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„Szeretek segíteni másokon”
Pozsonyiné Horváth Gizellával személyes tragédiákról és a kölcsönös szeretetről | 8. oldal

A gyerekkor mindent meghatároz
Szita Éva óvónő tartott előadást Nyiladozik a gyermek?
címmel a könyvtárban a Spirituális Kör ezoterikus soro
zat 48. alkalmán. A szakember szerint kisgyermekkorban
a felnőttek, elsősorban a szülők, sokat tudnak segíteni
abban, hogy a gyermekek magabiztossá váljanak. Ez
azért is fontos, mert a felnőttkori problémák zömében a
gyerekkorba vezethetők vissza. (Folytatás a 6. oldalon.)

„Legyen nekem a te igéd szerint...”

Ha harmóniában nő fel a gyermek, a felnőttkora is könnyebb lesz

A tartalomból

Szalagavató
a Bibóban

Az érettségi előtt álló tanulók szalagavató ünnepségét ezúttal a Panoráma Hotelben tartották.
5. oldal

Karjukat
nyújtották

Szabó Gábor is segített
Kitelepüléses véradást
szerveztek a közelmúltban a Hévízi Spinning
Klubban.

4. oldal

Megoldást kerestek

Enyhítheti a turizmusban
és a vendéglátásban ta
pasztalható munkaerőhi
ányt a jelentős béremelés is
– fogalmazott Cseresnyés
Péter munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtit
kár Hévízen, egy fórumon.
(Részletek a 3. oldalon.)

Véget ért az adventi programsorozat a Festetics és a Deák téren. Az elmúlt két
hétvégén, mások mellett, fellépett Szolnoki Tibor, Zsadon Andrea, Szakonyi
Milán és Soltész Rezső is. A gyermekeket mesekuckó várta, a múzeumban pedig
kézműves foglalkozásokat tartottak. Képünkön Honthegyi Zsolt, Péntekné Vizkelety Márta, Papp Gábor és Kiss László a negyedik adventi gyertyát gyújtja
meg (Beszámolónk a 7. oldalon olvasható.)

Állatok
karácsonya
a piacon
Évente két alkalommal,
tavasszal és télen tartanak
jótékonysági rendezvényt
az állatok megsegítésére a
hévízi termelői piacon. Idén
is a Morzsa Alapítvány és a
Tierhilfe für Ungarn Állat
menhely önkénteseinél le
hetett adományozni az
árva kutyák, macskák tá
mogatására.
– A piac szervezői, a fele
ségem és jómagam is állat
barátok vagyunk, nekünk
is van négy cicánk, két ku
tyánk – közölte Benkő Lajos, a piac vezetője. (ToKorábban örökbe adott védencek is meglátogatták az állatvédőket vábbiak a 4. oldalon.)

Megjelent a Hévíz

A folyóirat idei utolsó
számát – most már hagyo
mányos módon – Budapes
ten mutatták be. Az esten,
a Nyitott Műhelyben, az
irodalmi tartalom mellé
kulináris élményt is kínál
tak a szerkesztők. S nem
csak a szellemi tartalom,
hanem a székelygulyás is
sikert aratott. (Cikkünk a
6. oldalon folytatódik.)

A címlapon Arisztotelész
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Orosz, török és osztrák partnerekkel tárgyaltak

Lapszél

Tűzifát adnak
a rászorulóknak
Az önkormányzat a
közelmúltban 33 köb
méter államilag támo
gatott, szociális célú
tűzifa szétosztására
nyert el lehetőséget, a
tűzifához a rászoruló
c sa lá dok kérelem
alapján juthattak hoz
zá. Papp Gábor pol
gármester polgármes
teri keretéből a támo
gatást megkétszerez
te, azaz az elnyert
mennyiség mellé újabb
33 köbméter tűzifa vá
sárlását tette lehető
vé. Ennek köszönhető
en a tizenhárom rá
szoruló család csalá
donként öt erdei köb
méter fához juthat,
amelyet az önkor
mányzat saját költsé
gén még karácsony
előtt ki is szállít a csa
ládokhoz.

