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Pozitív energiák a falu javára
Czigány Sándorral futballról, családról és arról, hogy ajtaja mindig nyitva áll | 8. oldal

A tartalomból

Hévízi szaktudást
kér Sharm el Sheik

Repülőrajt a sikeres szezonért
Az első Lufthansa-gép
landolásával nemrégiben megkezdődött a
főidény a Hévíz–Balaton Airporton.

Egyiptomi üzletemberek érkeztek a közelmúltban a fürdővárosba. A Sharm el
Sheik-i vendégek a turizmus
és a gyógyászat területén
kívánnak együttműködni

Ezzel immár a 14. charterszezonját kezdte meg a Hévíz–Balaton Airporton a német területekről érkező vendégek szállítását koordináló
Mutsch Ungarn Reisen Kft.
A következő hónapokban
több német nagyvárosból és
Svájcból érkeznek charterek, nyáron várhatóan újraindul a moszkvai járat, s újdonságként júniustól már a
törökországi Antalyába is
közlekednek gépek Sármellékről. Tárgyalnak továbbá
egy prágai járatról, illetve
svéd és norvég charterek érkeztetéséről is.
(Részletek a 3. oldalon.)

Papp Gábor és Khaled Fouda
Hévízzel. A delegációt Papp
Gábor polgármester fogadta a városházán, majd prezentációjában bemutatta
Hévízt, a térséget és annak
turisztikai, gyógyászati, kulturális és egyéb szabadidős kínálatát, továbbá a
gyógytavat, ami iránt élénken érdeklődtek az üzletemberek. 
4. oldal

Tulipánpompa szemnek, léleknek Két osztály
indulhat

Csodálatos tulipándíszbe borult a város, amely magával ragadja Hévíz vendégeit is. Sokan a virágtenger ölelését kihasználva készítenek családjukról digitális mementót. (Képriportunk a 12. oldalon látható.)

Két első osztály indulhat ősztől az Illyés
Gyula Általános Iskolában, a beíratás alkalmával ugyanis sokan
jelentkeztek, még körzeten kívülről is. A tervek szerint egy-egy osztályban 25–27 gyerek
kezdi majd meg tanulmányait. Hévíz mellett
egyébként Nemesbük,
Vindornyas zőlős és
Zalaköveskút tartozik
az iskolához, a leendő
kisdiákok az Iskolanyitogató programon ismerkedtek meg az intézménnyel.
(Továbbiak az 5. oldalon)

Új időszámítás kezdődött
A budapesti és a hévízi
bemutatót követően a napokban Zalaegerszeg és
Keszthely irodalomkedvelő
közönsége is megismerkedhetett a Hévíz antológiával.
A kötet, mint már megírtuk, a Magvető Kiadó gondozásában, a hévízi önkor-

mányzat támogatásával jelent meg, s a Hévíz folyóirat
elmúlt három évének legjobb írásaiból válogat.
Mintegy 90 szerző – köztük
tucatnyi zalai – egy-egy
emlékezetes versét, prózáját, helytörténeti és gasztro
témájú írását közli.
(Folytatás a 9. oldalon.)

Egerszegen az antológiáról. Kiss Gábor könyvtárigazgató,
Nagy Betti, Őry Rózsa, Szálinger Balázs és Péntek Imre
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Lapszél

Német
visszhang
Bécsben, Münchenben és Hamburgban
népszerűsítette Hévízt a
közelmúltban Könnyid
László, a város németországi tiszteletbeli nagykövete, dr. Schwillinger
Ferenc reumatológus
szakorvos, hévízi orvosnagykövet, Horváth Orsolya, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és Horváth-Sarródi Laura, a kft. marketingmunkatársa. A
szakemberek konferenciákon mutatták be a
helyi szaksajtó munkatársainak Hévíz szolgáltatásait. Az osztrák és
német tollforgatók eddig
már több mint tucatnyi
cikket jelentettek meg a
városról, s ezek száma
valószínűleg tovább bővül, hiszen számukra
hamarosan study tourt
szerveznek, amelyen
személyes tapasztalatokat is gyűjthetnek.

Hévíz Card+
Idén megújult ajánlatok várják a Hévíz Card+
kedvezménykártya birtokosait. Az ingyenes
plasztiklapot azok igényelhetik, akik legalább
két éjszakát a városban
töltenek. A kártyához
tartozó füzetben lévő
Passport leadásával pedig kétéjszakás hévízi
pihenést nyerhet a legszerencsésebb vendég az
év végén. Ám addig is havonta sorsolnak az információs iroda munkatársai, amelyen értékes
ajándékcsomag a tét.
Márciusban egy budapesti asszony kapta ezt.
Rusznyákné Gairdai
Györgyi egy Hévíz Relax
CD-vel, marcipánszívvel,
Hévíz logós pólóval és
bögrével gazdagodott.
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A törökországi szándéknyilatkozatot
testvérvárosi szerződés követheti
Testvérvárosi együttműködésről szóló
szándéknyilatkozatot
írt alá a közelmúltban a törökországi
Fethiyében Papp Gábor és Behçet Saatcı
polgármester.
Hévíz a török fél megkeresésére látogatott el a török
riviéra egyik legnépszerűbb
városába. A találkozás nem
volt előzmények nélküli, hiszen 2012-ben Hévíz volt a
szervezője és házigazdája az
első magyarországi török–
magyar üzletember-találkozónak, amelynek résztvevői,
kiegészülve Fethiye városvezetésének képviselőivel, a
kapcsolatok további erősítése céljából néhány hete Hévízen tárgyaltak. Papp Gábor
polgármester elmondta: a török fél már a februári találkozón felvetette a testvérvárosi
együttműködés lehetőségét,
amely több területen is megvalósulhatna.
Az egyik kapcsolódási
pont a reptér, ahol a júniusban induló antalyai charter
mellett cargo járatok elindításában is fantáziát látnának. A másik terület az
idegenforgalom. A török turisztikai központokban a

Papp Gábor, Hegedűs Tamás és Kepli József János a fethiyei képviselő-testület tagjaival
gyógyászat és a gyógytu
rizmus nem elterjedt, így a
török fél a hévízi gyógyá
szatot szívesen népszerűsítené hazájában.
Papp Gábort és Kepli József János alpolgármestert
Hegedűs Tamás, Hévíz törökországi tiszteletbeli
nagykövetének közvetítésével hívta meg és fogadta
Fethiye városvezetése, valamint Ekrem Çalık kormányzó, illetve a török kereskedelmi kamara képviselői.
A városvezetők tárgyaltak Hasan Özyerrel is, aki
tulajdonosa és vezetője annak a szállodaláncnak,
amely Budapesten a közeljövőben ötcsillagos szállodát létesít. Az üzletember
kezdetektől támogatója Hé-

víz és Fethiye testvérvárosi együttműködésének.
A találkozón a török és a
magyar fél szándéknyilatkozatot írt alá a további
együttműködésről. Papp Gábor polgármester ezzel kap-

csolatban úgy fogalmazott:
amennyiben a hévízi képviselő-testület is rábólint, már
májusban sor kerülhet a
testvérvárosi együttműködés aláírására Hévízen.
Forrás-információ

