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„Nem szerettem sosem a gyógyszereket...”
Dr. Lutár Andrással a gyerekkori élményekről, a sebészetről és a történelmi lövészetről

Egybeforrt keresztyén szívek

8. oldal

Új játékok az óvoda udvarán
Kétmillió forint
értékben négy udvari
játékot vásárolt Hévíz két óvodájának
a Brunszvik Teréz
Óvodai Alapítvány.

Öten hirdettek igét. Balról jobbra Péntekné Vizkelety Márta,
Dieter Bögel, Márki Péter, Honthegyi Zsolt és Tódor Szabolcs
Harmadik alkalommal tartottak Hévízen a református
templomban ökumenikus istentiszteletet. A mostani alkalmon öt felekezet – a katolikus, a református, a baptista, a német evangélikus és a magyar evangélikus – papja vagy lelkésze szólt a hívekhez. (Tudósításunk a 4. oldalon olvasható.)

Delegáció
Tel-Avivban
Papp Gábor polgármester és Kepli József
János alpolgármester
azzal a céllal érkezett
2017. január közepén Izraelbe, hogy feltérképezze, Hévíz csábító úti cél
lesz-e a helyi turistáknak a jövőben. A válasz
több mint pozitív volt.
A teljes delegáció –
Benkő Attilával és
Chikán-Sonne Zoltánnal, a Hévíz–Balaton Airport igazgatójával és biztonsági vezetőtisztjével, valamint
Erdei Judithtal és
Chikan Balázzsal, a
Smart Travel képviselőivel kiegészülve – rövid üzleti úton vett
részt a tel-avivi mag yar nag ykövetség
szervezésében. A megérkezés napján, a jeruzsálemi városnézés során a követség kollégája, Litauszki András
kulturális attasé ismertette az izraeli piac
sajátosságait. (Folytatás a 2. oldalon.)

Kiváló
szállodák
Tavaly Hévíz számtalan hazai és nemzetközi
turisztikai elismerést
kapott. S nemcsak a város szárnyalt, hanem az
itteni szállodák is: elismeréseiknek se szeri, se
száma. Erről készített
összeállítást a heviz.hu.
(Részletek a 3. oldalon.)

Mint Nagy Sándorné
óvodavezető elmondta, az
volt a cél a beruházással,
hogy az intézmények kültéri játékparkja egy kicsit
felfrissüljön.
– Nagyon jók a fajátékok
– fogalmazott –, de állandó
kezelést igényelnek, mert
az idő meglehetősen mostohán bánik velük. A folyamatos karbantartás ellenére is szuvasodik a fa, a nap
pedig kiszárítja. Ezért néztem körül a játékpiacon, és
találtam is megfelelőeket,
olyanokat, amelyek egy picit visszatérnek a régi
időkhöz, mivel az alapszerkezetük fém. Az anyaguk
és a jó felületkezelés miatt
viszont nem rozsdásodnak.
(Cikkünk a 6. oldalon
A gyerekek örömmel vették birtokba a játékokat
folytatódik.)

Vigyázat, Hévízen is támadnak a vírusok

Dr. Kovács Judit gyermekorvos Varga Vendelt vizsgálja

Sok az influenzás gyermek Hévízen is a téli időszakban. Az elmúlt két
esztendőben megszaporodtak hazánkban a légúti
betegségek, főleg a köhögéssel, lázzal járók, amelyeknek egy része influenza.
– Az egyik legjellemzőbb
tünet a hirtelen, nagyon
magas láz, amit fejfájás,
szédülés, hányinger, rossz
közérzet kísér – tudtuk meg
dr. Kovács Judit házi gyermekorvostól.
(Influenzáról szóló ös�szeállításunk az 5. oldalon olvasható.)

A tartalomból

Elkezdték...

Új edzővel kezdte a felkészülést a tavaszra Hévíz NB III-as labdarúgócsapata. Az első tesztmeccsen a zöld-fehérek
legyőzték a ZTE-t.
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Viva la musica
most csütörtökön
A szokásostól eltérően
januárban a hónap utolsó csütörtökjén, azaz lapunk megjelenésével
egy időben tartják a Viva
la Musica komolyzenei
koncertet. Január 26-án
19 órától a hévízi református templomban a világhírű szombathelyi
Capella Savaria művészeinek hangversenyét
hallgathatják meg az érdeklődők, tájékoztatott a

A Capella Savaria egy év
végi fellépése
művelődési központ. A
részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, aki szereti a barokk
kamaramuzsikát.

Ismét várják
a látogatókat
Hétfő óta újra fogadja
a látogatókat a belvárosi
és az egregyi múzeum s
a városi könyvtár. Utóbbiban e hét szerdán rögtön két programra is várták az érdeklődőket:
előbb dr. Fűzfa Balázs
irodalomtörténész tartott rendhagyó irodalomórát, majd Ábrahám
Beáta természetgyó
gyász a tibeti hangtálak
és ősi, autenti k us
hangsze rek játékával ismertette meg
az érdeklődőket.
Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész
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Izraeli turisták érkezhetnek a városba A hévízi szállodák a nemzetközi élvonalba tartoznak
(Folytatás az 1. oldalról.)
Litauszki András kulturális attasé felkészítette a
hévízi csapatot arra is,
mire számítsanak másnap
az üzleti találkozón, amelyre Yossi Weiss, a jeruzsálemi tiszteletbeli konzul és
turisztikai szakértő is hivatalos volt.
Másnap a delegáció dr.
Nagy Andor nagykövethez
volt hivatalos. A megbeszélés során Papp Gábor röviden ismertette az elmúlt
hat évben elért eredményeit, Hévíz múltját és jelenét.
Szólt a városban tervezett
fejlesztésekről, valamint a
beutazó turisták kiindulási
országainak változatosabbá tételéről, amely révén
Hévíz még kevésbé lesz kiszolgáltatva egyes államok
beutazó turistáinak elmaradásától, mint eddig.
A nap végén a nagykövetség tel-avivi épülete adott
helyet – és keretet – a találkozónak, amelyen a delegáció tagjai előadták prezentációikat a meghívott
utazási ügynökségeknek,
légitársasági és szakszervezeti képviselőknek. Először a város képviselői
megismertették a vendégekkel a Hévíz–Balaton
Airportot, bemutatták a tó
specialitásait és a csak itt
igénybe vehető gyógyászati szolgáltatásokat. Mint a
kérdésekből kiderült, ezek
érdekelték legjobban a je-

Hévízen továbbra is minden a minőségről
szól. Ezt bizonyítja az is, hogy a várost és a
szolgáltatókat 2016-ban több rangos, országos és nemzetközi díjjal is elismerték. Erről
készített összeállítást a heviz.hu.