Több nemzet képviselő
jével is tárgyalásokat foly
tatott a napokban Papp
Gábor polgármester. Hévíz
polgármesteri hivatala
múlt hétfőn nemzetközi ta
lálkozóknak adott otthont.
Egy vezető orosz utazás
szervező céggel egy febru
árban Hévízen megrendez
ni kívánt nemzetközi tu
risztikai konferencia rész
leteiről egyeztetett a vá
rosvezető. A turisztikai té
májú találkozón a tervek
alapján várhatóan többek
között osztrák, szlovák,
szlovén, horvát és orosz
utazási irodák képviselői
vesznek majd részt.
Hévíz és környéke befekte
tési lehetőségeiről, fejlesz
téseiről, turisztikai vonz
erőiről, ezek kihasználásá
ról török befektetőkkel tár
gyalt a polgármester.
Egy pályázati együttmű
ködés kapcsán pedig az
ausztriai Dél-burgenlandi
Tartomány turisztikáért
felelős szervezetének veze

„Arra biztatnám (…) a magyarokat, hogy
ne az anyagi lim-lomok után rohangáljanak, hanem magukat adják férjüknek, feleségüknek, családjuknak az ünnepre! Azt
kívánom valamennyiünknek, hogy mi legyünk egymás számára Isten szép, élő
ajándéka.”

Böjte Csaba

Áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt
kíván Hévíz valamennyi
polgárának
Papp Gábor polgármester és
a képviselő-testület!

Forrás
HÉVÍZI

HÉVÍZI VÁROS LAPJA
A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Hévíz polgármesteri hivatala
múlt hétfőn nemzetközi találkozóknak adott otthont
tőjével tanácskozott Papp
Gábor és Kepli József János alpolgármester. Utóbbi
témája kerékpáros turisz
tikai együttműködés volt,
mely az elmúlt években Hé
víz iránt ismét komoly ér
deklődést mutató osztrák
kerékpáros vendégek szá
mára nyújtana szállás- és ség más területekre is ki hozzá, a tárgyalások így a
egyéb kikapcsolódási lehe terjedne, ehhez az osztrák jövőben folytatódnak.
Forrás-információ
tőséget Hévízen. A partner fél rendkívül nyitottan állt

Szilveszterre megtelnek a szállodák
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pest mellett idén is a fürdő
városok – Hévíz, Hajdúszo
boszló, Sárvár – szállásai
kapják a legtöbb keresést a
Trivago.hu oldalán. Míg ta
valy a legkeresettebbek a
kategória nélküli szálláshe
lyek – apartmanok, vendég
házak – voltak, idén arányá
ban a 4 csillagos szállások
iránt érdeklődnek a legtöb
ben. A 3 csillag most is a kö

zépmezőnyben van, míg az 5
csillagos hotelekre harmad
annyi keresés érkezik, mint
előbbire.
A Trivago a világ legna
gyobb szálláskeresőjeként
naponta több mint 1 millió
szálláshelyet hasonlít ös�
sze, a portált havonta 120
millió felhasználó választ
ja utazása megtervezésé
hez.
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Hatalmas a verseny a szakképzett
munkaerőért, a béremelés is segíthet
(Folytatás az 1. oldalról.)
Cseresnyés Péter államtit
kár Papp Gábor polgármes
ter meghívására, Manninger Jenő országgyűlési kép
viselővel közösen vett részt a
térség vállalkozóinak, okta
tási szakembereinek rende
zett zártkörű fórumon, ame
lyen az ágazatban jelentkező
munkaerőhiányra kerestek
megoldásokat.
Cseresnyés Péter az ezt
követő sajtótájékoztatón je
lezte, az ország gazdasági
helyzetének javulása – így
például a munkanélküliség
jelentős csökkenése – magá
val hozta, hogy több ágazat
ban is verseny alakult ki a
szakképzett munkaerőért. A
politikus kiemelte, a kor
mány által szorgalmazott
béremelést a kabinet jelen
tős, hat év alatt akár 15,5 szá
zalékos járulékcsökkentés
sel ösztönzi, s a bérek növe
kedésének következtében
csökkenhet a munkaerőhi
ány. Cseresnyés Péter sze

Az eszmecsere a fórum után is folytatódott. Képünkön Karádi Szabolcs, Cseresnyés Péter, Miklós Beatrix, Papp Gábor, Manninger Jenő és Szabó Károly
rint a helyzet kezeléséhez
hangsúlyt kell fektetni a mi
nőségi képzésre is, amelybe
a vállalkozásoknak aktívan
be kell kapcsolódniuk, hi
szen ők tudják, hogy a piacon
aktuálisan milyen tudásra,
milyen képzettségű szakem
berekre van szükség.
– Elengedhetetlen a mobili
tás ösztönzése is – tette hoz

zá a munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtitkár
–, például munkásszállók
építésével, lakhatási támoga
tással, csoportos utaztatás
sal, illetve a munkába járás
költségtérítésének növelésé
vel. Utóbbit a kormányzat
már meg is lépte.
Papp Gábor, Hévíz polgár
mestere szerint ez a fórum

volt az első lépés; a konzultá
ciót folytatják a szakmabeli
ekkel, amelynek eredménye
ként elkészülhet egy térségi
javaslatcsomag a turisztiká
ban jelentkező munkaerőhi
ány kezelésére, amely ugyan
még nem veszélyezteti az
ágazat működését, de létező
jelenség, és a problémát idejé
ben orvosolni kell.