Behçet Saatcı és Papp Gábor a szándéknyilatkozat aláírásakor

Be kell jelenteni a kutyákat
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint Papp Gábor polgármester leszögezte: az
első német géppel a főszezon nyílt meg Sármelléken,
hiszen a reptér télre sem
zárt be, a kisgépes és a teherforgalom ugyanis egész
évben folyamatos.
A frankfurti gépet,
amelynek fedélzetén 77
utas érkezett a Hévíz–Balaton Airportra, bő másfél
óra múlva eg y másik,
Friedrichshafenből indult
charter követte, utóbbi 40
főt szállított Sármellékre,
ug yancsak a Mutsch
Ungarn Reisen szervezésében. A járatot a tavaly először Magyarországra repülő InterSky légitársaság
üzemelteti.
Frankfurtból a repülési
szezon végéig, azaz október 17-ig hetente érkeznek
járatok, amelyekkel a világ
szinte minden repülőteréről elérhető a Hévíz–Balaton Airport. S a szezon folyamán további német városokból – Berlinből, Düsseldorfból és Hamburgból
– indulnak az osztrák
székhelyű InterSky gépei
Sármellékre.
– Hamburgból és Berlinből kéthetente, váltakozva
fog adun k
utasokat,
Friedrichshafenből pedig,
a nyári hathetes pihenőt leszámítva, hetente van lehetőség régiónkba utazni –
fogalmazott a polgármester. – Április 25-től ugyancsak hetente indulnak gé-

pek Düsseldorfból is, sőt az
osztrák légitársaság, a német határokat átlépve, ös�szesen hét alkalommal,
kéthetes turnusokban, a
svájci Zürichből is hirdetett meg közvetlen járatokat Sármellékre, amelyeket a kihasználtságtól függően indít el.
A vendégek e charterekkel a Mutsch Ungarn
Reisen és a PA-Touristik,
valamint partnerei koordinálásában érkeznek a nyugat-dunántúli fürdőhelyekre, így Hévíz, Zalakaros,
Sárvár, Bük g yóg y- és
wellness szállodáiba.
– Talán majd elérkezünk
ahhoz a pillanathoz is – fogalmazott Papp Gábor –,
hogy a Hévíz–Balaton Airport támogatásában nemcsak a hévízi szolgáltatók,
a Mutsch Ungarn Reisen és
a Magyar Turizmus Zrt.
vesz részt, hanem azok a
települések és az azokon
működő, turisztikával foglalkozó vállalkozások is,
amelyek profitálnak a reptér létéből.
Hozzátette: a napokban
megérkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az
az 50 millió forint, amelyet
a tavalyi működtetés támogatásaként kapott a hévízi
önkormányzat.
A polgármester elmondta: tavaly összesen 33 ezer
utas fordult meg a reptéren, a cél ennek megtartása, de lehetőség szerint néhány ezer fővel növelni sze-

Hévíz területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
törvény alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az önkormányzat az ebösszeírás alapján a kutyatartók által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást köteles
vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az adatlap átvehető a polgármesteri hivatalban vagy letölthető annak honlapjáról. A dokumentumot kutyánként kell kitölteni és eljuttatni postán, személyesen vagy elektronikusan
az ebnyilvantartas@hevizph.hu e-mail címre május 31-ig.
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Benkő Attila és Papp Gábor a híres magyarok fala előtt
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A Sármellékre érkező turisták
elsősorban Hévízre, illetve
Zalakarosra és a nyugat-magyarországi üdülőhelyekre
mennek
retnék az eredményt. Hozzátette: a 33 ezerből a német vendégforgalom több
mint 11 ezer főt tett ki, s a
Hévíz–Balaton Airport tavaly jelentős, több mint 16
ezer fős orosz utasforgalmat bonyolított. Az orosz
kül- és belpolitikai helyzet
s a rubel árfolyamának jelentős ingadozása miatt
azonban az Utair légitársaság a meghirdetett menetrenddel ellentétben törölte a járatokat, amelyek
várhatóan augusztustól újraindulnak.
– Az oroszországi eseményeknek az egész világ
kárvallottja, a visszaesés
százalékos arányban Magyarországon és Hévízen
mutatkozik meg a legkevésbé – mondta Papp Gábor, leszögezve: az, hogy a
moszkvai járat egyelőre
nem közlekedik, nem jelenti azt, hogy nem érkeznek
orosz turisták a térségbe,
csak nem közvetlenül, hanem Budapesten vagy Bécsen keresztül. – Ennek ellenére idén biztosan várható visszaesés, de drasztikus csökkenésre nem számítunk, mert Hévízre,
egyedisége miatt, továbbra
is igénye van az orosz turistáknak.
Továbblépés a reptér életében, hogy a Hévíz–Balaton Airport az idei évtől a

Green Travel szervezésében
a
törökorszá g i
Antalyába is indít járatokat júniustól. Ez, a remények szerint, megalapozza
egy beutazó járat létrejöttét is, akár már idén, de jövőre mindenképpen.
Benkő Attila, a Hévíz–
Balaton Airport ügyveze-

ték meg a foglalást. Lesznek viszont utasok Gödöllőről, Sopronból, Szombathelyről, Kőszegről is –
mondta Benkő Attila, leszögezve: a foglalási adatok tükrében már most látszik, hogy a járat beváltja a
hozzá fűzött reményeket, a
minimálisan elvártnál

Új térségek felé nyitnak
A Mutsch Ungarn Reisen a megszokott német piac mellett
idén új térségek, Belgium, Svájc és Ausztria felé is nyitott. A
belga vendégek Düsseldorfból érhetik el a régiót, a Svájc
és Ausztria nyugati területén élők pedig Zürichből, illetve
Friedrichshafenből tudnak Sármellékre repülni.
tője érdeklődésünkre elmondta: a szezon eleji és
végi járatok már telt ház
közelében vannak, sőt,
akadnak olyanok is, amelyekre nincs egyetlen szabad hely sem, de már a szezon közepi gépeken is meghaladta az ötven százalékot a telítettség.
– Egészen távoli helyekről is érkeznek utasok, a
környékbeliek csak az elmúlt egy-két hétben kezd-

ugyanis jóval nagyobb az
érdeklődés.
A járat népszerűségét
mutatja, hogy egyszer már
kapacitást növeltek, azaz a
kisebb, 168 fős gép helyett
180 férőhelyeset indítanak
a teljes ciklusban, s egy járatot már most hozzátett az
iroda a tervezetthez a szezon végén, s készek arra,
hogy ezt az igények tükrében még tovább bővítsék.
Varga Lívia
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Befektetési lehetőségekről is tájékozódtak
(Folytatás az 1. oldalról.)
Papp Gábor elmondta:
Hévízen körülbelül 12 ezer
vendégágy van, ebből mintegy 5 ezer 3–4–5 csillagos
szállodákban, a többi pedig
magánszállásokon. A hotelek, tette hozzá, 80–85 százalékos kihasználtsággal
működnek, s a magas kategóriájú szálláshelyek iránt
egyre nagyobb az igény. A
városvezető szólt Hévíz kiterjedt nemzetközi kapcsolatairól is, és elmondta: tavaly a világ több mint ötven
országából érkeztek a fürdővárosba turisták. Ezt követően Hévíz és térsége befektetési lehetőségekről tájékoztatta az üzletembereket, bemutatva
több, üzemeltetőre váró és
felújításra szoruló szállodát, valamint beruházóra
váró területet. Mint fogalmazott: a szállodaiparban

2 milliótól 85 millió euróig
terjednek a befektetési lehetőségek.
Benkő Attila, a Hévíz–
Balaton Airport ügyvezetője a repteret mutatta be a
delegációnak, a megbeszélésen ugyanis részt vett
Shereen Tahseen, az
EgyptAir légitársaság magyarországi vezetője is,
akit a Hévíz–Balaton Airport cargo és charter lehetőségei érdekeltek.
A Hévízre látogató delegáció tagja volt Mohamed
Wagih, aki, Sharm el
Sheik g yóg y vízforrásának tulajdonosaként, annak fejlesztéséhez kért
szakmai segítséget a zalai fürdővárostól.
Waleed Fawzy Elsebaio,
a Dél-Sínai tartomány kabinetfőnöke
pedig azt
szorgalmazta, hogy Sharm
el Sheik és Hévíz indítson