A tel-avivi üzleti út rövid volt,
ám rendkívül eredményes,
értékelt Papp Gábor polgármester
lenlévőket. A Smart Travel
képviselői pedig a konkrét
utazási lehetőségeket mutatták be, a szállodákat, a
környező vidéket és a Balatont. A prezentációkat követő fogadáson szinte minden résztvevőnek lehetősége nyílt, hogy az előadókkal személyesen is elbeszélgessen.
Papp Gábor elmondta:
az üzleti látogatásuk Izraelben rövid volt, hiszen az
utazással eg yütt 72 óra
alatt fordultak meg. Viszont a nagykövetség által
profin előkészített és megszervezett volt az útjuk.

Ennek köszönhetően számos turisztikai attrakciót
meglátogattak, tapasztalatot és kapcsolatot gyűjtöttek ahhoz, hogy a közeljövőben beinduljon az izra-

eli turisták beutazása. Az
izraeli magyar nagykövetség pedig ehhez minden
segítséget megad a jövőben is.
Forrás-információ

Jeges örömök a városban
Idén is nag y népszerűségnek örvend a hévízi jégpálya, amely egészen február 26-ig várja a téli sport
szerelmeseit. A létesítmény hétköznapokon 14 és
20, hétvégeken pedig 10 és 20 óra között tart nyitva.
A belépő 500 forint, de a jégpályát ing yenesen használhatják a hévíziek – ezt lakcímkártyával kell igazolni –, az itt tanulók, illetve a hévízi nag yszülők
máshol lakó unokái is. A pályán lehet korcsolyát
kölcsönözni, amihez fényképes igazolvány vag y zálog szükséges. Kesztyű és sapka viselése kötelező,
10 éven aluli g yermekek számára pedig védősisak
is ajánlott.
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Hévíznek ítélte oda az Európai Fürdők Szövetsége
(ESPA) az Innovatív fürdő- és
gyógyhelydesztinációt megillető díjat. Ezzel nemzetközi
szintű elismerést kapott a
Hévízi Tradicionális Kúra
védjegy, valamint a hévízi
szálláskiadók minőségfejlesztése érdekében kidolgozott, egyedi pályázati rendszer, amely idén is folytatódik.
A Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház
a Turizmus Trend és a Publishing Hungary által szervezett Greenovációs Nagydíjon
Környezetvédelem az egészségügyben című projektje
lett díjazott. A pályázat a
fenntartható idegenforgalmat járja körül, amely „csak
olyan környezetvédelmi beavatkozásokkal és innovatív
megoldásokkal lehetséges,
amelyek használatával biztosítani lehet a Hévízi-tó és
természetes környezetének
megóvását”.
A fürdőváros környezettudatos fejlesztéseinek eredményeit mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros
Magyarország Szövetség pá-

lyázatán Hévíz városa és a
Hévíz TDM Egyesület már
második alkalommal nyerte
el a Kerékpárosbarát Település és Munkahely címeket.
A Magyar Nemzeti Gasztr onóm i a i
Sz övets é g
(MNGSZ) hag yományos
Mestervacsoráján, több kiváló mesterszakács elismerése
mellett, Hévíz Város Önkormányzata az anyagi és szervező munkában nyújtott támogatásáért külön elnöki elismerést kapott.
A heviz.hu összeállításából kiderül, a városi elismerések mellett a szolgáltatók
is folyamatosan megfeleltek
a vendégek változatos igényeinek, és erőfeszítéseiket
rendre díjazták is.
A magyar szállodák közül
egyedüliként a Hotel Európa
Fit viselheti további 3 éven
keresztül a TÜV audit minőség emblémáját, a Medical
Wellness Quality Standard
minősítést.
A 20. jubileumát ünneplő
Kolping Hotel Spa & Family
Resort több elismerést is elnyert az előző évében. A német Tophotel kiadvány a
„Szabadidős programok”
kategóriájában az egyetlen

Sokat tettek érte. Tavaly az
innovatív
fürdőhelyeket
megillető európai díjat éppúgy megkapta a város, mint a
kerékpárosbarát településeknek járó elismerést

magyar jelöltként a Kolping
Hotelt választotta ki, és a legjobb szállodák közül a
Kolping Hotel kapta meg a
nemzetközi elismerést, a
Family Cup díjat.
A Turizmus Trend/Vendég
& Hotel szaklap Gastro Design versenyén szintén a
Kolping Hotel nyerte el a leginnovatívabb vidéki szálloda
címet 2016-ban.
A TripAdvisor, a világ legnagyobb utazási oldala a
vendégértékelések alapján a
Kolping Hotelt tüntette ki a
Magyarország legnépszerűbb családbarát hotelje kategóriában az első hellyel.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége környezetvédelmi pályázatán a
NaturMed Hotel Carbona
nyerte el a Magyarország
Zöld Szállodája címet.
Kiválósági tanúsítványt
kapott továbbá a Danubius
Health Spa Resort Aqua, Danubius Health Spa Resort
Hévíz, a Lotus Therme Hotel
& Spa, a NaturMed Hotel
Carbona és a Hotel Spa Hévíz.
A TripAdvisor a vendégvélemények alapján „Travellers
Hó alatt is impozáns. Tavaly a helyi értéktárba került a Kis He- Choice 2016” díjat ítélt meg a
likon Villa 80 éves épülete
Hotel Európa fit superiornak.

A német utazási portál, a
Holiday Check oldalán 100
százalékos vendégértékeléssel büszkélkedhet mindkét
hévízi Danubius Hotel, a Hotel Spa Hévíz és a Hotel
Sante. A 20 éve épült egyetlen ötcsillagos szálloda Hévízen, a Lotus Therme Hotel &
Spa már kilencedik éve magabiztosan tartja a „Magyarország legkitűnőbb hotelje”
címet a német portálon.
A Fit Reisen német utazási
iroda szintén Prémium minő-

ségű Spa Hotel elismeréssel
díjazta a Lotus Therme Hotelt.
Helyi értéktárba került az
1976. március 24-én átadott
Thermal Hotel Hévíz (Danubius Health Spa Resort). Mag yarország leg régebbi
gyógyszállója megnyitásának 40. évfordulóján kapta
meg az elismerést. A Kis Helikon Villa 80 évvel ezelőtt
épült, az egykori Hadnagyszálló impozáns falára 2016.
november 29-én került fel a
helyi értéktár emléktábla.
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„Ezek a színek a közösségben
alkotják az egészet…”
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az ökumené mindig is
fontos volt, de ezekben az
időkben még inkább szükség
van arra, hogy megerősítsük
egymást, hogy egymás igaz
testvéreivé váljunk, s a gyülekezetek szeretetben éljenek
egymás mellett – fogalmazott
Péntekné Vizkelety Márta
református lelkész, hozzátéve: nagyon fontos az egység, a
szeretet megmutatása, hiszen mindannyiunk n ak
ugyanaz a Meg váltója,
ugyanaz az Istene, s ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk mindannyian.
A keszthelyi Magyarok
Nagyasszonya-templom káplánja, Tódor Szabolcs a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán emelte ki a felekezetek összetartozásának jelentőségét. Leszögezte, a mai
világban nagyon fontos ös�szejönni, függetlenül attól, ki
milyen vallásba született
bele.
– Hiszen maga Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben,
ott vagyok köztük. Az idén

