyid
László vezérigazgató,
leszögezve: a gyógyszálloda elkötelezett a
minőség folyamatos
emelése, az innováció,
valamint a fejlesztések
szükségessége mellett. Mindezt a vendégek is díjazzák. A májusban elnyert Tripadvisor kiválósági tanúsítvány után nemrég a
Gault & Millau beválasztotta a hotelt az
ország legjobb 10 wellness szállodája közé.
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Közmeghallgatás: utak, járdák és a reptér a középpontban
Az önkormányzatokról szóló törvény előírásait is figyelembe véve közmeghallgatást
hívott össze múlt héten a képviselő-testület.
A városházán tartott
programon többségében
valóban közösséget érintő
kérdések kerültek elő, bár
személyes hangvételű felszólalástól sem volt mentes
a fórum, az egyéni panasznak és személyeskedésnek
azonban nem adott helyet
az ülést levezető polgármester.
Papp Gáborhoz többek
között utak rendbetételével
kapcsolatos kéréseket fogalmaztak meg a jelenlévők, így a Korányi utca egy
szakasza, a Vörösmarty
utcában járda építése, az
egregyi városrészen kocsibeállók és járdaszakaszok
rendbetétele, valamint az
Ady utca gyógytó melletti
járdaszakaszainak rendezése ügyében.
A polgármester elmondta: a járdák felújítása folyamatosan szerepel a be-

ruházási tételek között,
sok esetben azonban a tulajdonosokkal is meg kell
egyezni, ezek az eljárások
pedig lassítják a kivitelezést. A tó melletti területek nem az önkormányzat
tulajdonát képezik, íg y
azok rendezése még nehezebb feladatnak bizonyul.
Hasonló helyzet miatt nehéz megoldani a buszpályaudvar melletti területen
a szemeteskonténerek beljebb helyezését is (erre
szintén érkezett felvetés),
mivel a javasolt részek
már természetvédelmi területként működnek, így
azokkal kapcsolatban az
önkormányzat saját hatáskörben nem intézkedhet.
Keszthellyel kell együttműködnie a városnak a Hévíz–Keszthely kerékpárút
rendbetétele érdekében,
Hévíz részéről a megkere-

Szóban vagy írásban…
A közmeghallgatás célja, hogy azon az állampolgárok és a
helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdésekkel forduljanak a helyhatósághoz és javaslatokat tegyenek a közösséget érintő témákban. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az, akihez a kérdést intézték, ne
közvetlenül a közmeghallgatáson, hanem az azt követő
tizenöt napon belül adjon választ, hiszen több olyan kérdés is elhangozhat, amely utánjárást, pontosítást igényel.

Sokan éltek a lehetőséggel és mondták el javaslataikat, felvetéseiket a közmeghallgatáson. Molnár József például a buszöblök és a Hévíz–Keszthely közötti kerékpárút problémáját vetette fel
sés már több ízben megtörtént – reagált az e tárgyú
felvetésre a polgármester.
Kérdés érkezett a város
közösségi közlekedésével
kapcsolatban is. A polgármester elmondta: határozott lépésekben halad előre az ügy, de komplex feladat lévén, 2016-os megvalósulást lehet prognosztizálni. A buszöblök kiépítése megtörtént, a Flavius
mögötti buszmegállót tavasszal adják át. A jelenle-

gi buszpályaudvar helyére
épületet nem terveznek,
ám az elképzelések még
képlékenyek, valószínű
azonban az, hogy a terület
a Deák tér „folytatása”
lesz.
A reptér tulajdonosi viszonyait illetően is fogalmaztak meg kérdést a közmeghallgatáson. Papp Gábor arról tájékoztatott: jelen pillanatban is az önkormányzat a reptér működtetője, a területek tulajdono-

sa Sármellék és Zalavár
önkormányzata, az eszközállomány pedig a felszámoló Vectigalis Zrt.-től
vásárlás útján Széles Gábor cégéhez került. A vállalkozó hivatalosan még
nem tájékoztatta elképzeléseiről az önkormányzatot, mondta a polgármester,
leszögezve: a képviselő-testület érdemben csak
ezután tud a továbblépésről tárgyalni.
FORRÁS-INFORMÁCIÓ

Karácsonyfaként még élhetnek tovább
(Folytatás az 1. oldalról.)
– A fákra az elmúlt időszakban sok panasz érkezett az iskolából és a járdán gyalogosan közlekedőktől is. A fenyőket egykor a Honvédség ültette,
sajnos túl közel az épülethez. A koros fák így mára
mélyárnyékba vonták azt,
ágaik a falat súrolták, az
iskolások nappal is neonfényben tanultak. Ráadásul a tűlevelűek az épület
mellől a fény felé törekedve
évről évre egyre erősebben dőltek és ferdültek a
járda s az út felé – magyarázza Laczkó Mária.

A dőlésveszély miatt néhány éve már mindegyiket
az épülethez rögzítette a Gamesz, de az elmúlt időszakban a fák többsége a huzaltartó fém kötéseket kiszakította a falból. Az utóbbi év
csapadékos időjárása miatt
pedig a föld felázott, ezért a
közvetlen balesetveszély elkerülése érdekében azonnal
cselekedni kellett, hangsúlyozza Laczkó Mária.
A fák azonban nem maradtak hasznosítatlanul:
városszerte karácsonyfák
lettek belőlük. A legszebb
példány lett idén a város
karácsonyfája a Festetics

téren, két társa pedig a tornacsarnokban díszlik,
minden hévízi és itt pihenő,
gyógyuló vendég örömére.
A fakivágás egyben, teszi
hozzá Laczkó Mária, az iskola előtti tér felújításának
első lépése: újragondolják
ugyanis az épület előtti járda-út-zöldterület együttesét, így a jövőben átgondolt
növénytelepítések és módosított járda nyomvonal, továbbá új térszerkezet szolgálja majd a város igényeit.
A fejlesztési elképzelésekről már látványterv is készült, a végleges változat
jövő tavaszra születik meg. Képünk illusztráció a fejlesztési elképzelésekről
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Az országos versenyen is remekeltek a hévíziek
A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt 2005ben rendezték meg először. Ennek fővédnöke Freud Tamás professzor, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke. Évente
közel 20 ezer résztvevője van a viadalnak.
Idén 856 harmadikos osztály indult, az
ország minden tájáról. Közülük lett „ezüstérmes” a hévízi csapat.
„A körzeti fordulón Zala
és Vas megye 29 együttese
között versenyeztünk. A
megmérettetés, jellegéből
fakadóan, jóval több felkészítő munkát igényelt, hiszen ez egy komplex verseny, méri a gyerekek irodalmi tájékozottságát,
nyelvi ismereteit, kommunikációs képességeit és helyesírási készségeit.
A végső versengésre 23
csapatot hívtak be.
A verseny legfőbb célja
segíteni a diákokat azon
képességeik kifejlesztésében, hogy közösen összedolgozva oldjanak meg
problémákat. Lehetőséget
teremt arra, hogy átéljék
az együttgondolkodás örömét és a logikus gondolkodás mellett készségeiket
közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék
tudásukat.
Most először készültünk
így csapatban. A gyermekek