Helyzetbe hoznák, segítenék a helyi termelőket

Az év végén megtelnek a
szállodák: a Trivago.hu
szálláskereső weboldal
adatai alapján Hévízen
már most 90 százalékos a
szállások telítettsége. A Ba
laton is rengeteg vendégre
számíthat: az ottani szál
láshelyek 95 százalékát fog
lalták már le szilveszterre.
A magyarok körében a
belföldi úti célok közül Buda
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– S ki más vállalná fel a
katalizátor szerepét, mint
Hévíz, amely a turizmusban
elöl jár – fogalmazott a vá
rosvezető. – Egy olyan kon
zultációsorozat nyitó állo
mása volt ez, amely fórumot
teremt a szakmabeliek szá
mára, hogy feltegyék kérdé
seiket, elmondják ötletei
ket, javaslataikat, ezek ös�
szegzését pedig eljuttatjuk
a nemzetgazdasági tárcá
hoz.
Papp Gábor újságírói kér
désre elmondta, a Nyu
gat-Balatonnál most első
sorban több pincérre, cuk
rászra és szakácsra lenne
szükség.
Lapunk információi sze
rint egyébként a szakképzett
munkaerőért folytatott ver
seny következtében emel
kedtek a bérek, a nyugat-ba
latoni térségben például van
olyan étterem, amely egy
pizzaszakácsnak 500 ezer
forintos bért kínál.
Péter Árpád

Iskolától
a börtönig
Még január 7-ig láto
gatható az Utunk 1956.
október 23-ig című inter
aktív kiállítás a Belváro
si Múzeumban. A tárlat
azt mutatja be, milyen
volt az élet az ’50-es
években. Egy iskolát is
merhet meg a látogató,
amit az egyházi fenntar
tás után államosítottak,
két fiktív személy törté
netén keresztül pedig az
iskolától eljutunk a for
radalomig, majd az ÁVH
rettegett börtönéig.

Aláírták: a charta a helyi termelőket segíti. Balról a harmadik Papp Gábor, Hévíz polgármestere
Megalakult a Zalai In
novatív Foglalkoztatási
Pa ktum hely i termék
munkacsoportja, amely
nek nyitó konferenciáján
aláírták a Zalai Helyi Ter
mék Chartát. A dokumen
tumot Papp Gábor, Hévíz
polgármestere is ellátta
kézjegyével.

A Zalai Innovatív Foglal
koztatási Paktum mintegy
963 millió forintból gazdál
kodik. Az ötéves projekt
ben 630 embert akarnak
bevonni valamely munka
erő-piaci szolgáltatásba,
közülük 180-nak képzést,
272 álláskereső vagy inak
tív zalainak pedig legalább

hat hónapos állást kínál
nak.
A tervek teljesítését a gaz
daság különböző ágazataira
koncentráló munkacsopor
tok segítik, ezek egyike a
helyi termékekkel foglalko
zó, amelynek tagja lett a Hé
víz–Balaton–Zalai Dombhá
tak LEADER Egyesület is.

A Zalai Helyi Termék
Charta aláírói a helyi ter
mékek és szolgáltatások
népszerűsítését, piacra ju
tásuk segítését és ezzel
együtt fogyasztásuk élén
kítését szeretnék segíteni,
ösztönözni, hiszen ezzel
újabb munkahelyek jöhet
nek létre.