A kereszténység megerősítése különösen fontos ezekben az időkben, hangsúlyozták a lelkipásztorok
különösen fontos ez, mert
most van a reformáció 500.
évfordulója. Öröm együtt
lenni, együtt imádkozni,
meghallgatni egymás gondolatait.
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész azt mondta, a közös egyház lényege, hogy

mindenki egy nagy közösséget alkot.
– Nyilvánvaló, a hívek közösségében, körében más a
helyzet, mint nálunk – fejtette
ki. – Ma már sok a vegyes házasság, sokkal közelebb vannak egymáshoz a híveinek
emberileg, mint akár az egy-

házak teológiai alapállásukban. Nem is probléma ez. Nem
hiszem, hogy az egységnek
valami uniformizálásban kellene megvalósulnia, nagyon
jó az, ha az egyháznak színei
vannak, és a különböző felekezetekben jelennek meg
ezek a színek. Ugyanakkor

ezek a színek a közösségben
alkotják az egészet.
Márki Péter baptista lelkipásztor az emberek összefogásában, összetartozásában
bízik.
– Fontosnak tartom a mai
alkalmat, főleg azért, mert a
Bibliát kinyitva vannak
együtt a hívek, ez az, ami ös�szehoz bennünket és közös
alap lehet az egység felé.
A lelkipásztor kiemelte, az
egység az emberek között jöhet létre elsősorban, mert az
egyházak kicsit nehezebb
szervezetek, nem annyira
mozgékonyak, de az egyes
embereknek van lehetősége
arra, hogy összejöjjenek, s közösen tanulmányozzák a Bibliát.
Az öt egyház lelkipásztora
az igehirdetéskor egybehangzóan azt mondta, hogy
az ökumené napjainkban ös�szetartja és egybeforrasztja a
keresztyén szíveket. S mint
kijelentették, különösen az
elmúlt évek tükrében létfontosságú a kereszténység
megerősítése.
Tóth András

Működik a Szentlélek ebben a világban
Egy új esztendő mindig alkalmas arra, hogy
mérlegre tegyük az előzőt, és hálát adjunk
a Jóistennek – mondta Kiss László esperes,
Hévíz plébánosa.
László atya úgy fogalmazott, magánéletében is van
miért hálát adnia, mert ugyan
édesapja betegsége, majd halála fájdalmas tragédia, de az
Úr megadta azt a kegyelmet,

hogy túlhaladta a 90 esztendőt, ők pedig az utolsó pillanatig családi körben tudták
ápolni testvérével együtt. Ehhez a Jóisten segítségére volt
szükség, tette hozzá.

Irgalom és kegyelem
Kiss László esperes a közelmúltban a Kanizsa TV heti beszélgetős műsorfolyamának vendége volt Ocsovai Grácián ferences szerzetes, zalaegerszegi házfőnök és Szűcs
Imre nagykanizsai plébános társaságában. A négy adás
során arról is beszéltek, Isten mindenki életében jelen
van – akár hívő valaki, akár nem –, s működik az irgalom
és a kegyelem, amely gyógyít.

– Hálát kell adnom azért is
– folytatta Kiss László –,
hogy volt egy káplánom, aki
nagyon jó helyre került, s hálát adok a közösségért is,
mert ugyan néha jobbról-balról meglegyintik az embert,
de sohasem a személyes sorsom nézem, hanem mindig a
közösséget, amelynek tagjai
eljönnek bibliaórára, szentmisére.
Az esperes hozzátette,
most már harmadik esztendeje többen távoznak el
szentségekkel a földi életből,
mint szentségek nélkül Hévízen, s ez is az Úristen kegyelmét mutatja.
A város plébánosa az új év
kapcsán arról beszélt, természetes, hogy az ember megpróbálja kijavítani azokat a
hibákat, amelyeket az óesz-

Kiss László: Az ember igyekszik
kijavítani azokat a hibákat, amiket az óesztendőben elkövetett
tendőben elkövetett, hogy
még jobban oda tudja adni
magát az Úristen szolgálatára, persze kérve az Ő segítségét és kegyelmét.
– Működik a Szentlélek ebben a világban, még ha néha

nem is vesszük észre – szögezte le tanúságtételként
Kiss László. – Ahogy Szent
Pál mondja: még imádkozni
sem tudnátok, ha a Lélek
nem adná ajkatokra a szót.
Hévízen van két idősek otthona, mindkettőbe rendszeresen bejárunk, és látjuk, hogy
amikor odalépünk az elesettekhez, hogy feladjuk a betegek szentségét, az egyébként
kommunikációra képtelen
embereknek mozog a szája
az imádság alatt vagy legördül egy könnycsepp a szemükből. S olyan is van, aki
egész életében Isten- és egyházellenes volt, de halála pillanatáig szorítja a kezem, s
együtt imádkozzuk a Miatyánkot. Ez azt jelzi: működik az isteni kegyelem.
Péter Árpád
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Vigyázat, Hévízen is támadnak a vírusok
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Később megjelennek a légúti tünetek, köhögés, orrfolyás – folytatta dr. Kovács Judit. – Az influenzát az
különbözteti meg a többi vírusos légúti betegségtől,
hogy hirtelen alakul ki, rosszabb általános állapot kíséri, a lefolyása pedig általában lassúbb.
Az influenza vírusos betegség, első körben antibiotikumos kezelésre nincs szükség. Ami fontos, az
a lázcsillapítás, az ág ynyugalom és a megfelelő folyadékbevitel. Azonban, ha az átmeneti javulás
után visszatérnek a panaszok, fölerősödnek vag y
erősebb köhögés jelentkezik, akkor gondolni kell
arra, hog y valamilyen szövődmény jelent meg, hívta fel a fig yelmet aházi g yermekorvos. Ez, mint
mondta, lehet tüdőg yulladás, arcüregg yulladás,
középfülg yulladás.
– Gyermekeknél minden influenzagyanús esetben
forduljanak a szülők gyermekorvoshoz, mert a szövődményeket csak szakember tudja feltárni – figyelmezte- Gyermekeknél minden influenzagyanús esetben forduljanak a szülők gyermekorvoshoz,
tanácsolja dr. Kovács Judit, aki Varga Vendelt vizsgálja
tett dr. Kovács Judit.