Április 21-én, már lapzártánk után tartották a
Festetics városok találkozóját, ezúttal Keszthelyen.
A program könyvbemutatóval kezdődött a Balaton
Színházban, majd Csurgó,
Hévíz és Keszthely középiskolásainak részvételével
megrendezték a Festetics
városok vetélkedőjét. Festetics György szobrának
megkoszorúzása után pedig a középiskolások műsort adtak a színházban.

nálunk történt

HÉVÍZI

5

Két elsős osztály indulhat ősztől Belakhatatlan, óriási
univerzum a géniusz

A versmondók jó része már ismerősként érkezett

Adategyeztetés. A beíratás alkalmával sok kérdésre kell válaszolni
Az egyiptomi üzletemberek
élénken érdeklődtek a reptér
és a szállodaipari befektetések iránt

közös
marketingakciókat. Megjegyezte: a kétfajta
gyógyvíz akár ki is egészíthetné egymást, s így közös
csomagokat értékesíthetnének a gyógyulni, pihenni vág yók számára. Az
együttműködés alapja a
Hévíz–Balaton Airport lehetne.
A hévízi látogatást megelőzően Papp Gábor és
Kepli József János alpolgármester Budapesten
tárgyalt az egyiptomi delegációt vezető Khaled
Fouda tábornokkal, a DélSínai tartomány kormányzójával, Sharm el Sheik
Testvérvárosi delegáció: Waleed Fawzy Elsebaio, Shereen polg ármesterével, a k i
Tahseen és Mohamed Wagih
Semjén Zsolt miniszterel-

Festetics városok
találkozója

2015. április 22.

A szakértelmünkre számítanak
Papp Gábor elmondta: a közeljövőben Magyarország és
Egyiptom kormánya turisztikai együttműködést köt,
amelyben Hévíz kiemelt szerepet kaphat, a távoli országban elsősorban a város szakértelmére számítanak majd.
nök-helyettes meghívására látogatott hazánkba. A
vendégeket a budapesti
eg yiptomi nag ykövetségen fogadták, a programon részt vett a hazánkba
delegált szaúdi, marokkói, kuvaiti és eg yiptomi nagykövet, s Hévíz jelenléte sem volt kérdés,
hiszen a Sínai-félsziget
leg nag yobb városával,
Sharm el Sheikkel 2013ban kötöttek testvérvárosi
együttműködést, így a városvezetők jelenlétét a tábornok kiemelten fontosnak tartotta, különösen,

hogy halaszthatatlan üzleti ügyei miatt ezúttal nem
tudott Hévízre látogatni.
Azt viszont a tárgyalások
során leszögezte: Sharm el
Sheik feltétlenül számít
Hévíz gyógytur izmusban
és g yóg yászatban elért
szakmai tapasztalataira
és bízik abban, hogy a kö
zeljövőben a város vezetőségét, valamint egy orvosokból, szá l loda ipa r i
szakemberekből és vízüg yi mérnökökből álló
szakmai delegációt fogadhatnak városukban.
Varga Lívia

Három motor, hat kerék – Albániától Norvégiáig

Megjárták Albániát. Mohos Csaba és Krejczinger István

A Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület tagjai tartottak úti beszámolót 3 motor, 6 kerék Albániától Norvégiáig címmel a napokban a
városi könyvtárban.
– Régi vágyunk volt, hogy
egyszer eljussunk Albániába, igaz, nem sokat tudtunk
róla, csak azt, hogy egy szép
ország. Az út nagy kaland
volt számunkra, nekivágni
az ismeretlennek nagyszerű
érzés volt – mesélte Mohos
Csaba, az egyesület elnöke.
Krejczinger István, a
Rozsdamarók Veteránjár-

mű Egyesület alelnöke pedig elmondta: a Rozsdam a r ók
Veter á njá r mű
Egyesület 15 éve alakult.
Napjainkban hatvan tagot
számlál.
– Motorozunk a hétköznapokon és az ünnepeken is.
Sok rendezvényre kapunk
meghívást, felkérést, több helyütt fel is vonulunk, valamint jótékonysági megmozdulásokon veszünk részt.
A Rozsdamarók újabb
kalandra készülnek, Norvégia lesz a legközelebbi
úti cél. 
(ta)

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szabályok szerint a felvételről első fokon az iskola
igazgatója dönt, s ha elutasító határozatot hoz, akkor a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keszthelyi tankerületének igazgatója dönt
az esetleges felülbírálati kérelemről.
Mint mindig, most is sorban
állással kezdődött a reggel,
hiszen sok szülő már hét órára megérkezett. Simonné
Gál Gyöngyi igazgató szerint ez is azt mutatja, hogy
fontosnak tartják a beíratást
s komolyan veszik kötelezettségüket, ami természetes is,
hiszen fiuk, lányuk következő
nyolc évéről hoznak döntést
az iskolaválasztással. Ám az
még a direktort is meglepte,
hogy egész délelőtt nagy volt

az érdeklődés, többen jöttek
körzeten kívülről is.
– Két osztályt tervezünk
indítani, egyenként 25–27
gyerekkel. A felvételnél természetesen elsőbbséget élveznek azok, akik a körzetbe tartoznak, emellett próbáljuk figyelembe venni azt
is, ha a jelentkező szülei
Hévízen dolgoznak, vagy a
nagyobb gyerekük már ide
jár. Ezt mind megkérdezzük
tőlük.
Az igazgató elmondta azt
is, elvileg lehetőség van a tankerülettől engedélyt kérni a
nagyobb osztálylétszámra,
de a 27-es határt nem szeretnék átlépni – elsősorban az
oktatás hatékonysága, vagyis a gyerekek érdekében.
A beíratáskor a szülőknek
több mindenről kellett dönte-

niük. Például arról, hogy szeretnének-e napközit gyereküknek, nyilatkozniuk kellett a választott idegen nyelvről, illetve arról is, hogy hittanra vagy erkölcstanra adják csimotájukat.
Csortosné Bindis Nikolett azért választotta a hévízi
iskolát fiának, mert már sok
jót hallott róla.
– Ismerőseink elégedettek, ajánlották, így ez volt a
döntő szempont, s persze az
sem elhanyagolható, hogy
nagyon közel van a lakóhelyünkhöz. A fiam egyébként
évvesztes, már hétéves lesz,
így nagyfiúként kezdi az iskolát. Amikor erről beszélgetünk, azt mondja, nagyon
várja már, s csak ide szeretne járni, máshová nem.
Tóth András

Klasszikus zenei est a kórházban
Kamarazenei koncertet
tartottak a Hévízg yóg yfürdő és Szent András Reumakórház kultúrtermében. Az estet az intézmény

és az 1000 Út Utazási Iroda közösen szervezte. A
vendégek Király Emőke
zongora-, Király Lajos
fuvola- és Román Iván

A lelki gyógyulást szolgálja a koncertsorozat

hegedűjátékába n g yö nyörködhettek.
Mint Pugner Ilona művelődésszervező elmondta,
ez egy sorozat első állomása volt, havonta két koncertet terveznek egészen a
nyár végéig.
– A fellépő zenészek művész-tanárok, az operaház
tagjai és fiatal tehetségek
lesznek. A rekreáció, a pihenés és a gyógyítás mellett a kultúra is nagyon
fontos számunkra, ezzel
szeretnénk hozzájárulni
betegeink testi felépülése
mellett lelki gyógyulásukhoz is. 
(ta)