korábban számos egyéb,
anyanyelvhez kapcsolódó
versenyen kiemelkedően
szerepeltek, így gondoltuk,
megpróbáljuk az együtt való
munkálkodást. Szóértelmezésekkel, szólás- és közmondásmagyarázatokkal, a szófajok világát érintő feladatokkal foglalkoztunk, irodalmi tájékozottságot bizonyító gyakorlatokat oldottunk meg.
December 6-án Budapesten zajlott az országos verseny. A megmérettetésen a
megyék legmagasabb pontszámot elért csapatai mérkőztek meg egymással.
A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13
feleletválasztós és eg y
írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kellett megoldani. A teljes munkaidő 60
perc volt.
Az első eredményhirdetésen vált nyilvánvalóvá számunkra, hogy bekerültünk
az ország 6 legeredménye-

Siker és büszkeség. Az ország második legjobb csapata lett a
hévízi: Bencze Lilien Alexa, Clausen Anna Solveig, Gárdonyi
Ajsa, Gyarmati Ádám és Szalai Klára tanítónő
sebb csapata közé. Ez azt
jelentette, hogy a szóbeli
megmérettetésen (mely a
végső sorrendet eldöntötte)
is részt vehettünk.
A szóbelin kötelező feladatok, s a szabadon választott jelenet bemutatására került sor.
Előadásunk apropójául
Hévíz város és a magyar
nyelv sajátosságait emeltük ki 4 percben, humoros
köntösbe öltöztetve. A gyerekek bátran, magabizto-

san, felkészülten mutatták
be kis műsorukat.
A délutáni eredményhirdetést izgatottan vártuk.
Nagy örömünkre a HÉvízipókokat országunk 2. legeredményesebb csapatának értékelték ezen a magas színvonalú, alapos tudást, széles körű tájékozottságot igénylő versenyen.
E hatalmas siker megvalósulása nag ymértékben
köszönhető a gyermekek

szorgalmán, tudásvágyán,
lelkesedésén túl az őket
mindenben támogató szüleiknek is.
Tanítóként nagyon örülök tanítványaim sikerének, s remélem, hogy a felkészülés által elsajátított
ismeretek későbbi tanulmányaik során is nagy segítséget nyújtanak számukra. Azt gondolom, hogy
méltóképpen helytálltunk e
rangos megmérettetésen,
iskolánkat, Hévíz városát
képviselve.”
„A nemes versengés a
gyermek egész személyiségére kitűnő hatással van.
Fejleszti az értelmi képességeit, becsületességre,
önuralomra, tiszteletre tanít. Rászoktatja a tanulókat a rendszeres, pontos
munkavégzésre, g yors
döntések meghozatalára,
kudarcok elviselésére,
problémamegoldó gondolkodásra, fegyelmezett viselkedésre.
Az ilyen gyermekkel foglalkozni kell, táplálékot
adni neki sokat, hogy gyorsan fejlődhessen. Mert a
tehetség gyorsabb, mint a
többi. Táplálni kell Őt
könyvekkel, külön feladatokkal g yakoroltatni az
agyát, hogy tudjon futni!”
(Szent-Györgyi Albert)”
Szalai Klára
felkészítő tanító

Az életre és a vizsgákra is felkészítenek
A hagyományoknak megfelelően idén is
megtartották a nyílt napot a Bibó István
Gimnáziumban. Erre a nyolcadikosok
mellett a hetedikesek is eljöttek, szüleikkel
együtt.
– Két osztályt indítunk
minden évben – mondta
Szivós András, a Bibó István Gimnázium igazgatóhelyettese. – Az egyik egy
nyelvi előkészítő osztály,
angol és német csoporttal.
Ők az első évben heti 18
órában nyelvet tanulnak, s
a rá következő években is
magasabb óraszámban
foglalkoznak az idegen
nyelvekkel, ezáltal nagyobb esélyük van arra,

hog y nyelv vizsgát vag y
emelt szintű érettségit tegyenek.
Az utolsó két évben pedig
az általuk választott tárgyból sokkal alaposabban felkészülhetnek az emelt
szintű érettségire, ami a
továbbtanulást segíti.
– Az alternatív jelleget
próbáltuk megőrizni, bár a
nevünkből kivették az alternatív szót. Ám megmaradtak olyan hagyománya-

ink, amelyeket jónak tartunk, ilyen például a patrónusi elnevezés, illetve a
tantárgyi vizsgák év végén
– emelte ki az igazgatóhelyettes. – Ezt azért tartjuk
jónak, mert a vizsgahelyzetet gyakoroltatjuk a gyerekekkel, így amire az érettségire kerül a sor, általában nem szoktak izgulni.
Megmaradtak az alkotóköreink is: a fotó, a videó, a
rajz, a csillagászat és az
úgynevezett kreatív.
Tavaly a bibós diákok
mintegy 90 százaléka továbbtanult, a legtöbben bejutottak az általuk első helyen megjelölt intézménybe.
TÓTH A NDRÁS Sokan érdeklődtek a képzések iránt
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Várták, s meg is jött a

„Nem az a leggazdagabb ember, aki drága ajándékokat talál a karácsonyfa alatt”