Ezernél is több tárgyi emlék látható a kiállításon
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Befejeződött
a felújítás
Befejeződtek a Danubi
us Health Spa Resort
Aqua szálloda felújítási
munkálatai. A közel 200
millió forintos beruhá
zással meg újultak a
szálloda közösségi terei.
Átépítették a bárt, a hall
vizesblokkját, a gyógyá
szat és a liftelőtér burko
latát, illetve új látvány

Megújultak a szálloda közösségi terei
elemmel, egy fali instal
lációs vízeséssel gazda
godott a szálloda, közölte
a szállodaüzemeltető
Danubius Hotels Zrt.
A Danubius Magyaror
szág legnagyobb szállo
dalánca 23 saját tulajdo
nú szállodát (több mint
5500 szobát) üzemeltet,
köztük a Hilton Budapes
tet és a Gellért Hotelt,
valamint a Gundel étter
met. Emellett többségi
tulajdonosa és üzemelte
tője 8 csehországi, 12
szlovákiai és 3 romániai
szállodának.
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Véradás, ezúttal a spinningklubban
A Magyar Vöröskereszt
Keszthelyi Területi Szerve
zete közösen a keszthelyi
kórház vértranszfúziós osz
tályával kitelepüléses vér
adást tartott, a helyszín ezút
tal a Hévízi Spinning Klub
volt.
Kiss Veronika, a klub ve
zetője maga is rendszeres
véradó, ő kereste meg a Vö
röskeresztet és ajánlotta fel,
hogy tartsanak náluk vér
adást, amire előzetesen har
mincan, zömében hévíziek
jelentkeztek.
– Egy hónappal ezelőtt volt
egy kismama, akinek na
gyon sok, 16 egység A nega
tív vér kellett, az élete függött
ettől. Hívásunkra 40-en jöt
tek aznap vért adni, így ös�
szejött a szükséges mennyi
ség, ami csodálatos, hiszen
megmentettük a kisbabát és
az édesanyját is – tudtuk meg
Kapcsándi Máriától, a
keszthelyi szervezet vezető
jétől. – Ezúton is köszönöm
véradóinknak a segítséget –
tette hozzá.

Szünetel az
ügyfélfogadás

Előzetesen harmincan, zömében hévíziek jelentkeztek a véradásra
Megyei szinten a keszthe
lyi területi szervezet máso
dik éve első a véradások te
kintetében. Idén a tervhez, a
2650 egység vérhez képest
plusz 355 egység vért gyűj
töttek. Ez annak köszönhető,
hogy az új véradók mellett

nagyon sokan több évtizede
járnak véradásra.
A szép eredményhez az is
hozzájárul, hogy egy önkén
tes heti több alkalommal hív
ja telefonon a véradókat,
nemcsak a szervezett vér
adások alkalmával, hanem

akkor is, ha sürgős esetben
van szükség vérre.
– Nagyon régóta, 25 éve já
rok véradásra, mert fontos
számomra, hogy segítsek az
embereken – mondta Czinderi Erzsébet.
Tóth András

Állatok karácsonya a piacon

A Zalaispa Nonprofit
Zrt. polgármesteri hi
vatalban működő hé
vízi ügyfélszolgálata
december 22-én és de
cember 29-én szünetel,
tájékoztatta lapunkat
a társaság.

oktatás

2016. december 21.

Az Illyés Gyula Általános
Iskola csapata – Gárdonyi
Ajsa, Bencze Lilien Alexa,
Budavári Dorka, Clausen
Anna Solveig – a megyei győ
zelem után, 28 csapatot meg
előzve, megnyerte a Bolyai
Anyanyelvi Csapatversenyt.
Mint Ferge Zsuzsa Réka
felkészítő tanár elmondta, a
versenyen a magyar nyelv
minden rétegéből számot
kellett adni, így a hangokból,
a szófajokból, a szólásokból,
a közmondásokból, fogalma
zásból, versírásból, rokonér
telmű szavakból.
– Leírhatatlan élmény volt
ott állni a dobogón, mert
nagynevű iskolákkal verse
nyeztünk, ilyen pici városi
intézmény rajtunk kívül nem
is volt. Azért is nagy öröm ez,
mert a magyar nyelvi verse
nyek közül a Bolyai a legran
gosabb megmérettetés. A
Bolyai Anyanyelvi Csapat
verseny szlogenje szerint „A
közös munka a legértéke

Ferge Zsuzsa Réka előtt Clausen Anna Solveig, Bencze Lilien Alexa, Budvári Dorka, Gárdonyi Ajsa
sebb a világon!”, s lám, ez ná
lunk megvalósult.
A tanár elárulta, a gyere
kek terhelhetők voltak:
bármennyi feladatot kap
tak, mindent pontosan
megcsináltak, helytálltak

az iskolában és a felkészü
lésben, a szülők pedig min
denben támogatták a csa
patot, még pólót is készítet
tek, verset írtak, énekeltek,
zenét vettek fel és sálat
varrtak.