Mire figyeljünk influenzajárvány idején?
Az utóbbi évekhez képes
korábban érkezett az influenza Európába, így hazánkba is. Magyarországon a 2. héten 31 600-an
fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Járvány idején a fertőzés megelőzésében az általános
személyi higiénés magatartás a döntő, ennek egyik
legeg yszerűbb módja a
rendszeres és alapos kézmosás.
Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) laboratóriumában végzett virológiai
vizsgálatok során a betegeknél influenza A vírus okozta
fertőzést igazoltak, amelynek döntő többsége H3N2 altípusú influenza A vírus volt,
tájékoztatta lapunkat az
ÁNTSZ.
Az influenza az egészséges személyeknél általában
szövődménymentesen zajlik.
Az időseknél az influenza
A(H3N2) vírus okozhat súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedést, míg a fiatalabbaknál inkább a 2009.
évi világjárványt okozó,
most szezonális influenza
A(H1N1) vírus lehet veszélyes. Jelenleg Európában a
megbetegedések döntő többségét az A(H3N2) vírus okozza. Ezért az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) felhívja a figyelmet, hogy a súlyos légúti tünetekkel orvoshoz forduló időseknél gondol-

Az influenza megelőzésé- tősége annak, hogy az oltott nem okozhat influenzás megni kell az influenza lehetőségére, és javasolt influenza- nek leghatékonyabb eszköze személy azelőtt megbeteg- betegedést, hiszen az oltóspecifikus antivirális keze- a védőoltás. Beadatásának szik, hogy a védőoltás kifejte- anyag nem tartalmaz élő vírust, a vakcina biztonságos.
Influenzajárvány idején a
fertőződés esélye csökkenthető, ha elkerüljük a zsúfolt
helyeket és betartjuk az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel
a kézhigiénére, a köhögésseltüsszentéssel kapcsolatos etikettre, tanácsolják az ÁNTSZ
szakemberei. A legfontosabb,
hogy amennyiben az influenza tüneteit észleli magán, maradjon otthon és tartson távolságot másoktól, ezzel is védve
őket a megfertőződéstől.
Gyakran mosson kezet meleg
vízzel és szappannal, különösen köhögés, tüsszentés, orrfújás és a zsebkendő kidobása után. Az alkoholbázisú
kézfertőtlenítők is hatékonyak. Ne érintse a szemét, orrát vagy száját a kezével, mi
előtt azt megmosná. Köhögéskor vagy tüsszentéskor
tartson zsebkendőt a szája és
az orra elé (ha épp nincs kéznél, akkor is inkább a könyökhajlatba és ne a tenyerébe köhögjön/tüsszentsen). Lehetőség szerint kerülje a zsúfolt
helyeket, zárt terekben gondoskodjon a gyakori, alapos
szellőztetésről. Influenzajárvány idején kerülje az egyébként szokásos üdvözlési forlés még akkor is, ha előzete- még ilyenkor is lehet szerepe né hatását (10–14 nap). A mákat (kézfogás, puszi), amesen influenza elleni védőol- a betegség elkerülésében. szakemberek kiemelik: az lyek szintén növelik a megfertásban részesült a beteg.
Ám ekkor már fennáll a lehe- influenza elleni védőoltás tőződés kockázatát.

HÉVÍZI

kultúra

Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza zenével s lírával is kalauzolta az érdeklődőket korokon át

Költők, zeneszerzők
szellemét idézték
A magyar kultúra napja alkalmából Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművész lépett fel Kult-óra című összeállításával
a városháza dísztermében.
A művészpár egy órába
sűrítve villantott fel néhányat a honi kultúra gyöngyszemei közül. A repertoárban a versek s prózák mellett folklórzene és musicalrészletek is helyet kaptak.
Szemerédi Bernadett azt
mondta, az előadás az ő íz-

lésüket tükrözi, s próbálták a nagy költők, zeneszerzők szellemiségét is
megidézni, amelyhez hegedűszó is társult.
Széplaky Géza pedig arról beszélt, hogy az idei magyar kultúra napja számukra debütálást is jelent.

– Ez nekünk egy premier,
hiszen teljesen új műsorral
érkeztünk Hévízre, amely
stílusában, hangulatában
kicsit eklektikusra sikeredett. Először arra gondoltunk, hogy lineáris lesz az
anyag, vagyis időrendi sorrendben haladunk, de ebben az esetben több vers
követte volna egymást, ami
nem érdekes, ezért meg
kellett törnünk ezt a vonalat hegedűvel, énekkel, s
lényegében így alakult ki
ez az előadás. 
(ta)

Új játékok az óvoda udvarán

A gyerekek szívesen használják az új eszközöket

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagy Sándorné ezekből
választott ki három játékfajtát. Két úgynevezett fészekhintát vásároltak, egyet az
egregyi, egyet pedig a Sugár
utcai óvodába, amik nagy
népszerűségnek örvendenek
a gyerekek körében. Vettek
egy hajó formájú, többfunkciós játékot, s egy olyat is, ami
a gyerekek egyensúlyérzékét fejleszti. Mint az óvodavezető elmondta, egyikhez sem
kellett ütéscsillapító, mert
nincsenek nagy magasságban a földtől.
– A kiválasztás után az
alapítvány elé vittük a vásárlás tervét, amely végül teljes
egészében finanszírozta az
új játékok beszerzését – tette
hozzá az óvodavezető.
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Szabadfogas akció Hévízen is

Mentőakcióban a madarászok

Soborné Mosolygó
Liám és férje, Sobor László úgy döntött, csatlakozik
az országos szabadfogas
akcióhoz. Ennek az a lényege, hogy kijelölt helyeken
kerítésekre akasztanak ki
kabátokat, és aki fázik, elvihet egyet, aki pedig szívesen ad, kiakaszthatja oda.
– A Facebookon láttam
ezt a nagyszerű kezdeményezést, és rögtön úgy döntöttem, hogy csatlakozom
hozzá – mesélte Soborné
Mosolygó Liám. – A férjemmel felszaladtunk a padlásra, átnéztük a kabátokat, és
ami jó volt, kiakasztottuk a

