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A film pereg tovább
Szaknyéri András szerint a mozi napjainkban a reneszánszát éli | 8. oldal

Nemcsak ették, hajtották is

Toplistás a Muzeális Gyűjtemény
Remek eredménnyel zárta a tavalyi évet a Hévízi
Muzeális Gyűjtemény. A nemrégiben elkészült országos közgyűjteményi toplistán a 16. helyen végzett, a vidéki múzeumok között pedig a 7. lett.
Tavaly több nívós tárlatot is összeállítottak a múzeum
munkatársai Hermann Katalin megbízott vezető irányításával. A Mindszenty-tárlat és a Nagyváradi Négyek kiállítása, valamint a herendi porcelánok és az üvegművészek hévízi bemutatója egyaránt sok érdeklődőt vonzott.

Tavaly 97 ezer látogatója volt a múzeumnak

Családi fesztivállal emlékeztek Szent Mártonra Hévízen. A hagyományok jegyében libát is hajtottak, majd változatos kulturális programok, népi játszótér, kirakodó- és almavásár s gazdag
kulináris kínálat várta a vendégeket. (Beszámolónk a 6. oldalon olvasható.)

A TARTALOMBÓL

Karácsonyi
fények

Új és látványos elemekkel bővül az adventi időszakban Hévíz díszkivilágítása.
9. oldal

A szakmai törekvéseket tehát a közönség is elismerte, a Muzeális Gyűjteményt 2013-ban összesen 97 ezer
látogató kereste fel, s ezzel Hévíz olyan közgyűjteményeket utasított maga mögé, mint a Pannonhalmi Főapátság, a sárospataki Rákóczi Múzeum vagy a visegrádi Mátyás Király Múzeum. (Részletek az 5. oldalon.)

A szociális munka ünnepe
A Teréz Anya Szociális
Integrált Intézményben
évek óta megünneplik
a szociális munka
napját. Idén a Polgárok
Háza adott otthont a
rendezvénynek.
Mint Lukácsné Horváth
Julianna megbízott intézményvezető elmondta: két fontos ünnepük van, július 1-jén, a
Semmelweis-napon az egészségügyi dolgozókat köszöntik,
november 12-én pedig a szociális szférában tevékenykedők
munkáját ismerik el.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Török charter

Jövő nyártól Sármellékről is indulnak chartergépek a törökországi
Antalyába, s a tervek szerint más országokba is
vinne utasokat a járatok at sz er ve z ő Gr e en
Travel a Hévíz–Balaton
Airportról. A nemrégiben tartott sajtótájékoztatón Gökta s Merdol
igazgató arról beszélt:
Budapestről és Debrecenből idén 30 ezer utast
szállított a cég, s ebből
minteg y ötezer a nyugatés dél-dunántúli meg yékben él. Erre alapozzák a
10 héten át közlekedő
charterjáratok sikerét.
Farkas Cecília veszi át az elismerést Lukácsné Horváth Juliannától
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Az orosz piacon
erősítik a várost
Orosz turisztikai
szakemberekből álló
küldöttség tanulmányozta a közelmúltban
több napon át Hévízt
és környékét s az itteni
gyógyászatot.
A konferenciát a Hévízen is jelenlévő Vedi
Tour Group utazási iroda szervezte, amelynek
meghívására egy orosz
utazásiiroda-lánc vezetői érkeztek a fürdővárosba a moszkvai járattal, szám szerint hetvenen. A programon részt
vett és előadott Papp
Gábor is, aki szerint a
szakemberek kellemes
tapasztalatokkal távoztak Hévízről. Ami örvendetes, hogy ezúttal a
marketingtevékenység
a városnak egy fillérjébe sem került, viszont
profitálhat belőle, ha
hazatérve a turisztikai
szakemberek ügyfeleik
fig yelmébe ajánlják
majd a hévízi desztinációt, hangsúlyozta a
polgármester, megjegyezve: a program révén Oroszország több
térségében is felfedezhetik majd a várost.
Hozzátette: az orosz piacon ez idáig is hatékony volt a közvetlen
kommunikáció, jellemzően a személyes prezentációk hozták meg
az eredményeket, komolyabb anyagi ráfordítás nélkül. A vendégek
egyébként elsősorban a
gyógyászatra voltak kíváncsiak, és a szállodák mellett a magánszálláshelyek is érdekelték őket. A szakmai
egyeztetések, előadások mellett pedig arra is
szántak időt, hogy a valóságban is meggyőződhessenek a Hévízi-tó
gyógyhatásáról.
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Már Törökországba is repülhetünk
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kiutaztató cég mintegy
négyezer utasra számít jövőre,
de az ügyvezető szerint hoszszabb távon ennél is többen
repülhetnek velük, ezért terveik között szerepel, hogy hoszszabb időszakban és más útirányokba, például Görögországba is indítanának járatokat. Sőt, elképzelhető, hogy
Törökországból is hoznának
vendégeket a Hévíz–Balaton
Airportra.
– Nagy öröm számunkra ez
az újabb lehetőség, amely minden fél számára pozitív következményekkel jár majd az elkövetkezendő időszakban. Az
elmúlt években a reptér bizonyított: vannak eredmények,
így újabb és újabb célokat tűzhetünk magunk elé – fogalmazott Papp Gábor, Hévíz polgármestere.
A Green Travel Magyarország második-harmadik legjelentősebb charterjáratokat
üzemeltető kiutaztató cége.
Mint Göktas Merdol, a társaság ügyvezető igazgatója kiemelte: több ok miatt is szimpatikus lehet a térségben élőknek a Hévíz–Balaton Airportról való indulás például a budapestivel szemben, hiszen
Sármelléken ingyenes a parkolás, könnyebb és gyorsabb a
ki- és beléptetés, két óra utazá-

Benkő Attila és Göktas Merdol. Jövőre négyezer utasra számít a Green Travel
si időt is meg lehet spórolni,
valamint több tízezer forinttal
kevesebb lehet költség.
– Eddig ez a reptér beutaztató chartereket és menetrend
szerinti járatokat fogadott. A
repülőtér forgalmát az utóbbi
három évben 99 százalékban a
beutazó forgalom tette ki. Kerestük a partnert a kiutazó
charter elindítására, és most,
többéves előkészítő munka
eredményeként, ez is elindulhat. Nagy öröm, hogy jövő évtől
kezdve a kiutazó forgalomban
is szerepet tud vállalni a repülőtér – tette hozzá Benkő Atti-

la, a Hévíz–Balaton Airport
ügyvezető igazgatója, aki elmondta, míg 2013-ban 25 ezer
utas fordult meg a repülőtéren,
addig idén már eddig 30 ezer,
de a cél, hogy év végéig elérjék
a 35 ezres utasszámot.
Papp Gábor, a repteret üzemeltető Hévíz polgármestere
arról is beszélt: az eszközöket
alig egy hónapja 703 millió forintért megvásárló, Széles Gábor nagyvállalkozó tulajdonában lévő SGH Aviation Kft. az
elmúlt hetekben már birtokon
belülre került. A társaság kifizette a reptér utasterminál-

jának, cargobázisának, irányítótornyának és a mindezekhez tartozó technikai
eszközöknek a vételárát a felszámoló Vectigalis Zrt.-nek,
illetve megtörtént a leltár és az
eszközök átadása-átvétele.
Az önkormányzati cég így
most már az SGH Aviation Kft.vel áll szerződésben a reptér
üzemeltetésében, de már folynak az egyeztetések arról,
hogy a jövőben hogyan működtetheti közösen a hévízi önkormányzat és az új tulajdonos a
sármelléki légibázist.
TÓTH ANDRÁS