„Te meg a világ” címmel
rendezték meg a II. Szabó
Lőrinc vers- és prózamondó versenyt Hévízen. A
háromnapos program a
Muzeális Gyűjteményben
kezdődött a „Kádfürdő”
című interaktív Szabó Lőrinc-kiállítással.
A verseny a következő
napon startolt a könyvtárban, ahol először a kötelezők – minden esetben Szabó Lőrinc-versek –, majd a
szabadon választott művek hangzottak el.
– Sok az ismerős arc tavalyról – fogalmazott Kiss
László, a Magyar VersA II. Szabó Lőrinc versés prózamondó verseny végeredménye: 1.
Kurucz Ádám Konrád (ő
tavaly második lett), 2.
Horváth István, 3. Bereczky Szilárd.
Ám nemcsak a zsűri hirdetett „ítéletet”, hiszen
minden résztvevő szavazhatott a legkedvesebb társra is, a legtöbb
voksot kapók pedig a
Versmondók díját vehették át. A sorrend: 1.
Baj Bianka, 2. Kurucz
Ádám Konrád, 3. Mach
András.

mondók Eg yesületének
elnöke, a zsűri tagja –, így
meg tudtam ítélni, hogy
valaki hozta-e a formáját.
Összességében örömteli,
hogy nagyon jól mondták
a verseket. Szabó Lőrincműveket nem könnyű előadni, kell hozzájuk egyfajta átéltség és megéltség.
Az elnök arról is beszélt, hogy ezúttal – a tavalyihoz képest – kevesebb a fiatal versmondó,
pedig Szabó Lőrinc ennek
a korosztálynak is „mond
valamit”, például a szerelemről vagy a természetről.
Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, a
Hévíz folyóirat főszerkesztője idén is a zsűri tagjaként hallgatta a versmondókat. Ő is kiemelte, hogy
a résztvevők jó részét már
látta-hallotta tavaly is.
– Nagyon furcsa őket
más kontextusban, más
versnek a világában látni.
Többeknél emlékeztem
arra, hogy az előző évben
mit mondtak, s ezúttal teljesen mással jöttek, jó dolog, hogy bátran kísérleteznek. Számomra ezúttal
is kiderült, hogy Szabó
Lőrinc továbbra is egy belakhatatlan, óriási nagy
univerzum. 
(ta)

Legendák ösvénye, akár online
A családok kedvenc 12 hévízi látnivalóját összekötő útvonal alapján elkészült a legendák ösvénye foglalkoztató
füzet és annak online változata is. A játék folyamatos, idén
is egész évben tart. Minden hónapban három szerencsés
Hévízi Mesék mesekönyvet nyer, hisz’ a füzetet és a benne
lévő kuponszelvényt kitöltők amellett, hogy ajándékot kapnak, a szelvényük bekerül egy nagy kalapba, amelyből
minden hónapban sorsolnak. Ezúttal Hetyei Nórának
(Keszthely), Pomóthy Pannának (Rácalmás) és Juhász
Szonjának (Miskolc) kedvezett a szerencse.
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Ismét jönnek a boldog békeidők
Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg
a városban a Boldog Békeidők programsorozatot, amely mára hagyománnyá vált és
elválaszthatatlanul összeforrt Hévíz nevével.
– A 2011-es induláskor
azt a célt tűztük ki, hogy legyen egy olyan nagyrendezvényünk, amely csak
Hévízről szól, s amiről mindenkinek mi jutunk az eszébe. Ma már bátran kijelenthetjük, hogy ez sikerült: a
Boldog Békeidők ugyanis
mostanra ikonikus rendezvénnyé vált, amire az ország és a világ távoli pont
jairól is érkeznek vendégek.
Ezekben a napokban több
tízezren fordulnak meg a
városban – fogalmazott

Papp Gábor polgármester.
Hozzátette: Hévíz a boldog
békeidőkben, azaz a 19.
század végén, 20. század
elején indult el a polgári fürdővárossá válás és a világhír útján, ezt idézi a tömegeket vonzó jelmezes felvonulás is, amely idén különösen
látványosnak ígérkezik. –
Testvértelepülésünkről,
Pfungstadtból 55 fős küldöttség érkezik hozzánk.
Német vendégeink a felvonuláson század eleji karneváli öltözékben vesznek

részt, városnapi ünnepségünkön pedig 30 tagú fúvószenekarukkal lépnek fel, és
a régi barátságra tekintettel a szobakiadóknál laknak majd.
Május 1-jén, a város születésnapi ünnepségén részt
vesznek a megye politikai és
közéleti vezetői is, s a hagyományokhoz híven ott adják
majd át a város kitüntetéseit.
A négynapos rendezvényhez, amely a főszezon kezdete is egyben, idén is csatlakozik több szálloda, vendéglátóhely és szolgáltató. S ahogy
minden évben, ezúttal is színes programkavalkád vár
mindenkit, aminek az igényes jazzmuzsika éppúgy
része, mint a klasszikus
nagyoperett és a sport.  (vl)

Te majd kézen fogsz és hazavezetsz...
A Boldog Békeidők Hévíze programsorozatból több
produkció is kiemelkedik. Az egyik kuriózum például
szombaton az ExperiDance és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak közös előadása lesz, amely a világ bármely nagyszínpadán megállná a helyét. Ráadásul utóbbi, Magyar Örökségdíjas művészeti csoport tavaly óta
már hungarikum is. A darabban az 1800-as évek második fele elevenedik meg. Miközben a színpadon negyven
cigány muzsikus hangszeréből olyan klasszikus dallamok kelnek életre, mint Liszt rapszódiái, Monti csárdása
és a Pacsirta, a táncosok egy álomszerű mulatságba repítik a nézőt. A beteljesületlen szerelmi vágyaktól izzó
fergeteges bál éjszakájának meseszerű történéseit Sissi
és Andrássy gróf legendája ihlette.
A másik, minden bizonnyal tömegeket vonzó program a
Csík zenekar és Presser Gábor vasárnapi koncertje lesz,
amelynek közös részében Pici bácsi dalai szólalnak meg,
népzenei ihletettségű feldolgozásban. S mi más lehetne az
este eredménye? Te majd kézen fogsz és hazavezetsz... (pá)
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Czigány Sándorral futballról, családról és arról, hogy ajtaja mindig nyitva áll

Pozitív energiák a falu javára

kultúra
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Új Hévíz: Irodalom,
parmezános lencsével

Megyeszerte futballistaként és sportvezetőként ismerik, és persze polgármesterként,
hiszen már harmadik ciklus óta irányítja
Alsópáhokot. Ha kell, lehengereli a hegyi utakat, elviszi a futballcsapatot meccsekre, és ha
úgy alakul, még a szerelést is elpakolja.
Czigány Sándor Dióskálon született, majd Zalaegerszegen szerzett szakmunkás végzettséget, később pedig, már felnőtt fejjel, munka mellett érettségizett és diplomázott.
– Már gyerekként is a közösségi élet motivált, mindig is szervező típusú ember voltam. Pacsára, a tszbe, a futball révén kerültem, hiszen 20 évig játszottam a megyei I. osztályban,
közben pedig középvezetőként dolgoztam. A sporttól
és a településtől nem tudtam elszakadni: amikor
’93-ban Alsópáhokra költöztünk, három évig még
visszajártam, és sportköri
elnökként segítettem a
csapatot, majd itt is belevetettem magam a sportéletbe, a legtöbben ezen keresztül ismertek meg Alsópáhokon is.
Czigány Sándor és családja a szülők tanácsára
váltott lakhelyet, hiszen
nővéréék is itt építkeztek.
A későbbi polgármester
egy ideig az egyik nagy
biztosítótársaságnál dolgozott, majd nyolc évig az
ingatlanszakma jelentette
számára a megélhetést,
közben pedig 2002-ben bekerült az alsópáhoki képviselő-testületbe, négy évvel
később pedig polgármesterré választották.
– Úgy éreztem, a bennem
lévő energiát tudnám a falu
javára is kamatoztatni,
ezért indultam a tisztségért, s hogy a munkámat
értékeli a közösség, talán
jelzi az is, hogy sem 2010ben, sem tavaly nem volt
kihívóm. Ez persze nemcsak az én sikerem, hanem
azé a csapaté is, amellyel
együtt dolgozom. Képviselőtársaim valamennyien
önzetlen, jó szándékú emberek, így, bár vannak vitá-