A napokban több mint harminc, a keszthelyi Balatonparton befogott hattyút költöztettek a hévízi lefolyóra,
mert ez a víz nem fagy be, s így több táplálékhoz jutnak
a madarak. Ezeknek a hattyúknak már délebbre kellene
lenniük, de mivel a parton sétálók folyamatosan etetik
őket, itt maradtak télire is. Ám a kapott ennivaló kevés
nekik, a jég miatt pedig nem férnek hozzá a táplálékhoz,
így az éhhalál fenyegette őket. A mentőakcióban a Magyar Madártani Egyesület tagjainak a keszthelyi tűzoltók segítettek, s ott voltak az alsópáhoki és a balatongyöröki önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is.

kerítésünkre. Akkor Hévízen még nem láttam ilyet,
gondoltam, valahol el kell
kezdeni a segítségnyújtást.
Kiderült, az ötlet működik Hévízen is: többen hoztak s vittek is kabátot, a
„készlet” folyamatosan
cserélődött. A családja is
támogatta az asszony kezdeményezését, a táncklubból és a színjátszók közül
is sokan segítettek.
Soborné Mosolygó Liám
azt mondta, az akció addig
tart, amíg szükség lesz rá,
s hozzák-viszik a kabátokat, amelyek reggel ki-,
este pedig bekerülnek.

Jótékonyság a Derűs utcában: van keletje a meleg kabátoknak

Amikor az irodalom segít
Újabb sikeres kezdeményezés a Hévíz folyóirattól.
Az alkotói közösség tagjai a
Magvető Kiadó munkatársaival a fővárosi Food Truck
Udvarban hajléktalanoknak
főztek, s ez idő alatt ismert
szerzők olvastak fel műveikből. Az érdeklődők pedig a
támogató alkotók könyveinek és a Hévíz folyóirat
egyes példányainak megvásárlásával adakozhattak. A
teljes bevételt a hajléktalanokat segítő Budapest Bike
Maffia kapta meg.

A délután során felolvasott – nagyon sokak mellett
– Bödőcs Tibor, CsernaSzabó András és Szálinger
Balázs is.
A hévízesek és a magvetősök 202 adag babgulyást
főztek, amit a Budapest
Bike Maffia vitt el utcán
élő vagy szállókon melegedő hajléktalan embereknek. A könyvvásáron pedig 331 ezer 50 forint gyűlt
össze, ami újabb 1500 adag
étel elkészítését teszi lehetővé.

A jótékonysági főzésen 202 adag babgulyás készült

Vízitúra télen is, a lefolyón
Több mint 20 éve tartanak evezős túrákat
a hévízi lefolyónál.
A túrák a Hévízi-tó
déli árapasztó zsilipjétől indulnak, a
résztvevők kenukban
eveznek egészen
Fenékpusztáig. Van,
hogy több csapat is
érkezik egy időben.
– Tatabányai székhelyű
egyesület vagyunk, másodszor jöttünk el erre a
túrára – tudtuk meg Kis
Bélától, a Magyar KalandSport Egyesület képviselőjétől. – Nagyon jók a tapasztalatok, most is élvezi
a társaság, hogy ilyen időben is kényelmesen lehet itt
a természetet szemlélni,
megcsodálni a vadmadarainkat. Összesen negyvenen
érkeztünk erre a hétvégi
programra, párhuzamosan
gyalogtúra és váltásban
kenutúra zajlik most. Egyesületünk hat éve foglalko-

Több mint harminc hattyút fogtak be a keszthelyi Balaton-parton

zik különféle túravezetésekkel, nem az evezős, kenus túra a fő profilunk, de
vannak azért azok is. Külföldön Görögországba,
Horvátországba szoktunk
járni, hazánkban többek
között szigetközi túrák
vannak. A hévízi nagyon
könnyű túra, mindenkinek
ajánlom, aki kacérkodik a
gondolattal, hogy beüljön
egy kenuba, nem mély a
víz, gyakorlatilag állóvízként lehet kezelni, végig lehet rajta csordogálni.
– Nagyon népszerűek a
túráink, sokan jelentkeznek, mert egyszerű az útvo-

nal, mindig a folyás irányába kell mennünk, ezért kedvelt a kezdők körében. És
azért is jönnek sokan, mert
télen nagyon kevés helyen
lehet evezni – mondta Csiszár Viktor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őre. – Egy enyhébb télen,
mint tavaly is, még februárban is voltak tündérrózsák,
ezek most teljesen elfagytak, s nem láttunk tündérfátyolt sem. Láttunk viszont
sügéreket, s a madarak
ilyenkor, amikor befagy a
Balaton, idejönnek. Én pár
napja is végigmentem itt a
lefolyónál, láttam kárókatonát, szárcsát, szürke gémet,
nagykócsagot, egerészölyvet és varjakat is – sorolta
Csiszár Viktor.

Az akció visszavonásig érvényes.
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Dr. Lutár Andrással a gyerekkori élményekről, a sebészetről és a történelmi lövészetről

„Nem szerettem sosem a gyógyszereket…”
Most éppen C-vitamint szedek és forró teát
iszom, a téli betegségek engem sem kímélnek, mondja rekedtesen a telefonba dr.
Lutár András érsebész adjunktus, aki azonban készséggel vállalta a beszélgetést, csak
a személyes találkozásról kellett lemondani.
– Az első 18 esztendő, a
hévízi gyerek- és a Balaton-parti, keszthelyi kamaszkor feledhetetlen,
meghatározó élményeket
adott, illetve olyan barátokat, akikkel máig tartom a
kapcsolatot.

gondolt arra, hogy elmegy Nyugatra?
– Dehogynem, megfordult a fejemben. Láttam jó
és negatív példákat is, és
talán nem voltam annyira
merész, hogy belevágjak.
Valamiért mindig úgy fordult az életem kereke, hogy
amikor erre gondoltam, itthon is boldogultam, előreléptem.