szeri alkalom, ezért igyek
szünk olyan programot ös�
szeállítani, hogy számukra
emlékezetes legyen ez a nap.
A végzősöknek mérföld
kő a szalagavató, amely az

érettségit és a továbbtanu
láshoz szükséges felvételit
előzi meg.
– Számomra nagyon fon
tos esemény a szalagavató,
utoljára vagyunk így együtt
a társaimmal érettségi
előtt. Mindenkinek itt van
nak a családtagjai, szeret
tei, közeli rokonai, barátai,
s egy csodálatos estét töl
tünk együtt – mondta Ollári Barbara. – A táncot vár

Papp Dorottya az alapítvány nevében örömmel vette a felajánlásokat

Hévízi életkép 1911-ből. A fotón a gyógyfürdő parkja,
azaz a Dr. Schulhof Vilmos sétány látható, valamint a Rákóczi- és a György-ház, amely ma már a Szent András
Reumakórház épülete. Forrás: FortePan

mány gyűlik össze egy-egy
alkalommal.
– Kedvesek mind az árusok,
mind a vásárlók, adományok
kal segítenek bennünket, ami
számunkra nagyon fontos –
mondta Papp Dorottya, a
Morzsa Alapítvány önkéntese.
A támogatók a pénzado
mányokon kívül takarót, szá
raztápot, kutya- és macska
házat is adtak az alapítvány
képviselőinek. 
(ta)

– Ehhez az kellett, hogy alsó
tagozaton, harmadik osztály
tól kezdve a gyerekek verse
nyeztek – szögezte le Ferge
Zsuzsa Réka. – Harmadik-ne
gyedikben ők már a megyei
első helyet megszerezték. A

Ötvenhárom végzős diák szíve fölé került szalag

– Nekünk mindig nagy iz
galmat jelent a szalagavató,
annak ellenére, hogy minden
évben van ilyen – fogalmazott
Nagy Boldizsár igazgató. – A
diákok életében azonban egy

vedett állatokon segítenek.
Két telepen dolgoznak, az
egyiket, a keszthelyi ebren
dészeti telepet az alapítvány
működteti. Nincsen altatás,
minden állatnak megpróbál
nak gazdit keresni. Az állat
menhely Karmacson üzemel,
ott jelenleg 55 kutyus vár
gazdára.
A hévízi piaci megjelenési
lehetőség nagy segítség az
önkénteseknek, sok ado
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Megnyerték a Bolyait! Szerintük is
„a közös munka a legértékesebb a világon”

A Bibó István Gimnázium 53 végzős diákjá
nak szíve fölé tűzték fel az iskolához tar
tozást s persze egyben a közelgő búcsút is
jelképező szalagot.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Feleségem és én lehető
ségeinkhez mérten támogat
juk a menhelyeket, s szeren
csére a piacra járó emberek
és az árusok is előszeretettel
segítik az alapítványt és az
állatotthont – tette hozzá
Benkő Lajos.
A Morzsa Alapítvány ön
kéntesei négy éve dolgoznak
a környéken. Kidobott, egye
dül maradt és balesetet szen

HÉVÍZI

Éljetek boldogul! A diákok már az előttük álló feladatokra készülnek

tuk a legjobban, arra ké
szültünk szeptember óta
minden pénteken. Én
egyébként is imádok táncol
ni, ezért nekem külön öröm
volt a gyakorlás.
– Négy évig együtt vol
tunk, ez az osztály nagyon
jó volt szerintem, jól kijöt
tünk egymással – tette hoz
zá Koltai Gábor. – Ennek
azonban itt a vége, lezárul
egy korszak és mindenki
továbblép.
A szalagavató bálok ha
gyománya egyébként majd
nem kétszáz éves, a feljegy
zések szerint az 1830-as
években, Selmecbányán
rendezték az elsőt. Akkori
ban valétálásnak nevezték,
ami a latin valete szóból
ered, aminek jelentése ki
fejezi a lényeget: Éljetek
boldogul...
Ez a jókívánság, majd
nem két évszázaddal ké
sőbb, a Bibó István Gimná
zium maturandusainak is
kijárt…