Hévízi kisfilmet forgattak német fiataloknak
A Mutsch Ungarn Reisen
Kft. szervezésében ismét Hévízen forgatott az Urlaub vom
Schmerz TV (UVS-TV).
A készülő Hévíz kisfilmben
a város és szolgáltatói kerülnek a fókuszba, bemutatva a
Németországból a Hévíz–Balaton Airportra repülővel érkező vendégeknek az utazásszervező hévízi kínálatát.
Az új típusú megközelítésben a rövid riportok az
egyes szolgáltatókat tömör
és modern eszközökkel mutatják be. A középpontban a A Papp Gáborral rögzített polgármesteri köszöntő a kisﬁlm
város mint turisztikai fontos eleme lesz
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desztináció áll, rámutatva
Németország stratégiai
küldőpiaci szerepére és a
németek hévízi pihenésének, gyógyulásának több
évtizedes tradíciójára.
– Hévíz hosszú távú turisztikai elképzeléseiben a német piac továbbra is kiemelt
fontossággal bír, megcélozva
egy fiatalabb, aktívabb közönséget, amely utazási katalógusok helyett inkább
YouTube-videókból ismer
meg egy-egy desztinációt –
jelezte az interjú kapcsán
Papp Gábor polgármester.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Kovács Veronika Felelős szerkesztő: Varga Lívia Kiadja: Maraton LapcsoportMultivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.
Tel.: 83/540-464 e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu. Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-20/402-4966,
e-mail: heviziforras@maraton.plt.hu. Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart
Felelős vezető: Szabó Dániel • Megrendelés száma: HVF 23/2014 Megjelenik 3200 példányban. • Terjeszti a Savaria Post

közélet

2014. november 19.

A fejlesztések a lakók biztonságát szolgálják
Hosszú a várakozólista a Szent Lukács
Idősek Otthonában, hiszen aki ide bekerül,
azt minden szempontból jó körülmények fogadják. Az intézményben fontosnak tartják,
hogy az idősek semmiben ne szenvedjenek
hiányt – ezt a célt szolgálják minden esztendőben a fejlesztések is.
– A Szent Lukács Idősek
Otthonában két nagy ünnepünk van, az egyik májusban
a Segítő Szűz Mária ünnepe,
a másik pedig Szent Lukács
napja, ami október 18-án
van. Minden évben valamilyen plusz fejlesztéssel igyekszünk kedveskedni a lakóknak, elsősorban szülinapi
ajándékként – közölte Dallos
Rita, az intézmény vezetője.
Ezúttal egy kilencszemélyes kisbusz volt az ajándék,
ami teljesen akadálymentes.
Ennek beszerzését évek óta
tervezték, de eddig nem volt
megfelelő pályázati kiírás.
Ezért az intézmény megspórolta az árát, és teljesen önerőből vették meg.
– Nyolcvanöt lakót látunk
el, többségük mozgásában
erősen korlátozott. Húsz
kerekesszékes lakónk van, s
az ő szállításuk ez idáig nem
volt megoldott. Az intézményünk egyébként 12 éves, a
veszprémi érsekség a fenntartónk, 50 dolgozónk van.
Évről évre egyre többen ke-

resnek meg minket, hiszen
emelt szintű a szolgáltatásunk, mind az épített környezetben, mind a szakmai munkában.
Jelenleg 75-en várnak
arra, hogy bekerüljenek a
Szent Lukács Idősek Otthonába, ahol minden évben előre meghatározott stratégia
alapján fejlesztenek.
– Jövőre a családok irányába fogunk nyitni – folytatta Dallos Rita –, játszóházat,
illetve játszóteret szeretnénk
kialakítani, hogy minél több
időt töltsenek itt a hozzátartozók. A hétköznapok csendesen telnek, van napokra
lebontott programunk, illetve akadnak extra esetek, intézményen kívüli rendezvények. Az otthonnak két fő
erőssége van, az egyik – mivel egyházi intézmény vagyunk – az aktív hitélet, a
másik pedig a foglalkoztatás.
Arra törekszenek, hogy a
lakók minél hasznosabban
töltsék napjaikat. Például
DVD-t néznek, kézműves

Ezúttal egy kilencszemélyes, akadálymentes kisbusz volt az
ajándék, mutatja Dallos Rita
szakkörön vesznek részt,
van irodalmi kör, és természetesen sütnek-főznek is az
idősek, akik ott vannak az
egyházi és világi ünnepekhez kötődő programokon is.
– Lassan megkezdődik
az adventi készülődés: ko-

szorúkötés, mézeskalácssütés, karácsonyi díszek
készítése, s jönnek majd
betlehemezni a környékbeli iskolák, óvodák gyermekei. Lakóink nagyon szeretik ezt az időszakot.
TÓTH ANDRÁS

HÉVÍZI

3

A német piacra
koncentrálnak
Megbeszélésre hívta a
napokban partnereit a
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., hogy meghatározzák, mely piacokra,
milyen arányban koncentráljanak a jövő évi
városmarketing során.
A tanácskozáson részt
vett Papp Gábor polgármester, valamint a város
összes nagy turisztikai
szereplője, köztük a
Lotus Therme Hotel &
Spa, a NaturMed Hotel
Carbona, a Hotel Európa
Fit, a Hunguest Hotel Panoráma és Helios, a Hotel
Spa, a Hotel Erzsébet,
valamint a Danubius Hévízi Szállodáinak képviselője, továbbá a Hévízi
Szobakiadók Szövetsége
s a Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház munkatársa. A
résztvevők hangsúlyozták a német piac fontosságát, ahol a jövőben
még inkább a közös megjelenésekre és az állandó
jelenlétre törekszenek
majd, s ez a piac kapja a
jövő évi városmarketingben is a legnagyobb
hangsúlyt.

Jövőre sem emelkedik az idegenforgalmi adó
Jövőre sem emelkedik Hévízen az idegenforgalmi adó (ifa),
amelynek 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 – bocsátja előre
Papp Gábor polgármester.
– A hozzájárulás mértéke
egyébként a törvény által
megengedett legmagasabb
érték alatt van, s európai és
belföldi szinten is átlagosnak mondható.

A változatlan adómérték pozitív üzenet a vendégek számára
Az idegenforgalmi adó
fontos bevétel a településeknek, hiszen minden egyes
forint mellé 1,5 forint állami
támogatást kapnak a hely-

hatóságok, hangsúlyozza a
városvezető.
– Hévízen ez a több mint 1
millió vendégéjszakával számolva meghaladja az 1 milli-

árd forintot, amit az utolsó
fillérig visszaforgatunk, a
fejlesztések pedig új vendégeket hozhatnak és visszatérésre késztethetik a régieket
– teszi hozzá Papp Gábor.
Az ifából származó bevétel, amely Hévíz költségvetésének körülbelül a 25 százalékát teszi ki, nőtt az elmúlt
időszakban. Ez a vendégéjszakák számának emelkedése mellett a jó adófizetési
morálnak is köszönhető,
hangsúlyozza a polgármester, hozzátéve: a készülő turizmus törvény szerint 2016tól várhatóan kötelező lesz
az így befolyó összegeket a
TDM egyesületekbe visszaforgatni, amiben Hévíz már
most az élen jár.
(vl)

A jövőről beszélgettek
A belföldi megjelenéseket az ideihez hasonló
arányban tervezik,
emellett fontos a szomszédos Ausztria és Szlovákia, valamint Csehország is, ahonnan a tervek szerint 2015-ben is
közvetlen járat érkezik a
Hévíz–Balaton Airportra. A skandináv országokban megkezdett tevékenység pedig ugyancsak folytatódik. A célpiacok szerinti konkrét
marketingtevékenységet a következő megbeszélésen határozzák
meg a szakemberek.
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Az idei díjazottak. 1. sor: Ihászné Gyutai Piroska, Orbán Márta, Lukácsné Horváth Julianna, Zsiborás Csabáné, Szabóné Prádli Andrea, Demeter Lászlóné. 2. sor:
Hardi Rita, Németh Eszter, Porkoláb Jánosné, Nagyné Bujdosó Melinda, Csimcsa Józsefné, Szabóné Varga Angéla, Szabóné Vaskó Margit, Mesicsné Sári Melinda, Kalász Réka. 3. sor: Leinwéber László, Kalász Péter, Pozsonyiné Horváth Gizella, Remeténé Kakuk Tímea, Farkas Cecília