Szeretni önzetlenül, odaadóan, kitartóan
A második adventi gyer- kell szeretni önzetlenül, odatyát is a múzeumban gyúj- adóan, kitartóan és önfeláltották meg, ahol Péntekné dozóan.
Vizkelety Márta református lelkész osztotta meg
Az adventi koszorún Péngondolatait a résztvevőktekné Vizkelety Márta rekel.
formátus lelkész és Fisli
Mint mondta: a karácsony
István
önkormányzati
valóban a szeretet ünnepe,
képviselő, az oktatási, kulde nem elsősorban az emberi
turális és sportbizottság
szereteté.
elnöke gyújtotta meg a
– A karácsony az Isten szemásodik gyertyát. Ezután
retetének ünnepe. Úgy szeaz egregyi óvoda gyerrette Isten a világot, hogy
mekei adtak műsort.
odaadta az ő egyszülött fiát.
Isten megmutatta, hogyan

A lelkész kiemelte, nem az
a leggazdagabb ember ezen
a karácsonyon, aki drága
ajándékokat talál a karácsonyfa alatt, hanem az, akit
így szeretnek: önzetlenül, kitartóan és mindent odaadva.
– Olyan jó lenne, ha úgy
tudnánk most készülni a karácsonyra, hogy meglátnánk
Istennek a nagy szeretetét.
Szeressük mindazokat, akik
nekünk adattak: a férjünket,
a feleségünket, a gyermekeinket, az unokáinkat, ilyen
kitartóan és önzetlenül.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Mikulás-váró délután résztvevői kézműves termékeket vásárolhattak s egy jótékonysági vásárt is tartottak az
általános iskolások alsó
tagozatos osztályai. Volt
játszóház is, amelyben a
Bibó István Gimnázium
diákjai segítettek.
– Ez a rendezvény már
tavaly is belépőjegyes
volt a felnőtteknek – fogalmazott Hermann Katalin, a Festetics György
Művelődési Központ megbízott igazgatója. – Idén Náray Erika elvarázsolta a gyereke
mindenki, aki jegyet váltott, készíthetett egy asztali díszt, amelynek az
alapanyagait intézményünk finanszírozta.
A rendezvény rendkívül sikeres volt, Náray
Erika gyermekközpontú
műsora is elnyerte mindenki tetszését. A legkisebbek vele énekelhettek, játszhattak.
A délután során megérkezett a Mikulás, akivel akár fotózkodni is lehetett. A fényképeket feltöltötték a művelődési
intézmény Facebook-oldalára, ahonnan le lehet
tölteni ezeket.
(ta) A Mikulás a síró gyerekekekkel is s

Az adventi hétvégék programjain is szól a dal
Az adventi programok során a Hévízi DalFesztivál döntősei is felléptek. A második
hétvégén Gyetvai Erika és Magyar Viktória
állt színpadra.
– Velem az elmúlt hónapokban a zenei életben nem történt semmi
érdemleges, kivéve
azt, hogy egy Integrált
Közösségi Szolgáltató
Teret vezetek – mesélte Gyetvai Erika. - Karaokézunk, zenét hallgatunk és közösen
énekelünk. Ezenkívül
van eg y fiatalokból
álló rockzenekarunk,
amely ott szokott próbálni. Nag y álmom,
hogy a Magyar Dal
Napját megrendezzük
Balatonlellén, ezért fo- Gyetvai Erika

gok lobbizni. Az, hogy Hévíz városa így átölelt bennünket, nekem csodálatos
emléket adott, amiből életem végéig táplálkozni fogok.

Magyar Viktória

Magyar Viktória, aki a
dalfesztivál második helyét szerezte meg, korábban a Sziget-színházban
volt gyakorlaton, s azóta is
kap szerepeket. Idén még a
Trója című rockoperában láthatja a közönség.
– Tegnap volt a premierünk a Márai Sándor Színházzal, a darabban főszerepet játszom. És pont ma voltam egy szinkronmeghallgatáson, remélem,
hogy ebből is lesz valami. A színház mellett
tanulok is – mondja. –
A Hévízi DalFesztivál
által csodálatos embereket ismerhettünk
meg, az utolsó napon
nagyon összekovácsolódott a csapat.
(ta)

Az időseknek is

Az Új Színpad Kulturális Eg
togatott a Mikulás, aki egy kr
A bál résztvevői egy-egy k
kedveskedtek a Mikulásnak
Végül az ősz szakállú táncot
Az egyesület tagjai nemcs
mostanában műsorokkal ke
otthonaiban lakóknak is.

Az idősek meghatódva fogadtá
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a Mikulás

eket

szívesen fotózkodott

s kedveskednek

gyesület Táncoldájába is ellárampusszal együtt érkezett.
karácsonyi verssel és dallal
k, aki megajándékozta őket.
is lejtett a vendégekkel.
sak magukat szórakoztatják:
edveskednek a város idősek

ák a műsort
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Evangelizáció
Evangelizációs hétvégét
tartottak a református templomban. Ilyen alkalmakat minden böjtben és adventben szerveznek, amelyekre vendég
igehirdetőket hívnak. Ezúttal
Péntekné Vizkelety Márta református lelkész unokatestvére, Hamar László érkezett,
aki Tatabányán lelkipásztor.
– Nagyon nagy öröm, hogy
karácsonyra készülhetünk –
fogalmazott Péntekné Vizkelety Márta. – Ez azért fontos
ünnep, mert e nélkül nem lenne kereszténység. Jézus érkezésével születik meg az egész
kereszténység, s az evangelizációnak az is a lényege, hogy
megtérésre és hitre hívjuk az
embereket. Ennek nagyon jó
alkalma, hogy bizonyságtétel
is elhangozzon. Most Hamar
László tiszteletes úr az ő gyülekezetének egy tagját hozta
el, aki arról beszélt, hogy az ő
életében hogyan született meg
Jézus.

Hamar László

A harmadik gyertyagyújtásnál az Illyés iskola két diákja lépett fel

„Az élő láng beszélne helyettem…”
A Festetics téren, a város
karácsonyfája mellett elhelyezett adventi koszorún
gyújtották meg a harmadik
gyertyát.
Itt Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész mondott beszédet.
– Vártalak? Csendesen
gyertyát gyújtanék, s az élő
láng beszélne helyettem, aki
nehezen találom meg a szavakat – fogalmazott. – Reszketve mesélne emlékké sárgult, az idő egyre keményebb páncéljával takart
egykori álmokról, tervekről,
a múlt változásáról, várakozásáról, életem történetéről.