ink, veszekedés, ellenségeskedés sosincs. Ez az
egység a garanciája Alsópáhok fejlődésének. S az is
fontos, hogy a falu jegyzője
már 34 éve itt dolgozik, ő
jelenti a folytonosságot.
Czigány Sándor azt vallja: nincs szegény meg gazdag ember, hanem csak
feladat van és szolgálat,
így az ajtaja – a valóságban
és képletesen is – mindig
nyitva áll. Fogadóórája
nincs, hozzá mindig lehet
jönni, a telefonját pedig
szombaton és vasárnap is
felveszi. S ezzel élnek is a
helyiek.
Akkor is a polgármestertől kérnek segítséget, ha
valahol áramkimaradás
van, vagy éppen nem folyik
el a víz, netán kóbor ebet
látnak, amit el kell szállíttatni. De gyakran magánügyekben is hozzá fordulnak. Hívták már szomszédok közötti nézeteltéréshez, a múlt héten pedig egy
idős házaspár invitálta
magához, mert úgy érez-

Fotó: Oláh Gergely Máté

Ismét sokan voltak a fővárosi bemutatón

Czigány Sándor: A sok munkához természetesen a családom adja a biztos hátteret
csökkentette a településvezetők javadalmazását,
igaz, teszi hozzá Alsópáhok első embere, ezt a feladatot az ember nem pusz-

Erősítjük, segítjük egymást
Czigány Sándor szerint kiváló a kapcsolat Alsópáhok és Hévíz között, amit bizonyítanak a közös fejlesztések is. Példás a
két település együttélése, jelenti ki, hozzátéve: „Hévíz nemcsak földrajzilag van közel hozzánk”.
– Nekünk a fürdőváros a köldökzsinór. Maradunk önállóak,
de a turisztika és a közös fejlődés összeköt bennünket. Nem
ellenfelek vagyunk, hanem erősítjük, segítjük egymást.
ték, eg y jövendőmondó
zaklatja és fenyegeti őket.
Mindettől függetlenül
Czigány Sándor úgy véli, a
polgármesterek megbecsültsége általában csökken, mert ha egy-egy településvezető elkövet valami
disznóságot, abból sokan
hajlamosak általánosítani,
és azt gondolni, hogy mindenki ilyen. Ráadásul a
nagypolitika jelentősen le-

tán csak a pénzért csinálja.
Ő például nemcsak polgármester, hanem a falu
mindenese is. Ha kell,
buszsofőrként civileket,
sportolókat szállít, a jövő
héten például Szolnokra viszi a népdalkört. A múlt
hétvégén Botfára fuvarozta a futballistákat meccsre,
s mivel kevesen voltak, még
szerelést is húzott, hogy
amennyiben szükség van

rá, még 57 évesen is beszálljon játszani. Aztán
úgy alakult, hogy nem kellett pályára lépnie, de a
szennyes szerelést a sportkör mosókonyhájában ő pakolta ki. Olyan is volt már,
hogy a hegyi utakat hengerelte – szóval, a szó fizikai
értelmében is részt vesz a
település életében, építésében. S, ahogyan fogalmaz,
az a jó, hogy van még néhány hozzá hasonlóan
megszállott ember.
– Mindehhez természetesen a családom adja a biztos hátteret. Harminchárom éve nősültem, s Anikó,
a feleségem, mindenben támogat. Elfogadta azt is,
hogy ez nem nyolcórás
munka, akkor sincsen harag, ha este kilenckor-tízkor érek haza. Sőt, a település különböző programjaira
szívesen elkísér. A gyermekeimre is büszke vagyok. A
lányom tavaly doktorált,
most ügyvédjelöltként dol-

gozik Budapesten, s van
egy nagyon jó vőm, egy hévízi közgazdász fiatalember. A fiam tavaly diplomázott Veszprémben, ő informatikus. Bent maradt az
egyetemen dolgozni, közben pedig végzi a mesterképzést. Ráadásul esetében
nem esett messze az alma a
fájától, hiszen ő is sportol:
jobb futballista, mint én voltam. Szeretik a társai, ő a
csapatkapitány, de nem
azért, mert az apja a polgármester.
Czigány Sándor az elmúlt kilenc dolgos év sikerét számokkal illusztrálja:
44 pályázatot adtak be,
amiből 38 nyert is, így például járdák, kerékpárutak,
játszóterek épültek, megújult a művelődési ház és
az iskola, s új gépeket, eszközöket is vásároltak. De
feladat még van bőven, így
a polgármester nem dőlhet
hátra, tettre készen várja
az új kihívásokat…

A húsvét utáni első napon Mozart Don Giovannijának
tartották a Hévíz folyóirat új Paizs-féle fordítása, illetve
számának budapesti bemu- a fordítás alapján készült
tatóját. A ferencvárosi ujjbábopera volt. Tolvaj ZolÉlesztő színpadán, mintegy tán erről írt esszét az új Héhetven-nyolcvan érdeklődő vízbe. Az eredeti programelőtt, az aktuális szám szer- ban az állt, hogy a beszélgezői, interjúalanyai váltották tés után Paizs Miklós előad
egymást.
egy áriát az operából, de a
A program első pontja a várt csellista nem érkezett
címlaptémáé volt: a műsor- meg, így mintegy tízperces
vezető Szedertechnikai szükényi Olga a
net után a műHévíz-interjú
vész zenei beegyik alanyájátszásra éneval, Kiss Noékelt mintegy
mi írónővel
tíz percig.
beszélgetett
Őry Rózsa
Szabó Magdápolgármesteri
ról. (A másik
kabinetvezető
alany Kabdebó
a folyóiratot kiLóránt irodaadó önkorlomtörténész
mányzat nevévolt.) A beszélben köszöntötgetésen el- Az új Hévíz címlapja
te a közönséhangzott több
get, az est véolyan érdekes információ is, gén pedig következett a
ami kimaradt az interjúból. parmezános lencse. Az akAztán jöttek a férfiak. Az tuális számba Darida Beúj szám szerzői közül felolva- nedek írt Lénard Sándor
sott Kabai Lóránt, Szántó T. római szakácskönyvéről –
Gábor és a Hévízen érettsé- és ebből a könyvből ő vágizett Vajna Ádám, akinek lasztott ki egy tételt, amit
ez a mostani, Nyugati-övcsa- Cserna-Szabó András
torna című verse már a má- szerkesztővel együtt el is
sodik Hévíz-közlése.
készítettek mindazoknak,
Ezt követően Paizs Mik- akik vásároltak egy péllós és Tolvaj Zoltán érke- dányt a Hévíz új számából.
Forrás-információ
zett a színpadra – a téma

Fotó: Oláh Gergely Máté

Egy étel a római szakácskönyvből: a parmezános lencse is bejött

A Hévíz folyóirat konszenzuskereső, hangzott a dicséret Péntek Imrétől (a kép jobb oldalán).
Mellette – jobbról balra – Szálinger Balázs, Őry Rózsa, Nagy Betti és Kiss Gábor