Kitüntetéseket adtak át a szociális munka ünnepén
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az intézményben most
67-en dolgoznak, ezen felül
azok is részt vesznek az ellátásban, akik a munkaüg yi központon vag y a
TÁMOP-rendszerben tevékenykednek. Velük együtt
nyolcvan embernek biztosít megélhetést a TASZII.
Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak: húsz
munkatárs elkötelezettségét, áldozatvállalását ismerték el.
– Azért is magas ez a
szám, mert június 1-jétől
intézményünk bővült, hozzánk kapcsolták a központi
ügyeletet, a bölcsődét és az

egészségügyi alapellátási
intézetet – tudtuk meg Lukácsné Horváth Juliannától.
– A program részeként
megemlékeztünk a szociális munka napjáról: kolléganőnk, Porkoláb Jánosné szavalatait hallhatták a
megjelentek, azt követően
kötetlen beszélgetés kezdődött, aminek keretében
vacsorával és zenés-táncos
mulatsággal kedveskedtünk kollégáinknak – tette
hozzá Szarkáné Kovács
Nikoletta, az ünnepség
szervezője.
A szociális munka napját
a közösség, a társadalom

megbecsülésének jeleként
ünneplik világszerte. Hazánkban az emberek közel
harmada küszködik olyan
problémával, ami szociális

kezelést, gondozást igényel. A világnapon az elesettekért, kirekesztettekért, a támogatásra és segítségre szorulókért dolgo-

zó szakembereknek mondanak köszönetet.
A kitüntetettek névsora:
Szabóné Prádli Andrea,
Mesicsné Sári Melinda,
Bedy Imre atya, Nagyné
Bujdosó Melinda, Szabóné
Vaskó Margit, Zsiborás
Csabáné, Németh Eszter,
Ihászné Gyutai Piroska,
Kalász Péter, Leinweber
László, Hardi Rita, Csimcsa
Józsefné, Remeténé Kakuk
Tímea, Pozsonyiné Horváth Gizella, Szabóné Varga Angéla, Porkoláb Jánosné, Balasa Tímea, Farkas
Cecília, Kalász Réka, DeAz intézmény nyolcvan munkatársának köszönték meg az ál- meter Lászlóné.
TÓTH A NDRÁS
dozatvállalást

Alternatív szülőszoba Keszthelyen

Ezúttal Szekszárddal és Bajával ismerkedtek

Hévíz is támogatta annak az alternatív szülőszobának a kialakítását, amelyet a minap adtak át
a keszthelyi kórházban. A segítség azért is indokolt, mivel a hévízi kismamák döntő többsége
Keszthelyen ad életet gyermekének, s nem mindegy, hogy a vajúdás során milyen lehetőségeket
kínál egy intézmény.
Papp Gábor a polgármesteri keretből egymillió
forinttal, a fejlesztési tartalékból pedig további 640
ezer forinttal segítette az alternatív szülőszoba kialakítását, amely régi terve volt a keszthelyi kórháznak. Itt az ellazulást segítő tájképeket nézhet monitoron a kismama vagy éppen kedvenc zenéit hallgathatja. Emellett arra is van lehetősége, hogy a bordásfalat használva mozogjon, hatalmas labdára üljön, esetleg egy kád vízbe merüljön.
Természetesen az apuka is ott lehet a szülőszobában, amely több település, vállalkozás és magánszemély adományaiból valósult meg.

Pihenéssel egybekötött
szakmai kiránduláson vettek részt a Hévízi Szobakiadók Szövetségének tagjai.
Mint Lajkó Ferenc, a szervezet elnöke elmondta, az
elmúlt évek hagyományait
folytatva idén Szekszárd,
Baja és a Gemenc volt a célpont.
– Természetesen a pihenésen és a látnivalók megtekintésén kívül minden alkalommal módunk van az ottani
turisztikai szervezetek munkájába is betekinteni, most
sem volt ez másként.
Hévízről harmincketten
vettek részt a túrán, s megismerkedtek Szekszárd és

Baja turisztikai egyesületével, majd egy idegenvezetővel
városnéző sétára indultak.
– A szállásunk egy híres
szekszárdi pincészet panzió
részében volt, amelynek

színvonala minden igényt
kielégített. Ezenkívül a Garay Élménypincében is jártunk, valamint a fölötte lévő
Borkútból is kóstoltunk –
mondta az elnök.
(ta)

A tapasztalatszerzés is fontos része volt a túrának
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Közgyűjteményi toplista: Hévíz az élmezőnyben
(Folytatás az 1. oldalról.)
– 2011-ben koncepcióváltás
történt a múzeumban – bocsátja előre Hermann Katalin
megbízott vezető. – Azóta
csak profi, köztük sok kortárs
alkotónak szervezünk tárlatot, s nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre.
Rendkívül sikeres volt például Így szerettek ők című interaktív irodalomtörténeti tárlatunk, amely négy kiemelkedő
személyiség – Ady Endre, Babits Mihály, Karinthy Ferenc
és Szabó Lőrinc – Facebookoldalát jelenítette meg. Elkészítettük idővonalukat, amin
korabeli hirdetéseket helyeztünk el, és megkerestük ismerőseiket is.
Ugyancsak népszerűek
voltak a tematikájukban a városi nagyrendezvényekhez
kapcsolódó tárlatok, így például a tavalyelőtti borfesztiválhoz csatolt rock and roll
történeti kiállítás vagy a Fontana mozi évfordulója kapcsán megrendezett tárlat.
– Interaktív programokkal
is igyekszünk becsábítani a

látogatókat a múzeumba, különféle nemzeteket bemutató
sorozatunk például nagy népszerűségnek örvend a hévíziek és a vendégek körében
egyaránt – folytatja Hermann
Katalin. – Ezen túl előadásokat is rendezünk, s bizonyos
kiállításokhoz kézműves foglalkozást illesztünk.
A tárlatok egy része meghatározott tematika mentén
szerveződik: 2013. a fiatal alkotók éve volt a Muzeális
Gyűjteményben, 2014. a gyűjtőké, 2015. pedig az alkotóközösségeké lesz.
– Nyaranta igyekszünk nagyobb volumenű kiállításokat
szervezni, tavaly ilyen volt a
herendi porcelánokat felvonultató kiállítás, idén pedig a
Munkácsy-tárlat, s jövőre is
„nagy durranással” készülünk – ígéri az intézményvezető. – Élünk a modern kor
vívmányaival, azaz a múzeumnak van például Facebookoldala, és ugyancsak látogatottságunkat növeli, hogy kiállításaink többsége ingyenes, így a 2010-es 13 ezer után

A herendi porcelánokat bemutató tárlatot több ezren
látták (fent). A holland hétvégén koktélokat is kóstolhattak a vendégek
2012-ben már 25 ezren, 2013ban pedig 97 ezren tértek be
hozzánk.
A közgyűjtemények statisztikáját egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériuma tette közzé. VARGA LÍVIA

Siker a versenyek versenyén
Radnóti-díjat kapott
a költőről elnevezett
nemzeti vers- és prózamondó versenyen,
Győrben Király Erika, a hévízi könyvtár
munkatársa.
A viadalra meghívással lehetett bejutni, s csak azoknak, akik az elmúlt két évben
országos versenyt nyertek.
Király Erika tavasszal első
lett a Nagy László versmondó
versenyen, így nyert jogot az
indulásra.
Ezen a rangos irodalmi
megmérettetésen, amelyet
kétévente rendeznek, nincsenek helyezések: a három legjobb teljesítményét
Radnóti-díjjal ismerik el.
Király Erika ezzel gazdagodva tért haza.
– Jó volt látni, hogy vannak nag yon tehetséges
amatőr előadóművészek,
akik bárhol, bármikor
megállnák a helyüket. A

Király Erika a legjobbak között is sikeres volt
versmondás amatőr világa
azért szép, mert itt tényleg
a vers szeretete hozza öszsze az embereket.
Két verset kellett „vinni”,
egy Radnótit és egy szabadon választottat. Király
Erika Radnótitól a Tarkómon a jobb kezeddel című
költeményt választotta.