Időnként fel is lobogna, hiszen még bennem is ég a
láng, mely minden napnak
értelmet keres, felemelkedik
a munka, a család, a belső
öröm lendületén, az értelmes jövő reményében. Égne
előtte az én lángommal, aki
Honthegyi Zsolt Papp
Gábor polgármesterrel
együtt gyújtotta meg a
város adventi koszorúján a harmadik gyertyát.
Ezt követően Markal Eszter és Balázs Ádám adott
rövid műsort.

örök vágyakozó vagyok.
Minden várakozásom mélyén ott lapul a megérkezés
legtöbbször öntudatlan vágya. Hiszen várakozás és
megérkezés egymásból élnek. Mert a szívem mélyén
tudom, hogy a várakozás
életemnek a földi korszaka
után is egyszer meg kell érkeznem valahová a beteljesedéshez, az ünnephez. Az
én várakozásom csak akkor
lobbanhat lángra, ha bízhatok abban, hogy erre az ünnepre te is megérkezel. S
akkor az én várakozásomból és a te érkezésedből találkozás is lehet.

Sok érdeklődőt vonzanak a színes programok
Folytatódtak az adventi hétvégéken a
programok, és a jótékonysági süteményvásár is tart még.

– Az adventi programok a a művelődési központ megbímúzeumban vannak, mert a zott igazgatója. – A Fontana
tavalyi esztendő tapasztala- Filmszínházban továbbra is
tai alapján úgy ítéltük meg, lehetőség van arra, hogy a
hogy ezek a programok sza- családok diafilmeket vetítseEnnek bevételét az ket, legutóbb pedig üvegék- badtéren nem élnek meg – nek maguknak, s a szülők
Esélyt Zalacsányi Gyerme- szereket.
mondta Hermann Katalin, meséljenek a gyerekeknek.
keinknek AlapítA moziban számos
vány által támogagyermekfilmet láttott halmozottan
hatnak az érdeklőhátrányos helyzedők, illetve délelőttű gyermekek és
tönként kedvezmécsaládok javára
nyes helyárral vetíajánlják fel.
tünk egy vatikáni
A második és a
múzeumról szóló
harmadik hétvé3D-s filmet.
gén is működött a
A Hévíz Dalgyermekkönyv-gaFesztivál döntősei
léria a múzeummellett sztárfelléban, és sok érdekpők is szórakozlődőt vonzottak a
tatták a nagyérdekézműves foglalkoműt. Fellépett pélzások, ahol a résztdául Leblanc Győvevők készíthettek Az üvegékszereknek is nagy sikere volt. Mogyorósiné Kormány Margit és An- ző és Tóth Éva is.
karácsonyi dísze- gyalné Ágnes is ilyet készített
(ta)
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Jean Luc Lienhardt lett a város tiszteletbeli francia nagykövete

Hévíz: szerelem első látásra
Rögtön az első „találkozásnál” beleszeretett Hévízbe s személyes rajongását
sok franciába is átültette. Utazási irodája szinte teljes egészében az itteni
gyógy- és wellness üdülésekre szakosodott, közreműködésével az elmúlt
másfél évtizedben 20–25 ezer turista érkezett hazájából hozzánk. Jean
Luc Lienhardt kiválóan ismeri a várost, amelyet mostantól tiszteltbeli
nagyköveteként Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban
népszerűsít majd. Beiktatásakor megígérte: pár éven belül Nicolas
Sárközyt is elhozza Hévízre.
Jean Luc Lienhardt múlt
héten, a legutóbbi képviselőtestületi ülésen vette át megbízólevelét Papp Gábor polgármestertől, utána kértük
beszélgetésre.
– Mindig nagyon érdekelt
az idegenforgalom, már iskolásként hétvégi kiruccanásokat szerveztem a barátoknak, először mégis más
utat választottam – idézi fel

megláttam, azonnal beleszerettem.
S az elmúlt másfél évtizedben megszerettette a franciákkal is, akik neki köszönhetően jelentek meg a magyar
egészségturisztikai palettán. A város, a gyógytó és az
itteni kezelések megismertetését ugyanis Jean Luc Lienhardt kezdte el, előtte alig érkeztek ide francia turisták,

A várost képviselik
Hévízt Jean Luc Lienhardt-dal együtt ma már összesen
hat tiszteletbeli nagykövet képviseli a világban. Dr. Erdős
Endre Oroszország és a FÁK, Móré Imre a skandináv országok, Hegedűs Tamás Törökország, Horváth Levente Kína,
Könnyid László pedig a német nyelvterületek irányában
erősíti a város külföldi kapcsolatait.
a kezdeteket Jean Luc Lienhardt. – Voltam bankigazgató a strasbourgi Raiffeisennél, dolgoztam biztosítónál
és ingatlanközvetítőként,
utazásszervezéssel negyvenévesen kezdtem el foglalkozni. Franciaország egyik
legnagyobb utazási társaságának voltam a vezetője,
húsz irodánk és mintegy
kétszázhúsz dolgozónk volt.
A cég eladása után 1999-ben
saját irodát alapítottam
Ovasions Voyages néven, két
éve azonban megváltam a
vállalkozástól, jelenleg
nyugdíjas vagyok.
Mint meséli, Hévízzel egészen rendhagyó módon ismerkedett meg.
– A házamat építő szakember mondta, amikor a
munkakezdésről egyezkedtünk, hogy csak azután áll
neki az építkezésnek, ha elmegyek Hévízre. Akkor
még fogalmam sem volt, hol
van a város, de amikor feleségemmel megérkeztem és

ma azonban, jegyzi meg, Elzász egyes részein szinte
már jobban ismerik a várost,
mint Magyarországon. S mivel ők jellemzően az északkeleti régióból érkeztek, nagy

részük tudott németül, így
nem okozott gondot a velük
való kommunikáció. Jean
Luc Lienhardt egyébként a
francia mellett németül, spanyolul és angolul is beszél. S
bár Franciaország gyönyörű,
tele számtalan látványossággal, a 15 év alatt mégis mintegy 20–25 ezer embert győzött meg arról, hogy Hévízre
jöjjön pihenni, jellemzően a
40 év feletti korosztályból.
Mint mondja, fontos a reklám,
abból is a legjobb a szájhagyomány útján terjedő. Nagy
érdeme, hogy a sok francia
vendég annak ellenére jött
ide kezeltetni magát Hévízre,
hogy az ottani egészségbiztosító csak azoknak fizeti viszsza a pénzt, akik Franciaországban veszik igénybe a
gyógykezeléseket. Ráadásul
az ország tele van gyógyvizes tavakkal, igaz, a meleg
vizes forrás kevés.
Utazási irodája kizárólagos értékesítési joggal ren-