Átjárást teremtett a szemben álló,
művészeti szekértáborok között
(Folytatás az 1. oldalról.)
A költészet napja alkalmából a zalai megyeszékhelyen
rendezett bemutatón Őry
Rózsa, a hévízi polgármesteri kabinet vezetője arról beszélt, a lapot Kiss Lajos, a
város rendszerváltás utáni
első polgármestere indította
útjára, s immár 23 éve működik. A folyóirat életében 2011
fordulópontot jelentett, hisz’
a frissen megválasztott városvezetés egy dinamikusabb, nyitottabb, a hazai és a
határon túli irodalmat is
megjelenítő lapot álmodott,
amelyhez új főszerkesztőt keresett és talált. Szálinger
Balázs irányításával pedig
új időszámítás kezdődött a
Hévíz életében.
– Az új koncepció már fél
év alatt sikerre vezetett –
fogalmazott Őry Rózsa –,
hiszen a folyóirat komoly
rangot vívott ki magának a
hazai művészeti-irodalmi
lapok között, amit bizonyít,
hogy azóta is csak pozitív
méltatások jelennek meg
róla. Mint ahogyan a három év terméséből válogató
antológiáról is, amely egyfajta összegzése az eltelt
időszaknak.
Szálinger Balázs főszerkesztő elárulta: örült a

2011-es felkérésnek, hiszen
érzelmileg is kötődött a
laphoz, mivel élete első folyóirat-közlése a Hévízben
volt, még 1998-ban.
A József Attila-díjas író,
költő, műfordító CsernaSzabó Andrással karöltve
alakította ki a lap új arculatát, bátran hozzányúlva a
korábbi struktúrához.
– Nem akartunk árat
emelni, pedig a lapterjesztő cégek erre akartak
kényszeríteni bennünket,
hogy nekik „megérje” a forgalmazás. Éppen ezért a

kor Szálinger Balázs és
Cserna-Szabó András főz is
a vendégeknek, akik így az
irodalmi mellett kulináris
élményt is kapnak.
Az antológia ötlete pedig
úg y született, árulta el
Szálinger Balázs, hogy a
publikum elkezdte keresni
a korábbi lapszámokat, de
azokból már egy darab sem
maradt. A szerkesztők javaslatára pedig – miszerint
szülessen egy válogatás – a
hévízi önkormányzat azonnal rábólintott, ezzel párhuzamosan pedig a Magve-

Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője Zalaegerszegen úgy fogalmazott: a két zalai irodalmi-művészeti lap
nem ellenfele, de még csak nem is versenytársa egymásnak. Majd elismerően szólt Szálinger Balázs konszenzuskereső törekvéseiről, vagyis hogy átjárást teremtett az
irodalmi szekértáborok között. „Elég volt a hülye megosztottságból!”, szögezte le a József Attila-díjas költő,
mire a közönség vastapsa volt a válasz.
mi terjesztőink elsősorban
a szerzőink, illetve nagyon
sok példányt adunk el a
lapszám-bemutatókon.
A fővárosban például legutóbb majdnem 70 példány
fogyott egyetlen este alatt. A
budapesti alkalmak egyébként is híresek, hiszen ilyen-

tő is kezdeményezte az antológia összeállítását.
A megyeszékhelyi bemutatón Péntek Imre és Nagy
Betti, két nappal később
Keszthelyen Cséby Géza és
Lángi Péter olvasta fel műveit.
Péter Á rpád
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A Hévízi Forrás híreit már
követheti az interneten is!
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”
otthon érzem magam

Mácsai

k a szállodák
Az ünnepre megtelte
a hévízi szállovolt húsvét idején

telt ház
l készültek, hogy
Gyakorlatilag
különféle programokka
hazai tudákban, amelyek tegyenek. Ünnepekkor főleg
, s nem volt ez
vendégeik kedvére
feltöltődni, kikapcsolódni
hétvégén sem.
risták érkeznek
hagyott hosszú
másként a mögöttünk

facebook.com/heviziforras
Gigantikus látványsonka
csodájára járt…

étolóknak
Vigasság a húsv

Ennek mindenki
a Carbonában.

volt a foglaltn 95 százalékos
készült,
A Hotel Aquamarinbahagyományos ételekkel
étterme
is. Gyerekprogra
ság. A szálloda
tojás és házi torma
– viszont nem
volt sonka, festett
vagy nyúlkeresés
akadnak
csak elvétve
mok – így tojásfestés
a vendégek között oldalon.)
voltak, mivel
5.
(Részletek az
nagyon fiatalok.

A TARTALOMBÓL

Virágdíszben

Árva kutyáknak

a turiszHévíz felkészült
A Gamesz
tikai szezonra.
meta tél után takarított, s ma
szett, helyreállított,
mutatmár virágos arcát
ja a város – a megszapoellerodott rongálások
4. oldal
nére is.

hvf_150409.indd

Vigaakik a Húsvéti
Deák térre kilátogatókat, kézműves vásár, de
a Festetics és a
is,
a már megszokott
várta hét végén
Népszerű volt
Színes forgatag
gondoltak a gyerekekre
voltak kíváncsiak.
is. A szervezők
pedig Passió című
dalom programjaira a finom ételeket és a jó borokat
Roppantós Táncegyüttes
sokan megkóstolták fajátékokkal játszhattak. A
népi
oldalon.)
(Bővebben a 7.
akik az átriumban
be az ünnepen.
előadását mutatta

gyűjtöttek

i antológia:
Hévíz irodalm
i fogadtatás
kedvező kritika

hírnevét
öregbíti a város
A fővárosi debütálást a kiadvány, amelynek
is,
is bemuküldetése az
követően idehaza
antológiát, fontossegítse az írókat,
tatták a Hévíz
elmúlt hogy
novellistákat.
amely a folyóirat
iro- költőket,
a 6. oldalon.)
három esztendejének
válogat. (Folytatás
dalmi terméséből
tucatnyi
A 88 szerző közül
hévízalai, s akad köztük
a Magvető
zi is. A kötetet
t
adta ki, az önkormányza
l.
támogatásáva
polgárPapp Gábor
felbemutatón
mester a
folyóirat
idézte, a Hévíz
a városra
hosszú időn át
és szűkebb környezetére
ám három
megjelent a fokoncentrált,
fogal- Időközben
ameismét jótékonysági
éve új koncepciót már lyóirat legújabb száma,
Járőrszolgálat
ük számára
kedden
s most
A Keszthelyi Állatvédelmi piacon. Kutyamenhely
maztak meg,
lapzártánk után,
körben, lyet
a termelői
holmikat, valamint
be Budapesten
akciót hirdetett
sokkal tágabb
és egyéb hasznos kutyust vittek matúl is mutattak
közül öt
gyűjtöttek élelmet
még a határokon
olt. A menhely lakói
(Továbbiak a 3.
pénzadomány
legnagyobb örömére.
gukkal, a látogatók
dalon.)

2015.04.07. 15:20:38
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Az Új Színpad tagjai nagy izgalommal készültek az ünnepre

Balatongyöröki

Palacsintafesztivál
...és

családi nap

A györöki palacsintának nincs párja!
Jüngling Zoltán Közösségi Ház
udvara
(Balatongyörök, Kossuth u. 64.)