siker mögött ott van az a heti
két-három alkalom két éven
át, amit Szalai Klárával vé
gigdolgoztak. Nekem minden
nap öröm volt és megdöbbe
nés, hogy mennyi mindent
tudnak a gyerekek. Azzal
küszködtem, hogy mi az, amit
még nem tanítottam meg, mi
az, amiben én még többet tu
dok, mint ők. Sokszor a gyere
kek gyorsabban megtalálták
a megoldást, mint én.
– Nagyon nehéz volt a ké
szülés, sokat kellett dolgoz
nunk, de nagyon fontos volt és
odatettem magamat a verse
nyen, hogy nyerjünk – mondta
Bencze Lilien Alexa. – Sokat
gyakoroltunk, minden nyelv
tan- és irodalomórán elvonul
tunk a többiektől és feladatla
pokat oldottunk meg. A ver
seny eredményhirdetésén,
amikor elmondták, hogy kik
lettek a harmadikak és a má
sodikak, akkor mi már tud
tuk, hogy mi leszünk az elsők,
és nagyon örültünk.

Kisdiákok
jártak az egregyi
múzeumban
Az Illyés Gyula Általá
nos és Alapfokú Művé
szeti Iskola első évfolya
mos diákjai látogattak el
a közelmúltban az eg
regyi múzeumba. A gye
rekek, szakavatott kísé
rettel, végignézték az in
tézmény kincseit, majd
kreatív foglalkozás várt
rájuk, sőt extraként még
a római katona sisakját
is felpróbálhatták.

Interaktív. A gyerekek a modern technika segítségével
ismerkedtek a múlttal
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Elismerés
Szálinger Balázs, a Hé
víz folyóirat főszerkesztője
kapja idén a Méhes György

kultúra

2016. december 21.

Bemutatták a Hévíz folyóirat legfrissebb számát

Szálinger Balázs. Erdélyben is
elismerték
Nagydíjat, egyebek mellett
360° című, a Magvető gon
dozásában megjelent ver
seskötetéért. A hírt Karácsonyi Zsolt, az E-MIL el
nöke a kolozsvári Bulgakov
Caféban jelentette be. A dí
jazottak – Szálinger Ba
lázs mellett Tamás Kincső
– 2017. május 14-én, Méhes
György Kossuth-díjas erdé
lyi magyar író, szerkesztő,
műfordító születésének év
fordulóján vehetik át elis
merésüket Kolozsváron.

Ahogy szokott… A Hévíz folyóiratra Pesten is kíváncsiak 

Ünnepi hangulatban. Cserna-Szabó András, Darida BeneNyáry Krisztián és Peer Krisztián, avagy felolvasás – kutyával
dek és Szálinger Balázs

Figyelni kell gyermekeinkre!
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az, hogy milyen lesz a
gyermek, már a foganta
tás pillanatában eldől,
de a két szülő érzelmi
állapota is meghatáro
zó, fogalmazott Szita
Éva óvónő, Bach-virág
terapeuta.

Fotó: Oláh Gergely Máté

(Folytatás az 1. oldalról.)
A legfrissebb számban
Berg Judit és Peer Krisztián versei olvashatók, Garaczi László és Szvoren
Edina prózákkal jelentke
zik, a Hajószakács rovat
ban pedig Váncsa István
írása olvasható. A vezető
írás Arisztotelészről szól,
Péterfy Gergely tollából.
A bemutató ezúttal is ha
talmas sikert hozott, s nem
csak a szerkesztők által
prezentált vacsora miatt.
Az est házigazdája Nyáry
Krisztián volt, aki elra
gadtatással beszélt a Hévíz
folyóiratról.

– A terhesség alatti
időszak sérülékeny kor,
de tapintattal, elővigyá
zatossággal sokat segít
hetünk. Később a gyer
mek-szülő viszony na
g yon meghatározó. A
kicsik bíznak a szüleik
ben, amit meg kell tarta
ni, de ehhez sokat hoz
zátehetnek az óvodape
dagógusok, iskolai taní
tók is. Biztosítani kell a
g yerekeknek, hog y ki
próbálják magukat, s az
sem baj, ha nem sikerül
nek egyes dolgok.
A szakember szerint
kell a pozitív megerősí
tés s a lehetőség arra,
hogy újra próbálkozzon
a g yermek, ha valami
egyszer nem sikerült.
– Fontos az is, hogy ne
kényszerítsék bele a
g yerekeket olyan dol
gokba, amiket nem sze
retnének, mert később
Szita Éva óvónő, Bach-vi- emiatt válhatnak fruszt
rágterapeuta
rálttá, rosszkedvűvé.
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ünnepváró