– Nagyon kevés idő jut
ma egy betegre, de természetesen beszélgetünk, bár
hogy mennyit, az a páciens
hozzáállásán, szándékán
is múlik. S igen, olykor nap– Hagyjuk egy kicsit a
világra kerülnek döbbene- fehér köpenyt. Említette a
tes sorsok.
történelmi érdeklődést,
ezért látni a neten több
– Az orvosi diplomát
– Az erek egyébként gyó- képen is íjat és régi fegyPécsett szerezte, Zalaeger- gyíthatók?
vereket a kezében?
szegen él és dolgozik, de
Hévízzel is szoros a kap– Nem, az érbetegség egy
– Mindig szerettem a törcsolata.
progresszív betegség, ál- ténelmet, s mint minden
landóan megy előre. Ha va- fiúgyermek, a fegyvereket
– Szüleim, akik már lahol felüti a fejét, akkor is. Gyerekként – mint oly
nyugdíjasok, továbbra is itt biztosak lehetünk abban, sokan – készítettem íjat,
élnek, így én is sűrűn meg- hogy az összes szervrend- puskaszerű dolgot, felnőttfordulok a városban. Hévíz szer ellátó érhálózatának ként pedig megmaradt a
az elmúlt 20–25 év alatt na- erei is valamilyen szinten történelmi, hadtörténeti érgyon megváltozott, ma már betegek, csak nem mind- deklődés, amiből hobbi lett.
végig tudok úgy menni az egy, hogy ez mennyire elő- Először a magyar reflexíjutcán, hogy nem kell kö- rehaladott. Tehát magát az jal ismerkedtem meg, s inszönnöm senkinek; ennyi érbetegséget nem tudjuk dultam is amatőr versenyeidő alatt jelentősen cserélő- megszüntetni sem gyógy- ken, majd a történelmi lődött a lakosság.
szerekkel, sem sebészeti fegyverekkel kezdtem fogmódszerekkel; a leginkább lalkozni. Aki a lövészetnek
– Miért lett orvos?
tünetképző, illetve a beteg ezt az ágát műveli, az
életminősége szempontjá- nagyjából egyenlő arány– Nem családi tradíciót ból legfontosabb területe- ban, sportlövész, hadtörtéviszek tovább, természet- ken végzünk helyreállító nész és barkácsmester is
tudományos érdeklődésem érműtéteket.
egyben. A sportlövészettől
vezetett erre a pályára.
abban különbözik, hogy itt
Nem korán döntöttem er– Húsz éve dolgozik a rengeteg fajta versenyről, fiatalon érdekelt még a megyei kórházban, első szám, kategória van, tulajtörténelem is, ami a mai munkahelyén. Soha nem donképpen ez egy hatalnapig sem változott.
– És miért pont a sebészet? Ez kívülről nézve
nagyon nehéz pálya.

Dr. Lutár András érsebész – hobbijából eredően – sportlövész, hadtörténész és barkácsmester is…
mas kirándulás a történe– Több helyen látható a
lembe.
neten fegyverrel és éremmel, tehát nem sikertelen
– Azt olvastam, gyűjti ebben a műfajban sem…
is a régi fegyvereket,
szablyákat.
– Kupát még nem nyertem, ezüst- és bronzérme– A régi kardokat gyűj- im viszont vannak, de tutöttem, egészen pontosan a lajdonképpen nem is a
mag yar történelemhez g yőzelemért csinálom,
kapcsolódó, 19. századi hanem az érdeklődés melszúró- és vágófegyvereket, lett a társaság miatt. Száde ma már nem foglalko- momra az a siker, hog y
zom ezzel, ennyi lovat nem nagyon jó csapatba kerüllehet megülni egyszerre.
tem, amelynek tagjaként
nem mindennapi élményeket gyűjthetek. Kell ennél
több?

– Nem szerettem sosem a
g yóg y szereket…
Azt
mondják, a sebészet manuális szakma, de ehhez nemcsak kéz kell, hanem legalább ugyanannyi – vagy
még több – agy is. Ez egy
varázslatos, sokrétű hivatás, s nem ördögtől való dolog, hogy valaki sebésznek
megy.
– Jut idő beszélgetni a
Fotó: PLE Zalaegerszeg
páciensekkel, találkozik
Sikeres verseny után. Dr. Lutár András, Friedery Albert, Nagy György, ifj. Nagy György
nehéz sorsokkal?

– Mondjuk egy méretes
hal… Mekkora volt a legutóbbi?
– Idejét nem tudom, mikor fogtam már rendes halat… Tavaly nem nagyon
jutottam el horgászni, bár
minden évnek úgy állok
neki, hogy na, majd most. A
természet s a Balaton szeretete megmaradt, a horgászatra viszont nincs időm,
háttérbe szorult, ami nem
jó, de lesz ez még másképp
is…
Péter Á rpád

sport
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A sportszerűséget is elfedte a hó…
Az év eleji asztaliteniszrajtba
belerondított a
havazás. A Hévíz
sem tudta vállalni
az utazást a havas
hétvégén.
Mint Emecz Emil edző
felelevenítette, pénteken
kezdődött a havazás, több
meg yére másodfokú riasztást adtak ki, s az előrejelzésekből az derült
ki, hog y a folytatásban
sem lesz jobb a helyzet,
helyenként akár 20 –30
centi hó is hullhat.
– Egyeztettem a gyerekek szüleivel, vég ül az
utazások lemondása mellett határoztam – mesélte
a szakember. – Halasztást kértem az NB I-es lányok mérkőzésére, mert
Szekszárdra menni ilyen
időben eléggé veszélyes
lett volna. Erre megkaptuk az engedélyt. A két
férfitalálkozó kapcsán pedig az ellenfelekkel és a

A felvétel csalóka – nem az évnyitó fordulóban készült…
területi ellenőrökkel kellett egyeztetnem. A Bonyhád azonnal belement a
halasztásba, a Celldömölk
vezetője viszont úg y nyilatkozott, akármilyen idő
lesz, játszani kell. Mivel
eg yik játékosom Pécsről
indult volna, nem vállalhattam, hogy olyan időben
átutazzon négy megyén. S
persze Celldömölk Hévízhez sincs közel…
A sportvezető még várja a szövetség hivatalos

álláspontját, de, mint fogalmazott, úg y tűnik, azt
a meccset – papíron – elveszítik. Ennyit a sportszerűségről.
A bonyhádi találkozót
a következő hetekben pótolják, a lányok elmaradt
mérkőzését pedig február
11-én rendezik.
A közeljövőben a hévíziek két rangos fővárosi
eg yéni bajnokságon állnak asztalhoz.
Tóth A ndrás

www.admiraloptika.hu
* Az akció időtartama 2017. 01. 05–02. 15-ig komplett szemüveg készítése esetén érvényes.
Más akcióval össze nem vonható. Részletekről érdeklődjön az üzletben.
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Az edző új, a célok viszont változatlanok…

Eredményes évet zárt a Hévíz SK
A klub aktív, eseményekben gazdag esztendőn van túl. Bencsik Péter, a Hévíz SK
napokban lemondott elnöke úgy értékelt,
minden szakosztály valamennyi versenyzője valóban sportolóhoz illően küzdött, s
hozták is az eredményeket.
A volt sportvezető szerint
fegyelmezett és beállt rendszerben kezdték az esztendőt, s mivel a társaságiadópályázaton jelentős összeget nyert az egyesület utánpótlás-nevelésre, ez kézilabdában és labdarúgásban is megkönnyítette a
működést.
– A labdarúgócsapat
felkerült az NB III-ba, s
nyáron szembesültünk
azzal, milyen infrastrukturális előírások szükségesek – elevenítette fel
Bencsik Péter –, de a hiányosságokat pótoltuk,
van, amire pedig 2017.
június végéig halasztást
kaptunk a szövetségtől.
A cél természetesen a
bennmaradás.