2015

május

szomba

2.

t

MINDEN, AMI PALACSINTA!
programok 14-18 óra között

Nagyi palacsintája, palacsintakóstoló
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós Együttes
ABBA slágerek - Tihanyi Musical Stúdió
Palacsintás király és királynő választás
Varázshangok Családi játszóház
Palacsintasütő-verseny
Retro Voice együttes

www.balatongyorok.hu

Ezzel a címmel hallhatott
versösszeállítást a közönség
az Új Színpad előadásában,
a programot a költészet napja tiszteletére tartották a városi könyvtárban.
A műsort Besenczi Árpád
színművész, a Hevesi Sándor
Színház igazgatója, az Új
Színpad művészeti vezetője
szerkesztette.
– Azt mondtam a résztvevőknek, hogy aki tud bármilyen verset, van kedvenc költeménye, az álljon ki és
mondja el – fogalmazott
Besenczi Árpád, aki szerint
a mai világban nagy dolog,
ha valaki tud egy verset és
azzal ki is mer állni mások
elé. – Ha ennek hatására valaki leemel egy verseskötetet

a polcról, ami nem divat manapság, akkor az még jobb
dolog, és ha esetleg emiatt
még meg is szereti a verseket, az már a non plus ultra.
Az Új Színpad tagjai nagy
izgalommal készültek az ünnepi alkalomra.
– A magyar nyelv szeretete, művelése folyamatos és,
ha úgy tetszik, generációkon
átívelő dolog, itt is van idősebb és fiatalabb résztvevő,
ami dicséretes dolog – folytatta a direktor. – Nagyon örülök
annak, hogy sikerült ezt a
műsort létrehozni, amiben a
kedves feleségem is segített,
ő a beszédtechnikával foglalkozott. S úgy láttam, tetszett
az összeállítás a közönségnek is.
Tóth András

„Merj élni, meghalni bárki tud!”
Tóth Gabriella tanácsadó
kineziológus és újtudatosság
tanító Élni vagy túlélni címmel tartott előadást a könyvtárban a Spirituális Kör legutóbbi rendezvényén.
– Élni vagy túlélni az életünket itt a Földön, rajtunk
múlik, melyiket választjuk.
Minden azon múlik, hogy kihívásként vagy akadályként
tekintünk a megoldandó fel-

Tóth Gabriella
adatokra – bocsátotta előre
Tóth Gabriella, leszögezve:
már születésünkkor sem tiszta lappal indulunk. Szüleinktől fizikai adottságokat, hitrendszert, titkokat öröklünk,

s befolyásoló tényező nemünk
és születési körülményünk is.
A környezettel való interakció
során pedig kialakul személyiségünk, felvesszük álarcainkat, és lassan elfelejtjük,
kik vagyunk.
Abban az esetben, ha állandóan akadályba ütközünk,
nincs bennünk életöröm, szeretet, változtatni kell – hangsúlyozta a tanácsadó, aki szerint a beismerés, hogy segítségre van szükségünk, komoly lépés önmagunk felé,
felvállalva, hogy a változás
nem biztos, hogy tetszik majd
környezetünknek.
– Minél tudatosabb leszel
önmagaddal szemben, annál
szabadabbá válsz. Már nem az
ösztöneid, szülői mintáid határozzák meg életed, hanem te
alakítod a jelened s így a jövőd
is. Egész életünk egy tanulási
folyamat, amelynek célja,
hogy megéljük, ne pedig túléljük az életünket. Ahogy Frida
Kahlo fogalmazott: „Merj élni,
meghalni bárki tud!”.
(ta)

Az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása
nem kedvezett a korai
kucsmagombák megjelenésének – tudtuk meg
Benkő Lajos gombaszak
ellenőrtől.
– Ahol a korábbi években tömegével jelent
meg, ott most egyáltalán
nem vagy csak mutatóba
jött föl. Emiatt pedig az
árak is magasabbak voltak, ráadásul az ötszörös
ár miatt inkább a bécsi
piacra vitték a gyűjtők,
így itthon kevés jutott belőle. Termelői piacunkon
egy kiló kucsmagomba
4000 forint volt, míg a
Fény utcai piac 5500–
6000 forint között adta, a
Nagycsarnok pedig 7500
forintra tartotta.

Kucsmagomba
Benkő Lajos szerint hegyes kucsmagombát eső
után négy-öt nappal lombés fenyőerdőkben érdemes
még keresni. Vegyes erdőben a mélyen fekvő, nedvesebb területeken, a vadcseresznye körül szeret megbújni az avarban. Nehezen
észrevehető, jól megbúvó
faj, jó szem és türelem kell
a megtaláláshoz.
– Finom gomba, íze
kárpótol a sok sétáért –
folytatja a szakember. –
Keskeny, magas süvege a
7–8 centimétert is elérheti, átmérője 2–3 centi.
Süvege sötétbarnás-feketés és hegyes, húsa törékeny, viasszerű, jóízű és
-illatú. Fogyasztása húsz
perc hőkezelést igényel.
Tartós meleg és eső
után előfordulhatnak
májusi fajok is, mint a
Szentgyörgy gomba, a
májusi pereszke vagy a
szegfűgomba. Fogyasztás előtt azonban minden
gombát nézessünk meg
szakemberrel – figyelmeztet Benkő Lajos. (ta)
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A dobogós helyekért küzdenek

gomba is lesz

és
döntésről | 8. oldal
„Berendezkedtem,
úról s egy nehéz
, a hajdani pikolófi
Péterrel zászlóshajókról

sport

2015. április 22.

„Íme, hát megleltem hazámat...” Ha eső lesz,

FORR ÁS
HÉVÍZ VÁROS

2015. április 22.

Jól szerepel a labdarúgó megyei III. osztály keleti csoportjában a Hévíz II, amely múlt vasárnap 2-2-t játszott
Zalacsányban, így még harcban áll – a Rezivel, a
Sümegcsehivel és a Vonyarcvasheggyel – a bajnoki címért.

A nagy küzdelemből a Hévíz került ki győztesen a listavezető ellen

Hatalmas harc a bajnoki címért
Bomba izgalmakat tartogat
a megyei I. osztályú labdarúgó pontvadászat hátralévő hét
fordulója, miután a Hévíz legyőzte a listavezető Lentit, s
feljött a második helyre.
A 22. fordulóban rendezték
a tavasz egyik slágermec�csét, amelyen az akkor harmadik Hévíz az első Lentit
látta vendégül. A Szabó Á. –
Herbály, Rákhely, Fisli, Rácz
– Keszthelyi – Szőke, Horváth
Márió (Hetesi), Lékó (Huber),
Horváth Máté (Nagy) –
Karakai összetételű házigazdák Horváth Máté és Lékó
találataival két vállra fektették a nyugat-zalaiakat, s ezzel (akkor) négy pontra fel-

zárkóztak riválisuk mögé,
ráadásul egy helyet előre is
léptek a tabellán, mert az
Andráshida erejéből csak remire futotta Kanizsán, így ez
a két gárda helyet cserélt.
Egy héttel később pedig
tovább szűkült az olló a Lenti
és a Hévíz között, hiszen míg
Koller Zoltán tanítványai
Hetesi és Karakai 2–2 góljával 4-2-re felülmúlták idegenben a Zalaszentgrótot, addig
a Lenti odahaza 2-0 arányú
vereséget szenvedett az élboly negyedik tagjától, a
Csesztregtől.
A hátralévő majdnem két
hónap komoly izgalmakat is
tartogathat, hiszen ebből a

kvartettből bárki lehet bajnok. A tabella élmezőnye
most így fest: 1. Lenti (56
pont), 2. Hévíz (55), 3.
Andráshida (54), 4. Csesztreg
(52). A jelenleg ötödik CsácsNSE (46) valószínűleg az elsőség kérdésébe már nem
szólhat bele, de – matematikai alapon s kis szerencsével
– a dobogóra még odaérhet.
Hévízen az is örömre adhat okot, hogy az U21-es gárda vezeti a bajnokságot. A
fürdővárosi fiatalok a múlt
hétvégén 6-1 arányban lépték le a Szentgrótot, s most 57
pontjuk van, mögöttük az
Andráshida (54), majd a Lenti (50) következik.