Jean Luc Lienhardt: – Mindent meg fogok tenni, hogy népszerűsítsem Hévízt
delkezett a Hotel Carbonától
Franciaországra, Belgiumra
és Luxemburgra. Üzleti kapcsolata által tehát megismerhette Hévízt.
– Amikor csoportokat szerveztem Hévízre, évente 8–9
alkalommal 2–3 napra jöttem, hogy megnézzem, minden rendben van-e – mondja,
hozzátéve: idegenforgalomban szerzett tapasztalatát és

Jean Luc Lienhardt a legutóbbi képviselő-testületi ülésen vette át megbízólevelét

kapcsolatait ezután a város
hazájában való népszerűsítésében kívánja kamatoztatni.
Amikor arról kérdezem, ő
mit szeret Hévízben, azonnal
érkezik a válasz: mindent. A
város szép, nyugodt, kellemes a légköre, az emberek
szimpatikusak, kedvesek,
mondja.
Ennyiből is látszik, hogy
Jean Luc Lienhardt, kinevezés nélkül ugyan, de már eddig is mindent megtett Hévízért. Lehet-e mindezt fokozni, hogyan képzeli el a munkát, faggattam terveiről.
– Szeretnék partnerséget
teremteni Hévíz és a francia
települések között, így például fontos lenne, hogy létrejöjjön a kapcsolat Európa fővárosával, Strasbourggal és az
Európai Parlamenttel, ahol
több mint 500 képviselő dolgozik, így ennyien vihetnék
jó hírünket a világban. Legelőször azonban Riquewihrrel vesszük fel a kapcsolatot,
amely a legszebb település az
elzászi borúton – hangsúlyozza, leszögezve: – Mindent
meg fogok tenni, hogy népszerűsítsem ezt a gyönyörű
várost, Hévízt.
VARGA LÍVIA

kultúra

2014. december 17.

Bakelit-birodalom: aláírások a lemezeken
Bakelit-birodalom
címmel nyílt kiállítás
Hévízen a „2014. a
Gyűjtők Éve a Múzeumban” kiállítás-sorozat részeként.
Dr. Szántó Endre méltató
szavai után Felföldi Gábor
zenetanár nyitotta meg a kiállítást. Mint elmondta: az
első hanghordozó, ami nagy
példányszámban jelent meg,
a bakelitlemez volt. Már az 5.
században voltak olyan feljegyzések, amelyek egészen
komoly tudományossággal
leírják a hang terjedését, sebességét és azokat a gondolatokat, hogyan lehetne a
hangot rögzíteni.
A 16. században egy olasz
kísérletező fémcsővel próbálkozott, de nem sikerült a hangot rögzítenie. Edison végül
1877-ben a fonográfhengerrel rögzítette az első hangokat. Alapjaiban a módszer
hasonlított a bakelitlemezesre, hiszen egy tűvel rögzítették a hangokat és azzal is
játszották le.
– A bakelitlemezeket 15
éves korom óta gyűjtöm. Volt
egy kis baráti körünk, amelyben mindannyian fogékonyak voltunk mindenfajta
zenére, s koncertekre is jártunk. Azért, hogy megőriz-

Bene József nemcsak gyűjti, hallgatja is a lemezeket, kezében egy Muddy Waters-album
zük a kedvelt és hallott dalokat, amikor tudtuk és anyagi
lehetőségünk is volt, lemezeket vettünk – árulta el Bene
József hanglemezgyűjtő. –
Persze abban az időben még
nem a gyűjtésről szólt a dolog, csak arról, hogy otthon is
hallgathatóak legyenek a dalok. Mindenevő vagyok és
voltam is a zenék területén,
azt mondanám inkább, hogy
a jó zenét szeretem.
Mint elárulta, szívesen
hallgatja például a 100 tagú
cigányzenekart, emellett
operát, operettet, de volt már
többször rockkoncerten is.
Ezért is színes a paletta a le-

mezei között, hiszen megveszi, ami tetszik.
A gyűjteménye 300 nagylemezből és 100 kislemezből
áll, de, mint fogalmaz, nem a
darabszám az érdekes, hanem a sokszínűség.
– Ebből a gyűjteményből
80-at dedikáltattam. Deák
Billel írattam alá például a
Hobo Blues Band lemezt közvetlenül a szívbetegsége
előtt, amikor az utolsó koncertjét tartotta itt Hévízen. A
felgyógyulása után szintén
itt tartotta Hévízen az első
koncertjét, akkor pedig a
Rossz vér címűt írattam alá
vele, ez már Deák Bill-album

volt. Van néhány külföldi
sztártól is aláírásom. Egy
időre megszűnt a gyűjtés,
amikor a 90-es évek elején
befejeződött a bakelitgyártás. Tíz évvel ezelőtt kezdtem
el újra gyűjteni a lemezeket.
Sok ismerőstől, kollégától kapok ilyeneket, de eljárok bolhapiacokra is különlegességekre vadászni. Van lejátszóm, így napjainkban is
hallgatom ezeket a lemezeket. Ezek a régi, akár 30 éves
lemezek szerintem még mindig jobban szólnak, mint a
CD-k vagy bármi más –
mondta Bene József.
TÓTH ANDRÁS

Két nap, két helyszín, két előadás az Új Színpadtól
Két darabot visz
színpadra néhány
napon belül a hévízi
Új Színpad Egyesület. Az egyiket Alsópáhokon, a másikat
Hévízen láthatja a
közönség.
December 19-én újabb
bemutatóval jelentkezik a
VID-ámítók Társulat. Ezúttal Alsópáhokon, a művelődési házban 17 órától a
Diótörő és Egérkirály című
karácsonyi mesejátékkal
lepik meg a közönséget. A
szokásos csapatuk a darab
idejére közel 50 fősre duz-