Kézilabdában az U13-as
korosztály mellett elindult
egy U11-es csapat is, a felnőttek pedig pazar őszt
produkáltak, hiszen csak a
Siófoktól kaptak ki, s mindenki mást megvertek.
Örömteli, hogy egyre több
tehetséges, saját nevelésű
fiatal kap játéklehetőséget
az első csapatban, tette
hozzá az exelnök.
Az asztalitenisz szakosztály nagyon sok problémával küzdött, rengeteg sérülésük volt, emlékeztetett
Bencsik Péter, de mint fogalmazott, tették a dolgukat, ám az egyik csapat
nem tudott bennmaradni
az NB II-ben.
– A szakosztály most
erősít, a sérült játékosok

helyrejöttek és próbálnak
helytállni. Zborai Gyula
pedig, akit az egyesület és
az önkormányzat is támogatott, részt vett a
paralimpián.
Az ökölvívó és az íjász
szakosztályról Bencsik Péter elmondta, a „hobbisták”
mellett vannak versenyzők
is, a bokszolóknál Kökösi
Virág most az Európa-bajnokságra készül, az íjász
szakosztály válogatott versenyzői pedig Közép-Európa Kupára edzenek.
– A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondhatom,
hogy 2016-ban elkészült az
új hévízi sportcsarnok kivitelezési terve, a dokumentáció már rendelkezésünkre áll. A meglévő, általunk
üzemeltetett létesítményekben pedig nem voltak
olyan jellegű problémák,
amik akadályozták volna a
működésünket.
A volt klubelnök szerint
az elmúlt év az eredményességet tekintve elégedettségre adhat okot.  (ta)

Új edző irányításával
kezdte meg a felkészülést a Hévíz NB
III-as labdarúgócsapata. A télen Csáki
Lászlót Szabó Imre
váltotta.
A játékoskeretben nem
volt nagy mozgás: Major
Máté Andráshidára igazolt, Bedő Marcell pedig
iskolai tanulmányai miatt
nem folytatja Hévízen pályafutását. Mint Damina
László szakosztályvezető
elmondta, Füleki Norbert
próbajátékra érkezett a
zöld-fehérekhez, s kapusposzton is erősíteni szeretnének, mert Jánosa Tibor
nem épült fel sérüléséből. A
sportvezető úgy tervezi,
hogy a középpályára és a
védelembe is igazolnak
majd játékost a közeljövőben.
– Most kiemelten kezeljük a mentális felkészülést
– szögezte le Damina László –, ugyanis e téren kell
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Szeniorfoci remek hangulatban,
kiváló, izgalmas meccsekkel

Az első edzőmeccsen a Hévíz felborította a papírformát. Szükség
lesz ilyenre a bajnoki meccseken is…
erősödnünk ahhoz, hogy
kiharcoljuk a bennmaradást. Sok olyan meccsünk
lesz, amikor a lelki tényezők döntenek majd hasonló
erejű, képességű csapatokkal szemben.
Hajba Géza kapusedző
úgy fogalmazott, bízik a fiatal játékosokban, s abban,
hogy a csapat megőrzi NB

III-as tagságát, ehhez szerinte egy-két rutinos játékosra van szükség a keretben.
A téli debütálás egyébként jól sikerült, a Hévíz az
első felkészülési meccsen
legyőzte az NB II-es ZTE-t
Horváth Péter 25 méteres
bombájával.
Tóth A ndrás

A kupát immár 16. alkalommal rendezték meg, de csak
először szenior néven. Az első
tíz találkozón ugyanis 35 év
volt az alsó korhatár, majd fél
évtizeden keresztül 40, most
pedig az MLSZ által is elfogadott 44 évnél húzták meg a
vonalat.
Az egész Dunántúlról érkeztek együttesek, sőt, volt
nevező Budapestről is. A küzdelmek reggel indultak csoportmeccsekkel, majd a legjobbak a négy között folytatták a döntőig.
– A torna a sportérték
mellett a barátságról is szól
– szögezte le Király Gyula
főszervező. – Azok, akik
már évek óta járnak ide,

MTI fotó: Beliczay László, Kovács Tamás
Készült a Civil Összefogás Fórum megbízásából

A résztvevők a fociélmény mellett a találkozás öröméért is szívesen jönnek
nemcsak focizni jönnek, hanem beszélgetni is. Az újak
pedig azért érkeznek, mert
jó a híre a kupának. Eredetileg 12 együttes nevezésére
számítottam, de végül 21
gárda jelezte, hogy jönne
Hévízre. Öt csapatnak azt
kellett mondanom, hog y
nem férnek be a mezőnybe.
S akik neveztek, el is jöttek,
ami a havas-jeges utak miatt nagy szó.

A torna alatt négy komolyabb egészségügyi probléma volt, kétszer mentőt is
kellett hívni. Az egyik játékosnak elszakadt az Achillesze, őt meg kellett műteni,
egy másik szeniornak pedig
vírus támadta meg a szívét, a
sportcsarnok előtt a mentőben fél órán át stabilizálták
az állapotát, de szerencsére
most már minden rendben
van vele.