Műanyag nyílászárók gyártása, forgalmazása,
könyöklők, árnyékolástechnika

www.omegaablak.hu
Cégünk 2004 óta foglakozik műanyag nyílászárók
gyártásával. Mivel a nyílászárócsere hosszú távú befektetés, célunk a jó minőségű termékek előállítása,
ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt.
Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásműködés-gátlóval, résszellőztetővel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1,0W/m2K üvegezés
Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K
multifunkciós, fokozottan hő- és napfényvédő
üvegezés
• ingyenes felmérés
• bontás, beépítés, hulladékszállítás
• párkányok
• redőnyök, fix és mobil szúnyoghálók
• korrekt ár, megtekinthető minőség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Inoutic Arcade,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestige

Zalaapáti, Ady u. 15.
Tel.:Tel.:
06 30/969-62
64 • 06 30/540-49
• Fax:
06-83/352-397
06 30/969-62
64 • Fax:4406
83/352-397
E-mail: omegaablak@omegaablak.t-online.hu • brunnerk@t-online.hu

Rangadók előtt győzelemmel hangoltak
A Bácsbokod is kipipálva. A Hévíz az NB II-es női
kézilabda-bajnokságban,
hazai pályán 28-23-ra győzött Bács-Kiskun megyei
riválisa ellenében, s így tovább harcol a dobogós helyezésekért.
Nem lehettek nyugodtak a
házigazdák a találkozó előtt,
hiszen a Bokod a közelmúltban három góllal verte a nála
sokkal erősebb Kozármis
lenyt. Lancz Katalin, a Hévíz szakosztályvezetője arra
is emlékeztetett, hogy ősszel
nagyon nehéz csatában sikerült csak két vállra fektetni a
Bácsbokodot, ami kellemetlen játékstílusának tudható
be. Az ellenfél ugyanis egyfajta lassú, tologatós kézilabdára épít, ami megnehezíti
az ellenfél dolgát. A Hévíz
azonban most is megtalálta
ennek ellenszerét.

OPTIKA24

FELNŐTT- ÉS GYERMEKSZEMÉSZET

Dr. Sogán Valéria

Klász Karola kapura tör. A Bácsbokod kipipálva
– Arra készültünk, hogy
nem lesz egyszerű dolgunk,
annak ellenére sem, hogy mi
a harmadik, a Bácsbokod pedig a nyolcadik helyen állt a
találkozó előtt – fogalmazott
Klász Karola vezetőedző. –
Ezért is örülök, hogy a végén
könnyű gólokkal sikerült
nyernünk. A következő héten
Balatonszemesre megyünk,

ahol nagyon bízom a győzelemben, s szeretnék sok lehetőséget adni a fiatalabb játékosainknak is. Aztán jön a
Kozármisleny, amely ellen
hazai pályán bármire képesek lehetünk, remélem, felülmúljuk őket. A végén pedig
érkezik a Csurgó. Nincs kön�nyű dolgunk tehát, de bízom
a jó folytatásban. 
(ta)

szemész szakorvos
Keszthely, Kossuth u. 4.

5.000 Ft
BÓNUSZ

Más akcióval nem vonható össze,vásárlásonként egy
darab használható fel.2015.ápr. 30-ig érvényes.

melyet Ray Ban és Vogue napszemüveg,
szemüvegkeret vásárlásakor beváltható.

2015. ápr. 01-től a következő díjmentes javításokat végezzük el:

• orrnyeregcsere • csavar • szemüveg beállítás.
Bejelentkezés: 06 83 311 284
E-mail: optika24@citromail.hu • Nyitva: H-Sz.:10-18 óráig.
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Fontosak-e Hévíznek a nemzetközi kapcsolatok?

Harangozó György Gyula
A német nyelvterület mellett
fontos a városnak a keleti nyitás is: az arab kapcsolatok erősítése sokat hozhat még a
„konyhára”. Az, hogy a vidéki
városok közül tavaly is első helyen végzett Hévíz a vendégéjszakaszámot tekintve, köszönhető a komoly marketingmunkának, s természetesen számít az is, hogy itt van a
gyógytó, de emellett fontos a vonzó kulturális
kínálat is.

Kocziszky Emese

Nemes Klára

A jó városmarketing az alap egy
turizmusból élő településen, s
ezt Hévízen nagyon jól csinálják, hiszen a település tele van
vendégekkel, évszaktól függetlenül. Néhány éve már nemcsak
az idősebb korosztály érzi jól magát itt, hanem a
fiatalok és a családosok is, hiszen a gyógyulás mellett kikapcsolódni is lehet a rendezvényeken. Fontosak az új kapcsolatok is, hiszen ez jelentheti az
előrelépést és a vendégszám növekedését.

A németajkú vendégek már kevesebben jönnek, mint korábban, az orosz, ukrán turisták
pedig kimaradnak a válság és a
háború miatt, ezért is kell továbbépíteni, bővíteni Hévíz
nemzetközi kapcsolatait. Jó, hogy itt van a repülőtér, amit ki kell használni, de az ideális az lenne,
ha ennek jelentőségét nemcsak Hévíz látná, hanem a térség települései is. E tekintetben komolyabb összefogásra lenne szükség.

Süssünk, főzzünk!

Padlizsán lasange
Kormány Zoltán, a Boszorkányhonyha
vezetője egy tipikus olasz, könnyű, egészséges tavaszi ételt ajánl olvasóink figyelmébe.

Tavaszi tulipánpompa szemnek
és léleknek
Ha fehér, akkor a testilelki tisztaságot jelképezi,
ha piros, akkor erotikus
szimbólum, s az érzéki örömöt jeleníti meg, ha szirmait hullatja, akkor a dolgok
– így az élet – mulandóságára hívja fel a figyelmet.
Ezernyi „arc”, ezernyi érzés – a virágos Hévízen is.

Elkészítés:
zük a szeleteket egymás
Egy nagyméretű padli- tetejére. Ízlés szerint
zsánt 6–8 szeletre felvá- friss bazsalikomlevelekgunk, majd kevés sóval behintünk. Utána a
szeletek egyik
oldalát grill-lapon vagy grillserpenyőben
kevés olívaolajon picit megpirítjuk, s miután
megfordítottuk,
bolognai szószt
és vékony szele- Gusztusos, ínycsiklandó és nem hiztek re vágott lal. Kell ennél több?
mozzarella sajtot helyezünk rá. Miután kel lehet még ízesíteni az
az alja is megpirult, ízlé- ételt.
sesen a tányérra helyezJó étvágyat!

Találkozás Pataki Éva íróval
Pataki Éva író, filmrendező és dramaturg érkezik
közönségtalálkozóra a
könyvtárba április 29-én,
szerdán 17 órától. Az alkotó
könyveit a helyszínen meg
lehet vásárolni, így a
legutóbbiakat, a Nőből is
megárt a nagymama című
fejlődésregényt, a Hamlet
halott című krimit, valamint
az …és megint nagymama
című „továbbfejlődésr e
gényt”.
A Balázs Béla-díjas egykori filmes forgatókönyvíróként jegyzi többek között a
Napló szerelmeimnek, a

Napló apámnak, anyámnak, a Sztracsatella és A
temetetlen halott – Nagy
Imre naplója című filmeket,
rendezőként pedig a nevéhez fűződik Az én Moszkvám – Mészáros Márta útinaplója is.

Pataki Éva író, filmrendező