– A szabadon választott
versnél eg y nag yobb lélegzetvételű költeménnyel
készültem, Pilinszky János Apokrif versét mondtam el. Ez elég sok készülést igényelt lelkileg, szövegértelmezésben és -tanulásban is.
(ta)

Becses óságok tárlata
Szentképek és más becses óságok címmel nyílt kiállítás a Muzeális Gyűjteményben. Mint Hermann Katalin,
a Festetics György Művelődési Központ megbízott igazgatója elmondta, ez családi gyűjtemény, hiszen nagymamája, annak testvére és egy
nagynéni gyűjtögette össze a
szentképeket.
– A szentképgyűjtés izgalmas
téma, s annak idején divatos dolog volt. Ezek a képecskék olyan
világból származnak, amikor
nem nagyon voltak színes nyomatok, képek, ezért nagy kincsnek számítottak.
A kiállítás anyagában különböző kidolgozottságú képek találhatók, van, ami falusi nyomdá- Szentképek. A csalában készült, de akad mívesebb di gyűjtemény félfrancia nyomat is. Látható olyan tett darabjai
szentkép, ami dúsan van aranyozva vagy csipkés papírszegéllyel rendelkezik, s olyan is
előfordul, amelynek belsejében
textilbetét található.
– Ezeket a szentképeket különböző alkalmakra ajándékozták
egymásnak az emberek. Például
első miséjük celebrálásának emlékére kapták a felszentelt papok, de akár szerelmi ajándék is
lehetett.
(ta)
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A libát nemcsak ették, hajtották is
Két napon át tartott
a mulatság Hévízen a
Márton-napi családi
fesztiválon. A libafuttatástól a sütisütő versenyig sok program
aktív részvételre is
csábította az érdeklődőket, különlegességként pedig az operett
sztárjai ludaskását
főztek.
A fesztivál nyitó napján a
hagyományos libafuttatással kezdődött program,
amely ezúttal is sok nevezőt
vonzott. Gyerekek és szüleik
is terelgették a szalmabálák
között kialakított versenypályán a libákat, akik nem mindig úgy és arra mentek, mint
ahogyan azt hajtóik szerették volna.
Első helyezett a 10 esztendős Varga Sára lett, aki libájával 13 másodperc alatt ért

A süteménysütő verseny díjazottjai: Kertészné Varga Magdolna és Fábsicsné Nagy Erika (Brunszvik Teréz Óvoda), Schubert
János, valamint Fonnyadt Andrásné
utána rögtön ők maguk is elkészíthették a mesehősök
bábjait.
Veres Andi, a színház tagja arról is beszélt lapunknak:
valami nagyon ötleteset és
eredetit akartak kitalálni, s

Bedy Imre káplán szentelte meg az újbort
végig a pályán, a képzeletbeli
dobogó második fokára a 11
éves Székely Zalán állhatott
fel, a harmadik helyet pedig a
7 éves Czelvikker Balázs
szerezte meg.
A libafuttatás után a Seprűszínház előadásában Rémusz bácsi meséi közül A
lóvá tett róka címűt nézhették meg a gyerekek, majd

rájöttek, hogy seprűből még
senki nem csinált színházat.
–
Megkerestem
a
FŐKEFÉ-t, amelynek megváltozott képességű dolgozóik is vannak, ők készítik a
keféket, seprűket. Úgy gondoltuk, velük összefogunk,
ezáltal a segítő vásárlás
mozgalomnak is részesei lehetünk.

Késő délután örökzöld slágereket hallgathatott a nagyérdemű Ötvös Csilla operaénekes előadásában, aki,
mint elárulta, a Magyar Állami Operaház magánénekeseként szívesen kirándul az
operett műfajába is. Ezúttal
Kálmán- és Lehár-szerzeményeket hallhatott tőle a közönség.
Az esti szentmisén megáldották az újbort, s Mártonnapi misztériumjátékot adtak elő a gyerekek. A misét
követően lámpás felvonulás
indult a Tavirózsa utcáig, a
családi fesztivál helyszínéig,
ahol DJ Belo örökzöld slágerekkel szórakoztatta a táncos lábú publikumot.
Kulturális és gasztronómiai programban vasárnap se
volt hiány. A Brumi Bandi
Band interaktív gyerekműsorával kezdődött a délután,
a folytatásban pedig Oszvald Marika és Peller Károly ludaskását készített
bográcsban a színpadon. Az
elkészült ételt tálalták, majd
eladták a közönségnek, aminek a bevételét jótékony célra
fordítják.
A főzés után Oszvald Marika és Peller Károly Bordás
Barbara és Boncsér Gergely társaságában fergeteges operettgálával varázsolta el a közönséget.
– A fellépés egyszerűbb
volt, mint a főzés – szögezte
le Oszvald Marika. – Mára
nagyon vidám műsort állí-

tottunk össze, s jó volt,
hogy az ételkészítés közben is énekeltek velünk a
vendégek.
Peller Károly pedig arról
beszélt: most már a második otthonuk Hévíz, hiszen
nagyon sokat jönnek ide
fellépni.
Süteménysütő versenyt is
hirdettek a Márton-napi családi fesztiválon.
– Tizennyolc nevezőnk
volt, a magánszemélyeken
kívül helyi civil szervezetek
és az óvodai dolgozók is sütöttek – közölte Hermann
Katalin, a Festetics György
Művelődési Központ megbízott igazgatója. – Ezeket a
süteményeket meg is lehetett
vásárolni. A befolyt összegből egy alapot képezünk,
amelyet egy oltárkép restaurálására fordítunk. A fürdőkápolnát lebontották a ’60-as
években, ennek az oltárképe

szerencsésen megmenekült.
Ez egy különleges témájú alkotás, a csodálatos halszaporítást ábrázolja. A kép a múzeum tulajdonában van, szeretnénk restauráltatni, melynek kerülési költsége 2 millió
forint.
A versenyben az egregyi
óvoda reszelt almás sütije
lett az első, második helyen
Schubert János végzett egy
márványos almás süteménnyel, a harmadik díjat
pedig Fonnyadt Andrásné
szerezte meg mákos-almás
édességével.
– Az idő kegyes volt hozzánk, de a biztonság kedvéért hozattunk egy rendezvénysátrat. Remélem, hogy
az utca éttermeinek is bejött
a számítása. Szerintem egy
szép rendezvényen vagyunk
túl, sok volt az érdeklődő –
értékelt Hermann Katalin.
TÓTH ANDRÁS

A sütivásár is jótékony célokat szolgált
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„Vannak kifejezetten
tehetséges emberek”
Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház igazgatója művészeti vezetőként segíti mostantól az Új Színpad Egyesület
munkáját. A Jászai-díjas színművész lapunknak úgy fogalmazott: örül a megkeresésnek
és a közös munkának.
– Nagyon megtisztelő felkérést kaptam Papp Ágotától és Papp Gábor polgármester úrtól, hogy vállaljam
el a színjátszó csoport vezetését – mondta elöljáróban
Besenczi Árpád. – Mivel feleségemmel ideköltöztünk a
keszthelyi kertvárosba, és
épp egy hete a kislányunk is
megszületett, így az alkalom
jónak mutatkozott arra, hogy
elvállaljam ezt a feladatot.