(Folytatás az 1. oldalról.)
A már hagyományos ad
venti jótékonysági süte
ményvásárt idén a Hévízi
Szobakiadók Szövetsége
szervezte, a bevételt a
g yermekjóléti szolgálat
nak ajánlották fel.
– Főképp intézményünk
dolgozóinak és a Zonta
Klub tagjainak jóvoltából
kerültek tálcára a sütemé
nyek – tudtuk meg Farkas
Cecíliától, a Teréz Anya
Szociális Integrált Intéz
mény Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálatá
nak szakmai vezetőjétől.
– Örömmel és szívesen jö
vünk erre a vásárra segíte
ni és nem csak azért, mert a
család- és gyermekjóléti
szolgálat kapja a bevételt. A
pénzt kimondottan a prog
ramjainkra, a nyári tábor
ra, annak játékaira, a kéz
műves foglalkozások eszkö
zeire költjük.
A szakember elárulta,
számára is meglepő volt az
érdeklődés, a segítő szán
dék, s ennek köszönhetően
több mint 150 ezer forint
gyűlt össze.
A TASZII egyébként is
aktív volt az adventben, hi
szen megszervezte a cipős
doboz-akciót és élelmiszert
is gyűjtött. Előbbinek kö
szönhetően 25 hévízi és
cserszegtomaji gyermek
nek teszik szebbé a kará
csonyát.

Advent negyedik vasár
napján az erfurti szakács
olimpiára készült hévízi
csokoládémakett is szerep
hez jutott. A most már Eu
rópa-hírű látványosságot
beolvasztották, és forró
csokoládé formájában kí
nálták a vendégeknek.
Az adventi koszorú utol
só gyertyáját Papp Gábor
polgármester, Péntekné
Vizkelety Márta reformá
tus lelkész, Honthegyi
Zsolt evangélikus lelkész
és Kiss László esperes
gyújtotta meg.
Honthegyi Zsolt úgy fo
galmazott: a karácsony Is
ten ügye.
– Nem lehet igaz ügye an
nak, aki Isten nélkül akar
ja megülni a szeretet ünne
pét. Ezt a csodát, kará
csony misztériumát ő gon
dolta ki, tervezte el és való
sította meg. Jézus Krisztus
születése, emberi léte min
den fantáziát megszégye
nítő módon hirdeti Isten
nek az emberek iránti ke
gyelmét, jóakaratát.
Péntekné Vizkelety Már
ta Lukács evangéliumából
idézett: „Ne féljetek, mert
íme örömet hirdetek nek
tek, amely az egész nép
öröme lesz. Üdvözítő szüle
tett ma nektek, aki az Úr
Krisztusa Dávid városá
ban”. Majd az efezusi levél
sorait segítségül híva így
fogalmazott:

Fent az óvodások műsora,
jobbra gyerekek a cipősdobozokba rejtett ajándékokkal
– Krisztus lakjék szíve
tekben a hit által. A szere
tetben meggyökerezve és
megalapozva képesek le
gyetek látni minden szent
tel együtt, mi a mélység, a
hosszúság, a magasság és
a szélesség. És megismer
jétek Krisztus minden is
meretet meghaladó szere
tetét, hogy Istent minden
átfogó teljességére eljus
sunk.
Kiss László esperes a
napi evangélium üzenetét
is tolmácsolta.

A jótékonysági süteményvásáron több mint 150 ezer forint gyűlt össze
Információ:

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
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„Nem lehet igaz ügye annak, aki Isten nélkül
akarja megülni a szeretet ünnepét”

Együttes

A belépés díjtalan!

HÉVÍZI

– A mai vasárnapi evangé
liumban azt olvastuk föl,
amikor József elkezd töpren
geni, hogy elbocsássa-e Má
riát a váló levéllel. S ekkor az
angyal álmában megjelenik
neki és azt mondja, minden
az Isten erejével történik.
Gondoljuk végig Mária életét,
meggyanúsítja, akit szeret,
hogy házasságtörést köve
tett el. És ott van benne a féle
lem, de ebben a nehéz hely
zetben is ki tudja mondani az
Istennek: „legyen nekem a te
igéd szerint”.
Az ünnepi gondolatok után
a Brunszvik Teréz Óvodába
járó gyermekek adtak mű
sort, majd a Deák téren
Wohner Dóra és Berkes Dániel fellépésével ért véget az
adventi programsorozat.
– Örülünk, hogy újra eljö
hettünk Hévízre – mondta az
énekesnő. – Tavaly is jártunk