A társulat két előadással is készül az ünnepi időszakra
zad az alsópáhoki Szivárvány Drámajáték Csoport
g yerekszereplőinek köszönhetően. Kisiskolás, felső tagozatos diákok, középiskolások, szülők és

nagyszülők fogtak össze,
hogy felejthetetlen előadással ajándékozzák meg a
nagyérdemű közönséget.
– Jöjjenek el, nézzék meg
minél többen s tapsukkal

jutalmazzák az ingyenes
előadást létrehozókat – invitálta az olvasókat Szabóné Fehér Hajnalka, az Új
Színpad Kulturális Egyesület elnöke. – Az előadás
nem jöhetett volna létre a
hévízi és az alsópáhoki önkormányzat, a Holland Bútor és a Dr. Szántó Imre
Általános Iskola önzetlen
támogatása nélkül.
A 8 nő című előadás sava-borsát pedig a krimi és
a bohózat keveredése adja.
Az Új Színpad Egyesület
VID-ámító csapata december 20-án 20 órától Hévízen
is színpadra lép, az Illyés
Gyula Általános Iskola
sportcsarnokában adja elő
ezt a darabot.
(ta)
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Fontos a tanulás
Szívügyek és párkapcsolatok címmel tartott
előadást a könyvtárban
Vereczkey Olivér szeretettréner.
– Ha az önszeretetről
beszélünk, akkor az
önös, önző dolognak tűnik, vagy akár viccesnek, de ez komoly – fogalmazott. – Sok problémánknak a hátterében
ugyanis az áll, hogy nem
becsüljük magunkat
eléggé.
Szerinte sok minden
más fontosabb – például
a munkánk, a társadalmi elvárások, a gyerekünk, a párunk –, s mi a
sor végén kullogunk.
– Én azt vállaltam fel,
hogy az embereknek erről beszéljek, és hogy figyeljenek magukra.
Kell, hogy érezzék, hogy
saját maguk számára
fontosak.

Vereczkey Olivér: Kell az
önszeretet
Úgy fogalmazott: a régifajta párkapcsolati
minták ma már nem működnek. Új törvényszerűségek vannak, felgyorsult a világ, így mások a nők és mások a
férfiakkal szembeni elvárások is. Sokan beszélnek például a nők
„elférfiasodásáról”.
– Ők is keményen beszálltak az életbe és jól
helyt is állnak, mi férfiak pedig csak nézzük,
hogy komoly riválisaink
akadtak. Érdekes, hogy
milyen mintával kezdjük
el felnőtt életünket. Az
iskolában azt nem tanítják, hogyan kell bánni a
másik emberrel, azt pedig végképp nem, hogy
egy párkapcsolatban
hogyan kell viselkedni.
Marad tehát a tapasztalás, a tanulás.
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A Hévízen keresztül a ZTE-be
Együttműködési megállapodásban rögzítette a ZTE és
a Hévíz SK vezetősége, hogy a
jövőben közösen dolgoznak
azon, hogy Zala megyében
még színvonalasabb legyen az
utánpótlás képzése.

sítenünk az utánpótlás-nevelésünket megyei szinten.
– A mai aláírás után együttműködünk egy olyan klubbal,
amely Zala megyében a második legnagyobb utánpótlásbázissal bír. Mi felajánljuk segít-

Malactanya Vendéglő Keszthely
(Kertváros) Napfény sor 6/a

Újonnan nyitott vendéglőnkben vállalunk
családi, baráti összejövetelekt 40 fő-ig!
Hétvégenként zenés esték!

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

Napraforgó Vendéglő
Gasthaus zur Sonne

Cserszegtomaj, Sümegi u. 9. • Tel.: 06-83-310-554
+36-30-2263-473 • www.napraforgovendeglo.hu

Ha szeretné az év végén megjutalmazni dolgozóit, év végi
céges vacsoráját rendelje meg nálunk, kérjen árajánlatot!
December 25 és 26-án karácsonyi finomságokkal várjuk vendégeinket.
Ne főzzön otthon, inkább pihenjen, mert megérdemli!
Szilveszterkor: mulatság hajnalig örökzöld slágerekkel
6 fogásos szilveszteri büfé-gálavacsora, pezsgős koccintás, meglepetés
fellépő, éjfél utáni lakoma lencsével, virslivel, sültekkel…

Asztalfoglalás
személyesen,
15 fős foglalás felett

10 % kedvezmény
az italok árából!

19 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

Boldog Karácsonyt MINDENKINEK
ADMIRAL
OPTIKA
Karácsony 2014

Hévíz, Deák Tér 1. • Hévíz, Kölcsey F. u. 4.

Együtt, egymásért – Damina László, Lendvai Miklós, Kocsárdi
Gergely, Szabó Imre és Papp Gábor
Kocsárdi Gergely, a ZTE
Football Club Zrt. klubigazgatója azt mondta: fontos kérdés,
hogy az utánpótlás vonalat hogyan tudják fejleszteni.
– Mi kitaláltunk egy szlogent, hogy a ZTE legyen Zala
megye első számú csapata, és
egy olyan logóval fémjeleztük
ezt, hogy bármerre megfordul
a csapatunk, akkor ne csak
Zalaegerszegre gondoljanak,
hanem egész Zala megyére.
Ennek tudatában ki kell széle-

ségünket, hogy a szakmai
munkájukat segítsük, ők pedig felkutatják Hévíz és a régió
tehetségeit, amiben eddig is
jeleskedtek. Nekik mostantól
egyenes útjuk vezethet a ZTEhez, ami eddig nem így volt –
szögezte le a klubigazgató, aki
azt reméli, hamarosan az
egerszegi klub NB I-es lehetőséget kínál majd a feltörekvő
játékosoknak.
– Valahová tartozni kell –
közölte Damina László, a

Hévíz SK labdarúgó szakosztályának vezetője. – A két
klubnál a jövőben is mindenki dolgozik a maga környezetében, de lesznek kapcsolódási pontok szakmailag, s
ezeket használja ki mindkét
fél a jövőben. Időszakosan
tornákon, rendezvényeken,
felméréseken, szakmai eseményeken, belső edzőképzéseken találkozhat majd a két
klub szakmai tudása, s egymást erősítve még hatékonyabban dolgozhatunk a jövőben.
Hévíz életben fontos szerepet tölt be a sport. A város vezetősége éppen ezért nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a
különféle sportágak fejlődhessenek. Támogatják ezt a kezdeményezést is.
– Az utánpótlás-nevelés és
-képzés útja, és egyáltalán,
hogy milyen szintre érhet el
egy gyermek, mondjuk a
ZTE-n keresztül, most már
biztosított – mondta Papp
Gábor, Hévíz polgármestere.
– Hévíz és Zalaegerszeg nagyon jól tudja egymást erősíteni, így egy olyan sportpályafutást tudunk felvillantani
a tehetséges gyerekek előtt,
ami egyedülálló lehet a térTÓTH A NDRÁS
ségben.