Mint Besenczi Árpád elárulta: feleségének beszédtanári képesítése van, így ő is
tud majd segíteni.
A színművész már meghallgatást is tartott, amit ő
ismerkedési estnek titulált.
– Azt akartam felmérni,
hogy kinek milyen képességei vannak, kinek milyen a
színpaddal kapcsolatos jártassága, mennyire stresszel,
ha szerepelni kell, milyen a

Besenczi Árpád: – A meghallgatás baráti találkozóvá alakult

kiejtése, a hanglejtése. Ebből
nagyon kellemes baráti találkozó alakult. Azt vettem észre, hogy az eddigi tagok nagyon szeretik ezt a színjátszó
kört, s vannak kifejezetten
tehetséges emberek. Biztos,
hogy jól tudunk majd együtt
dolgozni. Mi megpróbálunk
segíteni: átadok néhány színpadi fogást, egy kis rutinériát, a feleségem pedig a
beszédtechnika területén járul hozzá a szerkesztett műsorok, darabok létrehozásához.
Besenczi Árpád elárulta: a
zalaegerszegi színház igazgatása mellett játszik Pécsett
és Budapesten is. Új bemutatója azonban már csak jövőre
lesz, január 30-án: a Csókos
asszony című operettben egy
hentest alakít.
– A munkám nemcsak a
darabok kiválasztásából áll,
a színház egészét kell irányítanom és felügyelnem.
Besenczi Árpád áprilisban
nősült, felesége Nagy Kornélia, az Echo Televízió műsorvezetője. A pesti létet mindketten feladták, s olyan helyet kerestek Zalában, ahonnan egyszerű az egerszegi
bejárás. Fontos szempont
volt még, hogy közel legyen a
Balaton és Hévíz is.
TÓTH ANDRÁS
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A közösség építő ereje
Két éve tartanak újra bálokat az Illyés Gyula Általános Iskola és a szülői munkaközösség szervezésében.
Idén, mint az előző évben is, a Panoráma Hotel adott
otthont a rendezvénynek.
Simonné Gál Gyöngyi, az intézmény igazgatója elmondta, hosszú időn keresztül volt bál az iskolában,
amelyet a szülői munkaközösség szervezett, s akkoriban a sportcsarnok volt a helyszín. Ez a hagyomány

A nyolcadikosok meglepetésműsorral készültek
azonban elkopott, de tavaly felelevenítették, hogy a gyerekeket mindenben támogató alapítványnak egy kis tőkét gyűjtsenek.
– Az estet a Márton-naphoz kötöttük, így Márton napi
vigasságok lett az alapítványi bál neve. A kulináris élvezeteken kívül a rendezvény közösség-összetartó ereje is
fontos. Tavaly százan vettek részt, idén pedig már 155en. A bál bevételét az alapítványnak adjuk át, mert a
gyerekek így kaphatnak év végén jutalomkönyveket, illetve az énekkar és a tehetséges gyerekek kirándulásához járulnak hozzá, de a technikai eszközök beszerzését is megkönnyíti a civil szervezet.
Mint Simonné Gál Gyöngyi közölte, kaptak felajánlást
például az Új Színpad Kulturális Egyesülettől is: a tagok
tartották a köszöntő műsort, s mellettük a nyolcadikos
gyerekek léptek fel, eltáncolva a Kék Duna keringőt.
A tombolatárgyakat hévízi vállalkozók és szülők
ajánlották fel.
(ta)

Versenyekkel is emlékeztek a névadóra az Illyés iskolában
Körzeti vers- és prózamondó versenyt és
rajzpályázatot hirdettek az Illyés Gyula
Általános Iskolában az intézmény névadójának tiszteletére tartott rendezvényen.
Az Illyés-napok keretében a diákok például túráztak, családi gazdaságokat
néztek meg s felfedezhették
a város általuk kevésbé ismert részeit.
Simonné Gál Gyöngyi
igazgató arról is beszámolt:
zenei versenyt is rendeztek,
amelyen a művészeti iskola
növendékei mutathatták be
tehetségüket.
– Illyés Gyula a magyar
irodalom egyik meghatározó, háromszoros Kossuth-

díjas költője, írója, drámaírója volt. A jövőt csak az
értékek átörökítésével, a
hagyományok ápolásával
lehet eredményesen építeni.
Éppen ezért az „Az én hazám, az én utcám”, illetve a
„Kedvenc olvasmányom”
címmel hirdettünk rajzpályázatot. A téma sokakat
megérintett és megihletett.
Bizonyítja az a tény is, hogy
sok pályamű érkezett kreatív, ügyes kezű diákoktól,
akik szívesen és rendkívül

ötletesen mutatták be közvetlen környezetüket, otthonukat. A változatos eszközökkel, technikákkal elkészített műveket hozzáértő
zsűri bírálta el.
Az Illyés-napokhoz kapcsolódó vers- és prózamondó
versenyen az iskola diákjai
mellett a környékbeli intézmények is képviseltették magukat. A hagyományoknak
megfelelően a gyerekek két
verssel szerepeltek, egy Ilylyés-művel és egy szabadon
választottal.
Szakértő zsűri döntötte el,
hogy kik azok, akik a leghatásosabban, a legszebben
adták át a versek, prózák
üzenetét.

Versekkel, prózákkal idézték meg Illyés Gyula emlékét. A zsűri:
Antal Anita, Szalontai Ágnes, Péterné Bakos Mariann
– A költészet lényege, hogy
az érzelmekre hasson, ha kell,
felvidítson, ha kell, mosolyra
fakasszon, ha kell, helyettünk
szóljon. A versek szeretetére

nevelni kell, amiben nagy szerepe van a pedagógusoknak.
A cél a költő emlékének ápolása, a szép szó elsajátítása és
terjesztése.
(ta)
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Szaknyéri András szerint a mozi napjainkban a reneszánszát éli,
a titok mindössze annyi, hogy merjünk álmodni, s az álmainkat megvalósítani

A film pereg tovább
Szaknyéri András az anyatejjel szívta magába a mozi és a film
szeretetét, amely nagyon korán hivatásává is vált. Hosszú évekig
dolgozott a megyeszékhelyi filmszínházban, alapítója volt az ottani
városi tévének, működtetett videotékát, majd a hévízi mozi vezetője
lett, ahol azóta évről évre rekordot dönt a nézőszám.
– Édesanyám jegyszedő
volt a salomvári moziban,
így tulajdonképpen ott nőttem fel, aztán 1975-ben, 18
évesen a falu mozigépésze
lettem. Az ott töltött öt év
alatt a hozzám tartozó hat
mozi nagyon szép eredményeket produkált – idézi fel
Szaknyéri András, aki minden filmmel kapcsolatos televíziós vetélkedőben meg-

mondani, közben kialakítottam magánfilmtáramat.
1980-ban aztán a zalai
moziüzemi vállalat videós
osztályt indított, Szaknyéri
András pedig bekerült a megyei központ filmtárába,
mint a technika kezelője, s
tanulni kezdett, ahogy ő fogalmaz, a legjobbaktól. Közben Balaicz Zoltánnal, a
Hévízi TV mostani stúdióve-

rum vezetőhelyettese lettem.
1996-ban aztán jött a mozi
első válsága, amit komoly létszámleépítés követett. Én a
moziban nyitott videotékát
vettem át, az internetes letöltések azonban megölték a
kölcsönzőket, így tíz év után
felszámoltam a vállalkozást.
Ekkor egy komoly mélypont
következett az életemben: a
Flextronicsban dolgoztam

társult – ismét felmerült a
bezárás kérdése. Abban az
esztendőben szeptember
1-jét írtak, amikor Szaknyéri
András munkába állt a fürdővárosban, s rögtön átalakította a műsortervet. Az
első nagy siker a 14 hónapig
játszott Múmia volt és a
Mamma Mia. Az e-cinema
nevű digitális rendszer jóvoltából 2009-ben már 20 ezerre
emelkedett a nézőszám.
2010-ben a belváros átépítését a mozinak minimális viszszaeséssel sikerült átvészelnie, a nézők ugyanis „árkonbokron át” is megközelítették az épületet. 2011-ben aztán, miután kiderült, hogy a