A XVI. Senior Öreg Gólyák
Tornát az FC Corrado Budapest nyerte a KLSE Szombathely, a Peti Trans Kaposvár és
a NEVADA SE Komló előtt.
A gólkirály Simon Péter
(FC Corrado Budapest) lett, a
legjobb kapusnak Balázs Leventét (FC Corrado Budapest), a legjobb mezőnyjátékosnak pedig a 60 éves Jáger
Lászlót (KLSE Szombathely)
választották. 
(ta)

Indul az önvédelmi kurzus
Néhány nap múlva, február 6-án önvédelmi kurzus
indul a Hévíz Gladiators égisze alatt. A tanfolyam
alkalmai mindig hétfőnként, este fél héttől lesznek a
kiserdei szabadidőközpont ökölvívótermében. Mint
Kepli József János szakosztályvezető lapunknak
elmondta, a kurzust valós igény hívta életre, egy
ilyen szükségességét már többen is jelezték neki.
Az önvédelmi órákat Bányai László 5 danos
karatemester, önvédelmi instruktor tartja, s a jelentkezőknek semmifajta előképzettségre vagy küzdősportokban való jártasságra nincsen szüksége. Az
önvédelmi technikákat, módszereket – s persze a
szemléletmódot – bárki megtanulhatja a kurzus során, s persze az sem baj, ha közben valaki kedvet
kap a karatéhoz…

Gyurcsány Ferenc
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Népszerű volt idén is
a hagyományos, öreg
gólyáknak szóló téli
szenior teremlabdarúgó-torna.

Társadalmi célú hirdetés

Vona Gábor

HÉVÍZI

A tavalyi karateverseny sikert aratott, sokan voltak kíváncsiak a küzdelmekre

Az új

már
3.990.000,-

Ft -tól

Hirdetésünk nem minõsül ajánlattételnek részletekrõl érdeklõdjön márkakereskeséünkben. A kép csak illusztráció!

8900 Zalaegerszeg, Zala utca 8/A.

SUZUKI SZÁNTÓ

Tel.:92/511-220 Web.: www.suzukiszanto.hu
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Szereti ön a telet?

Müller Alex
Mint évszakot, a hideg miatt
nem annyira szeretem, fázós
vagyok, viszont a síelést, a
szánkózást kedvelem. Voltam
már a hévízi jégpályán, mert
ide járok a Bibó István Gimnáziumba, de egyelőre csak próbálgatom a pályát, még nem nagyon megy a korcsolyázás. A hideg ellen úgy védekezem, hogy alaposan felöltözöm, meleg pulóvert, kabátot veszek fel, a rétegesség a lényeg.

Szántó Júlia
Nagyon szeretem. Óvónő vagyok, és az intézményben minden téli sportolási lehetőséget
kihasználunk. A gyerekeknek
csúszkapályát szoktunk készíteni, amit nagyon élveznek. Elmegyünk megnézni a téli Balatont,
a Hévízi-tavat, amelyről elmondjuk nekik, hogy
miért nem fagy be. Én egyébként bírom a hideget,
most voltam síelni négy napig, s bár nagy és metsző szél volt, élveztem a tél minden örömét.

Elefánt is gyógyult már Hévízen

Tóth Lívia
A télben a havat szeretem, de a hideget nem. Nagyon fázós vagyok,
ám nem szeretem a sok ruhát sem
magamon. Otthon a páromat
szoktam is biztatni, hogy kicsit jobban fűtsön. A havat a gyerekek is
szeretik, sokat hógolyózunk, hóembert építünk, illetve nyomokat szoktunk keresni az
erdőben, látunk ilyenkor szarvas- és őzikecsapákat is.
Szeretnénk a gyerekekkel kipróbálni a hévízi korcsolyapályát, erre még idén sort kerítünk.

Süssünk, főzzünk!

Szeretetcsokis muffin
Soborné Mosolygó Liám ajánlja olvasóink figyelmébe a szeretetcsokis muffin
receptjét. Mint mondja, a különösen finom
sütemény elkészítéséhez az alapanyagokon kívül nem kell más, csak nagy adag
szeretet, amit nem lehet túladagolni.
Hozzávalók:
15 dkg liszt, 2 tojás, 15
dkg vaj, 15 dkg cukor, fahéj és szegfűszegpor (ízlés szerinti mennyiség),
cukrozott narancshéj, 1
kis pohár joghurt, 1/2
csomag sütőpor, étcsokoládé-darabok, 1 alma kis
kockákra vágva.

Nelly, az elefánt Hévízen gyógyult reumájából, gondozója pedig egy pillanatra sem hagyta el
(Fotó: zoobudapest.com)

1914 nyarán esett meg, hogy a fővárosi
állatkert Nelly nevű ifjú elefántja gondozójával Hévízre utazott kúráltatni a fájós lábát.
A korabeli képek tanúsága szerint az állat
nagyszerűen érezte magát a termálvízben.
A
történetet
a
zoobudapest.com elevenítette fel. Történt, hog y
1913-ban Beketow Mátyás
cirkuszigazgató az állatkertnek ajándékozott egy
fiatal, háromesztendős elefántot, állítólag azért, mert
úgy ítélte meg, hogy a valamiért a lábát fájlaló állat
nem lesz alkalmas cirkuszi
elefántnak. Dr. Raitsits
Emil, a budapesti állatkert
akkori állatorvosa alaposan megvizsgálta Nellyt –
akit a korabeli közönség
egy ideig valamiért Pistá-

nak becézett –, s kezdődő
reumát állapított meg nála.
A kert vezetői hosszan tanácskoztak a lehetséges
megoldásról, s végül 1914
júniusában úgy határoztak, hogy Nelly reumáján
gyógyfürdővel fognak segíteni.
Első látásra az tűnt kézenfekvő megoldásnak,
hogy Nelly a gondozójával
szépen átsétál a szomszédos Széchenyi Fürdőbe,
amelynek termálvize kiválóan alkalmas az ilyen kezelésre. Arra azonban,

hogy egy jó kéttonnás növendék elefánt elmerüljön a
fürdő valamelyik medencéjében, még ma sem lenne
igazán lehetőség, s különösen nem volt 1914-ben, amikor a strandfürdő rész még
nem is létezett. Így tehát az
a határozat született, hogy
Nelly Hévízen fog fürdőt
venni.
A kúra júliusban volt, és
mint az a Simon József által készített korabeli felvételekről is kitűnik, nagyon
tetszett a lábfájós elefántnak, bár azt már nagyon
nehéz kideríteni, hogy végül teljesen felgyógyult-e.
Annyi azonban bizonyos,
írja a zoobudapest.com,
hogy gondozója még a Hévízi-tó vizében sem vált
meg az előírásos csákójától.

Elkészítés:
Előkészítés után egy tálban összekeverjük a szá-

raz hozzávalókat, majd folyamatos keverés mellett
hozzáadjuk a tojásokat, a
joghurtot, a vajat, végül a
darabokra tört étcsokoládét, narancshéjat, almát.
A tésztát 12 darabos
muffinformába adagoljuk, 3/4 részig töltve,
majd előmelegített sütőben 170 fokon, 20–25 perc
alatt készre sütjük.
Jó étvágyat!

Soborné Mosolygó Liám szerint az elkészítéshez nagy
adag szeretet és sok mosoly is kell