A fiatal labdarúgók kitettek magukért
Két hétvégén rendezte meg mezőnyjátékos: Berki Marcell Csongor – ZTE. Gólkirály:
a Hévíz SK labdarúgó szak- – Videoton FC. Gólkirály: Ku- Bognár Patrik – Veszprém.
osztálya hagyományos terem- lifay Ádám – Siófok (6 gól). Legjobb kapus: Mörk Máté –
tornáit.
Legjobb kapus: Simon Bar- Hévíz.
Tizennégy egyesület közel nabás – Haladás VSE.
U9: 1. Haladás VSE, 2. Balaötszáz labdarúgója vívott maU10: 1. ZTE USE, 2. Hévíz toni Kölyök LC (Balatonfügas színvonalú, jó hangulatú SK, 3. Veszprém FC USE. Leg- red), 3. ESK Ménfőcsanak, 7.
mérkőzéseket.
jobb mezőnyjátékos: Papp Hévíz SK. Legjobb mezőnyjáEredmények.
tékos: Wolf Gergő
U12: 1. Kaposvári
– ZTE. Gólkirály:
Rákóczi BFLA, 2.
Hancz Dominik –
TIAC Tapolca, 3.
Haladás. Legjobb
ZTE USE, 6. Hévíz
kapus: Gelencsér
SK. Legjobb meDávid – Ménfőcsazőnyjátékos: Bunenak.
vácz Bence – KaU8: 1. Siófok, 2.
posvár Rákóczi
Kaposvölgye LUE,
BFLA. Gólkirály:
3. Haladás VSE, 5.
Mayer Máté – KaHévíz SK. Legjobb
posvár Rákóczi
kapus: Kovács
BFLA (6 gól). LegBence (Hévíz SK).
jobb kapus: Németh
Legjobb mezőnyjáErvin – ZTE USE.
tékos: Regenyei
U11: 1. Haladás
Gergő (Siófok).
VSE, 2. Videoton
Gólkirály: ReinpFC, 3. FC Ajka, 6. Az ezüstérmes U10-es csapat. Elöl a korosztály recht Bálint (HéHévíz SK. Legjobb legjobb kapusa, Mörk Máté
víz SK).
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Pályán a jövő reménységei

Közel a dobogó

Kézilabdában az U11-es korosztály
nyolcadik serdülő bajnoki fordulójának
adott otthont Hévíz. Sok tehetség lépett
pályára.

Neg yedik helyen
zárta az őszi fordulókat a Hévízi Sportkör
női kézilabda-együttese az NB II-es bajnokságban. A gárdának
így esélye van a pontvadászat végére valamelyik dobogós hely
megszerzésére is.
Az őszi fordulókban
egyedül a Hévíz tudott
pontot szerezni idegenben a Nemzeti Kézilabda Akadémia ellen. A
zalai fürdőváros csapata mellett a Kozármisleny és a NEKA teljesített kiemelkedően.
Az NB II-ben a hévízi
játékosok közül a góllövőlista első 15 helyezettje közé küzdötte fel magát Fehér Kitti, Borsi
Bianka, Czigány Nóra
és Klász Karola.
A Klász Karola játékos-edző és Lancz Katalin kapus-edző iránymutatásával küzdő lányok bebizonyították,
hogy a korábbi években
játszó és most már hiányzó húzójátékosok –
Lancz Katalin, Tóth
Mária, Pék Petra – nélkül is eredményesek lehetnek. Czigány Nórát
az őszi fordulók legjobb
játékosává választották
csapattársai. Nóra tudhatja magáénak a gárdában a gólkirályi címet is, valamint ő töltötte legtöbb időt a pályán.
– Borsi Bianka sporttörténelmet írt, az utolsó fordulóban a Csurgó
ellen lőtt egyik találata
a Hévíz 15 éves történetének 9000. gólja volt. A
7500-adikat Gombor
Ágnes, a 8000. gólt
Papp Zsanett, a
8500-adikat Pék Petra
lőtte. Várhatóan 2016
végén a sporttörténelmi 10000. nemzeti bajnoki gól is megszületik
– tudtuk meg dr. Iglódi
Endrétől.
(ta)

– Az országos serdülő bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség úgy írta ki, hogy a részt vevő 13
csapatnak kötelező egy mérkőzéssorozatot rendezni. Itt ma Hévízen 13 csapat játszik – mondta Csikós
László edző. – Voltunk mi is Mohácson, Pécsett, Kozármislenyben és Nagykanizsán. Én magam is meglepődtem, hogy mennyire előreszaladt a technikai
képzés, mennyire ügyesek ezek a kislányok.
A tréner Hévízen nyáron kezdte el a közös munkát
a lányokkal az U11-es korosztályban, de előtte már
foglalkozott Cserszegtomajon velük.
– A Hévízi Sportkörtől kaptunk lehetőséget, hogy
a Nemzeti Serdülő Bajnokságban részt vehetünk.
Ebben a csapatban játszik balatongyöröki, gyenesdiási, keszthelyi, hévízi, cserszegtomaji kislány,
mindenhonnan a tehetségek kézilabdáznak itt Hévízen. Hetente három alkalommal edzünk, kettőt Hévízen, egyet Cserszegtomajon.

A sportág profitálni tud a fiatalok tehetségéből
Az együttes most az U11 dunántúli régió bajnokságában a hatodik, ami nagyon jó teljesítmény, de a
tréner elsősorban nem az eredmény szempontjából
nézi a lányok játékát, hanem hogy hosszú távon megalapozzák az utánpótlást.
A Zala Megyei Kézilabda Szövetség is fontosnak
tartja az utánpótlásképzést. Támogatják, hogy a fiatalok minél több lehetőséghez jussanak.
– Az mindig nagy öröm, amikor egy utánpótlástornát lát az ember. Szeretnénk köszönetet mondani
Hévíz városának, a szervezőknek, külön dr. Iglódi
Endrének, hogy ilyen odaadóan szervezik ezt a tornát – fogalmazott Varga Sándor, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnöke. – Nagyon jó érzés azt látni, hogyan bontogatják szárnyukat az utánpótlásban szereplő gyermekek. Azt is tudni kell, hogy ez a
Magyar Kézilabda Szövetség egy fontos programja,
vagyis, hogy felmenő rendszerben az utánpótlás-nevelést támogatja, anyagilag és erkölcsileg is.
Hévíz az egyik képző központ, amely a környező
települések iskoláiból a tehetséges gyerekeket felkarolta és versenyezteti őket. Az elnök szerint ez a jövő,
s ebből a kemény munkából 4–5 év múlva a kézilabdaTÓTH A NDRÁS
sport profitálni tud.
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A kézműves sütöde
“MINDEN ÍZÉBEN HÁZI”

- természetes, adalékanyag
mentes alapanyagok,
- kovásszal készűlt, hagyományos ízek
- friss, helyben sütött pékárú....

Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kívánunk!
HÉVÍZ, DR KORÁNYI U. 6.

Megrendelés: 06-70/398-0229
Nyitva hétköznap: 6-13 h-ig és 16-18h-ig,
szombaton: 6-12h. V: zárva

Masszázstanfolyam indul
(3 nyelvű oklevelet adó)
Keszthelyen január 12-én.
Ára: 39.000 Ft (részletfizetés)
Érd.:06/70/369-8655

HÉVÍZI

RÁCZ PÉKSÉG MANUFAKTÚRA

Fnysz.:00777-2012.

2014. december 17.
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hogyan ünnepli a karácsonyt?

Albert Márta

Kerti Zsófia

Számomra a karácsony a szeretet, a boldogság, az öröm
ünnepe. Az egész család nagy
várakozással készül az ünnepre. Van egy kisfiam, ő is szeret
segédkezni, nagyon várja már,
hogy együtt süssük és díszítsük a mézeskalácsot. Mivel a szüleim sajnos messze vannak, így
az anyósommal és a sógoromékkal leszünk
szenteste.

Férjemmel Budapestről jöttünk,
minden évben itt vagyunk
gyógykezelésen Hévízen, idén is
itt töltjük az ünnepeket, a karácsonyt is. Sajnos, mivel nagyon
nehezen mozgunk, így a városi
programokon, ünnepségeken nem tudunk részt
venni, de az istentiszteletekre eljutunk, amelyeket
nagy örömmel hallgatunk. Mi már az advent időszakában kinyitjuk a szívünket.

Bródy-klasszikusok szólaltak meg Hévízen
Magyarország legismertebb költő-dalnoka, a Kossuth-díjas Bródy János
adott koncertet múlt pénteken a hévízi sportcsarnokban. A kétórás koncert során a legismertebb dalok
csendültek fel, s még így is
számos szerzemény maradt
ki a repertoárból. A műsor
gerincét az Illés szekerén
Fonogram-díjas, többszörös platina album képezte,
de nem maradtak el az embBródy János koncertjén Szirtes Edina Mókus is fellépett
lematikus dalok sem.

Adventi programok a Mikulással az óvodában

Kotora Pál
A családról szól az ünnep. A kislányom hatéves, a legfontosabb,
hogy az ő és ezáltal a mi számunkra is a szeretet ünnepe legyen. A
karácsonyt szűk családi körben
ünnepeljük. Nálunk a Jézuska
hozza a karácsonyfát, a készülődés a ház előkészítésével kezdődik, az ünnepi vacsora megfőzésével folytatódik. Idén anyósom receptjét, a szabolcsi töltött
káposztát készítjük el, de kacsasült is kerül az asztalra.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Fiadone
Gömöri Tiborné eg y
korzikai süteményt, a Fiadonét ajánlja olvasóink
figyelmébe.
– Egy osztrák újságban
olvastam a receptet
évekkel ezelőtt, azóta is
a Fiadone az unokáim
kedvence – mondta Gö- Gömöri Tiborné és a Fiadone, a család nagy kedvence
möri Tiborné.
HOZZÁVALÓK:
6 tojás, 30 dkg kristálycukor, 1 vaníliás cukor, 2
citrom héja, 1 citrom
leve, 2 evőkanál liszt, 1
csipet só, 0,5 kg
rikotta
ELKÉSZÍTÉS:
A 6 tojás sárgáját a 30 dkg
kristálycukorral és a vaníliás
cukorral habosra keverjük.
Hozzáadjuk a
citrom héját, a
citromlevet, a
lisztet, a rikottát és a csipet sót összekeverjük. A
6 tojás fehérjéből habot
verünk, a masszához lazán hozzákeverjük, majd

az egészet zsírozott, lisztezett formába öntjük.
Előmelegített sütőben,
180 fokon 45 percig sütjük. A sütést követően

6–8 órát állni hagyjuk,
porcukrot szórunk a tetejére, citromkarikával,
citromfűvel díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Az óvódások nagy örömmel fogadták a Mikulást
Ünnepi hangulatban telik
az adventi időszak a Brunszvik Teréz Óvodában és az
egregyi tagintézményben.
Az óvodás gyermekek és óvónőik műsorokkal is készülnek.
– Advent első hetében megérkezett hozzánk a Mikulás,
aki több mint egy évtizede
minden évben ellátogat az
óvodánkba – mondta elöljáróban Péterné Bakos Mariann, az óvoda vezetője. – A

Mikulásunk nemcsak ajándékokat hozott a gyermekeknek, hanem kedves történeteket is mesélt Jégországról,
a kis Jézusról, a barátságról
és a szeretetről. Óvodánk
Csiga–biga csoportjába egy
német támogatótól is érkeztek kedves ajándékok. A
plüssfigurákat Takács Erika helyi vállalkozó adta át a
gyerekek nagy örömére.
Advent második hetében
az óvoda nyugdíjasait várták

régi emlékek felidézésére,
beszélgetésre, ahol a Mazsola csoport lucázással színesítette a délutánt.
Az egregyi óvodások betlehemes műsorral is készülnek, amelyet a Szent Lukács
Idősek Otthonában és az Európa Hotelben mutatnak be, a
Sugár utcai Óvoda Napocska
csoportja pedig december 17én a Teréz Anya Idősek Otthonában kedveskedik betlehemes műsorával.
(ta)

Téli fülőke
Egy téli gombát ajánl olvasóink figyelmébe Benkő
Lajos gombaszakértő.
– A téli fülőke októbertől márciusig terem. Ezt
a Távol-Keleten rákellenes hatása miatt termesztik, régebben pedig
ekcémás tünetek kezelé- Egy ősztől tavaszig termő,
igazán egészséges gomba
sére használták.