Szaknyéri András és az általános iskolásoknak kiírt rajzpályázat nyertes alkotása, amely számára azt bizonyítja, igenis van jövője a
mozinak. A rajz címe ugyanis: Űrhajós mozi
mérette magát, megnyerte
például Egry János A film
pereg tovább című játékát is.
– A ’70-es években dühöngött a klubmozgalom, aminek mi, akik nem értettünk
egyet a KISZ KB politikájával, voltunk a zászlóvivői, ez
volt az akkori kulturális élet
mozgatórugója. Ikertestvéremet inkább a sport érdekelte, én pedig néptáncoltam
s a filmlexikont nemcsak
oda-, visszafelé is fel tudtam

zetőjével és Mázsa Imrével
megalapították a Zalaegerszegi Televíziót, ahol operatőrként kezdett el dolgozni, s
ebben a pozíciójában az optikán át végigkísérte a hévízi
mozi felépülését.
– Életem során többször is
válaszút elé kerültem, de
mindig a mozi került ki győztesen, 1987-ben is, amikor a
tévét hátrahagyva a 673 személyes, háromtermes megyeszékhelyi Ady filmcent-

két éven át a soron, amitől
úgy éreztem, szellemileg teljesen leépülök. Ekkor látta
meg a feleségem az interneten a hirdetés, hogy Hévízre
mozivezetőt keresnek.
Bár a városban mindig is
volt igény a mozira, 2006-ban
12 ezerre csökkent a nézőszám, így nem volt más út,
mint art mozivá alakulni,
2008-ban viszont – amikor a
17 ezres nézőszámhoz mindössze 8 milliós jegybevétel

következő évben a Fontana
nem kap állami támogatást s
a digitális vetítőgépre beadott pályázat sem nyert,
megszületett a döntés, hogy
kilépnek az art hálózatból. A
3D-s rendszert végül 2012ben a város önerőből, közel
36 millió forintból építette ki
a legjobb minőségben. A befektetés 18 hónap alatt megtérült, a fejlesztés révén
ugyanis még abban az évben
megduplázódott a látogató-

szám. 2013-ban pedig már 35
ezer nézőt és 34 millió forintos jegybevételt könyvelhetett el a mozi.
– Az átalakítás óta nem
vag yunk kiszolgáltatva
mindenkinek, ugyanabból a
kosárból válogatjuk ki mi is
a filmeket, mint a plázák,
ugyanolyan minőségben is
játsszuk, s azt érezzük, hogy
mindennap igény van a
munkánkra. A mozi napjainkban a reneszánszát éli,
amit az is bizonyít, hogy
idén már most elértük a tavalyi rekord nézőszámot, s a
december mindig az egyik
legerősebb hónap az esztendőben. Ezután jönnek még
csak az év legnagyobb durranásai, így például A Madagaszkár pingvinjei, a Förtelmes főnökök 2. és A hobbit. A titok mindössze annyi,
hogy merjünk álmodni, s az
álmainkat merjük megvalósítani – hangsúlyozza Szaknyéri András, leszögezve: az
emberek 110 éve szeretnek
moziba járni, sosem pártoltak el a filmtől. A Fontana
filmszínházban ráadásul
nyár óta online jegyvásárlásra is lehetőség van, amivel nagyon sokan élnek.
Csak augusztusban annyian váltottak jegyet, mint
máskor negyedév alatt.
Szaknyéri András kedvenc filmje a Cinema
Paradiso. Mint mondja, az
olasz–francia romantikus
drámában az egész élete
benne van, s 2008-ban azzal
a céllal érkezett Hévízre,
hogy Cinema Paradisót varázsol a Fontanából. Sikerült.
– A sikerfilmek mellett
mindennap játszunk gyerek- és romantikus filmet,
utóbbit azért, mert nézőink
között sok az 50 év feletti. S
nálunk az az úr, aki a jegyet
megveszi – szögezi le a szakember, aki a teljes némafilmkorszakot végignézte, s az ő
szavaival élve „volt olyan elvetemült, hogy kétszáz szovjet filmet is megnézett egyhuzamban”. Péntekenként
pedig otthon is „filmklubot”
tart, családjában ugyanis
mindenki osztozik a film
iránti szenvedélyében. Lánya idegenforgalom-turizmus szakon végzett, most
mesterképzésre jár, fia pedig informatikus, akivel
mostanság már együtt készítik a filmeket…
VARGA LÍVIA
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Karácsonyi fények: a fejlesztés idén is folytatódik
Az elmúlt években az önkormányzat új irányt
választott Hévíz karácsonyi díszítésében: a
meglévő, nagy áramfogyasztású kandeláberdíszeket folyamatosan lecserélik.
Laczkó Mária, a Gamesz
vezetője elmondta: az áramszolgáltató 2012-től csak energiatakarékos rendszerek bekötését javasolja a hálózatba.
– Az új design alapjaiként
meleg fehér fényű, nem figurális, LED-rendszerű díszítést
használunk. A meleg fehér
fény barátságos, „puha” hatását néhány flash rendszerű
villogó LED-izzó bekeverésével csillogóssá varázsoljuk.
Ilyen lett a polgármesteri
hivatal és a Rózsakert épülete,
a Festetics téri nagy kará-

csonyfa, az önkormányzat
előtti, élő karácsonyfának díszített cédrus, a Rákóczi és az
Erzsébet királyné utca, a Festetics tér és a Park utcai lépcső.
– A Kölcsey utca és a Kossuth utca kandeláberdíszei
különböznek ezektől – folytatta a szakember –, hiszen az
oszlopok méretéhez és formájához választottuk a díszítést.
A régi díszek előkészítésekor a fénytömlők meghibásodásának mértéke meglepetésként érte a szakembereket, a

480 folyóméternyi, Széchenyi
és Vörösmarty utcai díszekből
390 méter hibás, cserére szorul. A javítás már nem kifizetődő, ezért ezeket a kandeláber
díszeket is új, modernebb, elegánsabb, energiatakarékos,
LED-rendszerűre cserélik.
– Keszthely felől érkezve, az
„Üdvözöljük Hévízen” pontra
út feletti átfeszítést építünk ki,
mintegy hévízi hívogatásként.
Ehhez illeszkedik majd a Széchenyi utca erdei szakaszán a
kandeláberekre helyezett díszítés, amely felfelé, a körforgalomban is folytatódik. A Vörösmarty utca négy jól látható
pontja szintén új díszítést kap,
valamint a Sugár utca forgalmasabb központi része is.
Az Ady utcán, az Alsópáhok
felől érkezőket is új kandeláberdíszek fogadják. Ezeket,
valamint a Honvéd utcai lépcső kandelábereire kihelyezetteket a Gamesz munkatársai gyártották, szintén LEDrendszerű, flash elemekkel.
A fejlesztések értéke összesen közel 4,5 millió forint.

Kivágják az iskola előtti fenyőfákat, mert balesetveszélyesek
Az Egregyi utcában a központi részt, az óvoda környékét dekorálják, a Petőfi utcában pedig fákra csavarják a
gömb izzósorokat.
Laczkó Mária azt is elmondta: az iskola ablakai elé, a Kossuth utcában elültetett fenyőfák évek óta nem engedik be a
fényt a termekbe, így nyáron is
világítanak a lámpák. A fák
törekszenek a fény felé, dőlnek, ezért évek óta horgony-

zással tartották őket „egyenesben”.
– Idén az út felé dőlésük balesetveszélyessé vált, s a várható hóterhelés is nagyban ront
majd a helyzetükön, ezért, sajnos, ki kell vágni azokat. A
Festetics téren s a nagyobb intézményekben fogjuk felhasználni karácsonyfának őket,
tavasszal pedig, egy új terv
alapján, megújul az iskola
zöldterülete.
(vl)

Ragyogó ötleteket várnak
„Egy ragyogó ötlet!” címmel felhívást tett közzé a Hévíz TDM Egyesület a város minden lakosa, üzlettulajdonosa, szállásadója számára.
„A program célja, hogy advent közeledtével megszépítsük Hévíz utcáit, kirakatait, épületeit, legyen az néhány
ízlésesen kihelyezett égősor, egy hangulatosan berendezett kirakat vagy hívogató bejárat”, áll a közleményben.
A felhívásra nevezni 2014. november 28-ig lehet a
Tourinform irodánál (Rákóczi u. 2., tel: 83/540-131,
e-mail: heviz@tourinform.hu).
Az I. kategóriában az üzlettulajdonosok és vendéglátóhelyek jelentkezését várják, a II. kategóriában a magánszálláshelyeket, magánházakat díjazzák, míg a III.
kategóriában a hotelek mérkőznek meg egymással.
A zsűrizés mellett a www.facebook.com/heviz.info oldalon közönségszavazást is indítanak. A jelentkezőknek
1–1 képet kell küldeniük a karácsonyi hangulatú kirakatról, épületről az office@hevizmarketing.hu címre.
(vl)

Mindenkire számítanak, hogy a város ünnepi díszbe öltözzön

A város karácsonyfája idén is
a Festetics téren áll majd

Adventi programok
Idén is színes programokkal vár mindenkit a művelődési központ az adventi időszakban. A Festetics téren és
a múzeum előtt kézművesek
kínálják majd portékáikat és
lesz gasztronómiai vásár is,
a programokat viszont ezúttal nem szabadtéren, hanem
a múzeumban tartják. Hétvégente kézműves foglalkozások kínálnak elfoglaltságot, amihez kézművesek és
régiségkereskedők is csatlakoznak, az énekszóról pedig
a Hévízi Dalfesztivál döntősei gondoskodnak, s idén is
meghirdetik a jótékonysági
süteményvásárt.

Bródy János
k o n c e r t

2014. december 12. péntek, 19 óra
Városi Sportcsarnok – Hévíz, Széchenyi u. 25.
Belépőjegy
3500 Ft

Jegyek válthatók november 5-től:
TOURINFORM IRODA Hévíz, Rákóczi u. 2. Tel.: 83/540 131
VÁROSI KÖNYVTÁR Hévíz, Rákóczi u. 17-19. Tel.: 83/341 102
FONTANA FILMSZÍNHÁZ Hévíz, Rákóczi u. 9. Tel.: 83/343 351

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

Központ

A programon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A Hévízi Forrást megtalálja
az interneten is:
facebook.com/heviziforras

FORRÁS
2014. október 22. • III. évfolyam

HÉVÍZ VÁROS

HÉVÍZI

21. szám

TAGJA
LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT

Ára: 126 Ft

erőt ad és motivál...”
„A munka mindig
sakkozni | 8. oldal
családról, zenéről és arról, vajon tud-e
Papp Gáborral Hévízről, politikáról,

Príma-díjas a Musica Antiqua

Tovább dolgoznak Hévízért

hévízi Musica
Zeneművészet kategóriában a
Megyei Príma DíAntiqua Együttes nyerte el a Zala
a Hevesi Sándor
jat. Az elismerést Nagykanizsán,
gálaest keretében.
Művelődési Központban adták át,
teljesítA rendezvényen további két kiemelkedő
kategóriában
ményt ismertek el: közművelődés
lelkész, okHella Ferenc nagykanizsai református
pedig Kiss István
tatás és köznevelés kategóriában

A hévízi választópolgárok közel fele
Árpádné, Holczerné
Prímák lettek. Bánhidai Tamás, Balázs
Szabó Ágnes és Varga Endre a díjátadón

járult az urnákhoz

közgyűléspártszövetséget kép- tek, s a megyei
Ismét Papp Gábornak KDNP
füg- ben is jelentős többséget
zavaztak viselő tag mellett két
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Előrelépés, fejlődés a labdarúgó-utánpótlás vonalon

Szabó Imre szakmai vezető (balra) és Damina László szakosztályvezető

A Hévízi Sportkör labdarúgó-szakosztályánál ebben az esztendőben eddig 1740
esemény történt, amelybe beletartoznak az
edzések, bajnoki mérkőzések, különböző
kupák, tornák is.
Kis létszámú, de hatékony
edzői gárda foglalkozik a
csapatokkal, hogy minél
eredményesebben működjön
a szakosztály.
– Az elmúlt egy év során
nagyon sok mindenen változtattunk a szakmai vonalunkon. A cél az volt, hogy
saját nevelésű utánpótlás-játékosaink egyre nagyobb
számban jelenjenek meg a
felnőtt csapatunkban – tájé-

koztatott Damina László
szakosztályvezető. – Erre a
feladatra felkértük Szabó
Imre kollégámat, aki a labdarúgó-szakosztály szakmai vezetője. A fiatal játékosok pedig sorra kerülnek fel
a felnőtt együttesbe, a mostani kezdő gárdában rendre
nyolc saját nevelésű fiatal
lép pályára. Van olyan 16–17
éves focistáink is, aki gólszerzőként is debütált.

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

az Admirál Optikában
83/342-060
83/340-960
www.latnieslatszani.hu

program van nálunk, ahol a
legjobb edzők a legjobban teljesítő játékosokkal készülnek, edzenek. Ez az egyik
ékköve az utánpótlásszakmánknak. A fő cél pedig az,
hogy ezen játékosok rövid
időn belül kezdők legyenek a
felnőtt csapatban. Az alsóbb
korosztályokban, 6–12 év között is nagyon erős szakmai
fejlesztést hajtottunk végre a
belső edzőképzésen keresztül. Kialakítottunk a ma Európában használatos, legmodernebb edzésmódszerből
egy sajátos edzésfilozófiát,
ami a mi „termékünk”. Az országban nem sok egyesület
mondhatja el magáról ugyanezt.
Damina László szerint
ezek a fejlesztések eredményezik azt, hogy egyre több
gyermek fog labdarúgással
foglalkozni Hévízen, mert
látják a szülők is a színvonalas szakmai munkát. Ezekhez a fejlesztésekhez az önkormányzat biztosította az

anyagi feltételeket, a másik
pillér pedig a TAO-támogatás.
Szabó Imre szakmai vezető a humán erőforrásban látja a szakmai kitörési pontot.
– Ez azt jelenti, hogy olyan
edzőket kell foglalkoztatnunk, akik azokat az alapvető pedagógiai, pszichológiai
módszereket tudják alkalmazni, amelyek azért szükségesek, hogy a gyerekek ide
jöjjenek, és itt is tudjuk tartani őket.
Mint Szabó Imre elárulta:
külső szakemberek bevonásával képzést és oktatást is
tartanak, illetve külföldi
szakmai anyagokat szereznek be, amelyeket lefordítanak. Ez a szakmai program
tartalmazza azt, hogy milyen
célokat kell megvalósítania a
korosztályos edzőknek, s ehhez megkapják a gyakorlati
anyagot, amelyhez hozzá tudják rendelni a saját személyes tapasztalatukat.
TÓTH ANDRÁS

A szakember arról is beszámolt, a 14–15–21 éveseknél jelentős létszámnövekedés figyelhető meg, amely
többek között a szakmai fejlesztéseknek is köszönhető.
A felnőtt csapatból négy játékos fiatalokkal is foglalkozik: Herbáj Gábor korosztályos vezetőedzőként dolgozik
a 8 éves korcsoportnál,
Karakai András, Rácz István és Keszthelyi Péter pedig segédedzőként tevékenykedik a 14–15–21 évesekből
álló csapatoknál. Ezek a felnőtt játékosok elkezdték a
C-licences edzőképzést,
amely jelenleg Hévízen zajlik.
– Hétfőnként kiemelt és intenzív szakmai fejlesztési Minél több saját nevelésű ﬁatalt akarnak a felnőtt együttesbe

A fiatalok is menetelnek…
A felnőtt együttes mellett
a Hévíz utánpótlásgárdái is
nagyszerűen teljesítenek.
Az U21-es és az U17-es
együttes is a második helyen áll, akárcsak a nagyok.
Mindez a hévízi foci erejét
jelzi, s alátámasztja mindazt, amit fenti, évértékelő
anyagunkban a szakemberek elmondtak s szakmai
vízióként megfogalmaztak.
Az U21-es mezőnyben a
Hévíz – egy meccsel többet
játszva – ugyanannyi pontot
gyűjtött, mint a listavezető
Andráshida. Jelenleg mindkét csapatnak 35–35 egysége van, a Tarr Sprint jobb

gólkülönbséggel áll az élen.
Az egerszegiek mutatója
+45, míg a hévízieké +36.
A Hévíz 14 ütközetből tizenegyet sikerrel vívott
meg, s ősszel mindössze két
döntetlen és egy vereség
rontja a mérleget. A tabellán
a harmadik helyen a
Teskánd áll, hat ponttal lemaradva.
Novemberben Kocsis
Norbert együttese három
csatából hármat hozott, 14
gólt rúgva, s mindössze kettőt kapva. Eredményeik:
Hévíz–Pókaszepetk 3-1, Hév íz–Semjénháza
8- 0,
Csesztreg–Hévíz 1-3.

Az U17-eseknél, a Középcsoportban is az Andráshida vezet (23 pont), s a Hévíz
a második (18) az MLSZ hivatalos tabellája szerint. A
harmadik helyen a Pókaszepetk (15) áll. Itt a Hévíz
egy meccsel kevesebbet teljesített eddig, mint a megyeszékhelyiek.
A fürdővárosiak nyolc
meccsből kétszer kaptak ki
(mindkétszer az Andráshidától), a többi találkozót
simán hozták, a Zalaszentgrótot például 18-1-re,
a Police-Olát 12-0-ra, a
Csácsot pedig 11-0-ra verték.
(pá)
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Két magabiztos kézis siker

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

A Hévíz nagyon magabiztosan hozta két utóbbi meccsét

Két meccset nyert zsinórban a Hévíz az NB
II-es női kézilabda-bajnokságban. Az előző
fordulóban Bácsbokodon, a múlt hétvégén pedig itthon győztek Klász Karola tanítványai.
Bácsbokodon az első félidő
végén még 15-9-re a házigazdák vezettek, majd a fordulás
után percről percre jött fel a
Hévíz, s miután átvette a vezetést, azt már nem is adta ki
a kezéből. Végül 27-19-re
nyertek a vendégek, akik közül ezen a meccsen a legeredményesebb Borsi Bianka volt, aki 10 gólig jutott.
A múlt hétvégén a Balatonszemes érkezett a fürdő-

városba, s 36-17-es vereséggel távozott. Már a félidőben
is tetemes, 20-10-es hazai vezetést mutatott az eredményjelző, így egy percig
sem volt kétséges a házigazdák sikere.
– Nagy fölénnyel nyertünk,
nem gondoltam volna, hogy
ennyire könnyű lesz – örvendett az eredménynek Lancz
Katalin kapusedző. – Egész
héten nagyon készültünk,

tudtuk, hogy jó védekezésből
és kapusteljesítményből tudunk előre menni. Ez sikerült
is fiatal csapatunknak.
– A gyors gólok, lerohanások, indítások meghozták a
várt eredményt – értékelt
Klász Karola vezetőedző. – A
Balatonszemest az előző
évekből is ismertem, illetve
kétszer meg is néztem már
ebben a szezonban, ezért jól
fel tudtunk belőlük készülni.
A szezon utolsó két mecscsét a jelenleg 5. Hévíz
Kozármislenyben és Csurgón játssza. A csapat, mint
mindig, győzelmekre készül,
s ebben az esetben mindkét
gárdát megelőzné. (pá, ta)

A második helyen várják az utolsó fordulót
Az elmúlt két fordulóban három pontot
szerzett a Hévíz: egy
meccset megnyert,
egyet pedig elveszített. Az etap gólkülönbsége: 3-3.
A 13. fordulóban a Semjénháza látogatott a fürdővárosba, s mint kiderült:
esélyük sem volt a pontszerzésre. Nagy Bendegúz már
a 3. percben betalált az ellenfél hálójába, amely ezt
követően nem is tudott talpra állni. Hetesi Patrik a 28.
percben kettőre növelte a
hazai előnyt, majd a végeredményt Fekete Bence állította be az 56. percben.

A semjénházi Sáfrán nyerte ezt a fejpárbajt, a meccset azonban magabiztosan hozta a Hévíz
A 3-0-s hazai sikert
ugyanilyen arányú vereség
követte a múlt hétvégén. A
Hévíz Csesztregen vizitált
s kapott ki. Koller Zoltán
együttese 14 forduló után a
második helyen áll, egy

ponttal lemaradva a listavezető Andráshida mögött.
Az utolsó hivatalos őszi játéknapon, most szombaton,
a Nagykanizsát fogadja a
fürdővárosi gárda 13 órától.
(pá)
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Ön hogyan tölti a hosszú hétvégéket?

Farkas Ernőné
Már nem nagyon járok bálba,
régen voltam utoljára. A lányomék viszont még eljárnak, nekik iskolás gyermekük van, így
az általános iskolai alapítványi
bálban is ott voltak. Az iskolát
így tudják támogatni, az alapítványon keresztül, a
bál bevételéből. Mi pedig, ha nem is megyünk el,
de szoktunk fölajánlani valamit, általában a tombolára.

Mártonfi Vanessza

Tóthné Fanni

Inkább bálba megyek, mint diszkóba, anyukám oda nem is engedne el, és engem sem érdekel
annyira. Itt az Illyés iskolában
szokott lenni például Halloweenbuli, meg hasonlók, ezek nagyon
jók. Azért is jobb egy bál, mint egy modern szórakozóhely, mert szebben fel lehet öltözni, meg lehet
adni a módját. Az iskola alapítványi bálján táncoltam, a ruhát kölcsönöztük hozzá, nagyon szép volt.

Amikor ﬁatalok voltunk a férjemmel, még jártunk bálokba.
Pécsről jöttünk, s ott csökkent a
kínálat. Korábban évente 2–3
alkalommal is elmentünk ilyen
eseményekre, amiből mára
annyi maradt, hogy minden évben részt veszek
egy jótékonysági bál szervezésében, ennek a teljes bevételét a gyermekklinika szülőszállásának
fenntartására fordítjuk.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Ludaskása

(térítés ellenében)

Őszi gombák, fogyasztásra

Gyűrűs tuskógomba

Benkő Lajos gombaszakértő két késő őszi gombát
ajánl olvasóink figyelmébe.
A gyűrűs tuskógomba
nyersen mérgező, de már 20
perc hőkezelés után fogyasztható – hívja fel a fi-

gyelmet Benkő Lajos. – Az
egymás felett álló lemezek
felett gyakran látható lisztes
bevonatot a gombák spórái
okozzák. Fogyasztásra a fiatal termőtesteket kell gyűjteni a gallér felett levágott

Oszvald Marika Hévízen,
a Márton-napon nemcsak
operettekkel kápráztatta
el a közönséget, hanem
Peller Károllyal közösen
bográcsban ludaskását is
készített. A közönség meg
is kóstolhatta az ételt, ennek bevételét jótékony célOszvald Marika és Peller
ra ajánlották fel.
Károly ludaskását főzött
Hozzávalók 5 fő részére:
A leveshez: 1 kg libaapró- – A ludaskását, ha otthon
lék (pl. szárnytő, nyaka, csinálom, jó nagy láboszúza, szív), 35 dkg leves- ban készítem, nem bogzöldség (sárgarépa, fe- rácsban, úgyhogy lehet,
hérrépa), 10 dkg zellergu- hogy az alját egy kicsit
oda is kapattuk most, remélem, nem veszik észre,
akik kóstolják – mondta
Oszvald Marika. – Először megfőzzük a húst,
majd kivesszük a léből,
amibe beletesszük a
rizst meg a zöldséget, de
előtte a rizst egy picit
megpirítjuk liba- vagy
kacsazsíron. Aztán beletesszük a zöldségeket,
megfőzzük, összeborítEgyszerű és ﬁnom
juk, utána befűszerezzük – én majoránnával és
mó, 10–10 dkg zöldborsó sóval szoktam. Alapvetőés gomba, 1 nagy vörös- en nem bonyolult étel, vihagyma, 4 gerezd fok- szont nagyon finom.
hagyma.
Jó étvágyat kívánunk!

tönkkel. Ez a gomba baktériumölő és antioxidáns hatású.
A kései laskagomba gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, koleszterin- és vércukorcsökkentő hatású. A
hagyományos kínai orvoslásban is elterjedt gyógyhaKései laskagomba
tása révén.