itt, és nagyon jó volt itt lenni
karácsonykor, s mindig jó ide
visszatérni. Ezúttal karácso
nyi repertoárt hoztunk, egykét jazzszámot és popdalok
feldolgozásait.
A zalai énekes elárulta,
most Bécsben tanul anglisz
tika szakon, de szeretné foly
tatni zenei tanulmányait is.
A négy adventi hétvégén
több ezren látogattak el Hé
víz belvárosába, hogy együtt
készüljenek a születés szent
ünnepére. Mint Papp Gábor
polgármester lapunknak fo
galmazott, a város nemcsak
a testtel törődik, hanem a lé
lekkel is, s az adventi prog
ramsorozat pont ezt a célt
szolgálja.
– A készület pedig közös
ségben jó – tette hozzá –,
hogy a kinti mínuszokban
együtt melegedjen a lelkünk.
Tóth A ndrás

HÉVÍZI

portré

2016. december 21.

Pozsonyiné Horváth Gizellával személyes tragédiákról, a segítő szolgálatról és a kölcsönös szeretetről

„Ha kell, bevásárolunk és elintézzük a postát”
Szeretik. És ennél több talán el sem mondha
tó Pozsonyiné Horváth Gizelláról, a TASZII
munkatársáról, aki idén, a szociális munka
napján, városi és megyei elismerést is átvehe
tett.
- Somogyból származom,
Somogyszentpálon nőttem
fel – bocsátja előre „minden
ki Gizije”. - Nagyon jó volt az
a falusi, szabad élet.
- De most mégsem tehenet
fej, nem kaszál…
- Már gyermekkoromban
tetszett a fehér köpeny, az in
jekciós fecskendő. Szerettem
volna segíteni – magyaráz
za, miért a kaposvári egész
ségügyi szakközépiskolát
választotta.
- Hévíz pedig rögtön befogadta…
- Érettségi után két héttel
munkába álltam az akkori
MÁV-szanatóriumban ápoló
nőként – folytatja, majd kide
rül: a sors nem volt kegyes a
családhoz. – Az első kislá
nyom után beteg gyerekünk
született, őt ápoltam 10 évig,
s elvesztettünk egy négy hó
napos kisfiút is. A tragédiák
után van egy 31 éves nagylá
nyom és egy 16 éves gimis is,
és a büszkeségem: a 16 hóna
pos unokám.
- Fizikailag – hisz’ itt beszélgetünk – kibírta a veszteségeket. És lelkileg?
- Nagyon nehezen, de a
nagylányom miatt talpon

kellett maradnom, s később a
kisebbik, Petra is értelmet
adott az életünknek. A vesz
teségek idején próbáltam
mindenkit vigasztalni, de
édesanyám belehalt a fájda
lomba. A kislányunk után,
abban az évben, őt is elvesz
tettük.
- Mégsem változtatott hivatást.
- Tíz éve lesz január máso
dikán, hogy dolgozni kezd
tem a Teréz anya szociális
intézményben. Egyből a házi
segítségnyújtásba kerültem,
első évben Hévízen, majd a
kistérség településein dol
goztam, jártam Alsópáhokra
és Cserszegtomajra is.
- Most újra Hévízen segít.
Hogyan?
- Otthonukban élő idős
vagy beteg embereknek segí
tünk kollégáimmal - fürde
tésben, öltözködésben vagy
az ágyban fekvők ellátásá
ban. Ha kell, gyógyszert vál
tunk ki és adagolunk, bevá
sárolunk, elintézzük a pos
tát, a segélyeket. Mindent
megteszünk, hogy „ügyfele
ink” számára egy kicsit kom
fortosabb, könnyebb legyen
az élet.

Karácsonyra készülve – az idősek klubja s a betlehem előtt

Pozsonyiné Horváth Gizella:
Szeretek segíteni másokon,
azt hiszem, van elég lelkierőm ehhez a feladathoz

Pozsonyiné Horváth Gizelláról ezt írták munkahelyi vezetői: „…oszlopos tagja a házi gondozók csapatának. Segítőkészsége, empatikussága példaértékű. A rábízott feladatokat nem problémának, hanem kihívásnak tekinti.
Nagyszerű csapatjátékos. Az idősek felé szeretettel,
megbecsüléssel fordul. Megjelenése magabiztosságot,
nyugalmat áraszt, mely a szakma magas fokú ismeretéből fakad. Ennek köszönhető, hogy tanácsai, javaslatai
hitelesek, melyeket a gondozottak bizalommal fogadnak el. Terhelhetősége, rugalmassága napi munkája során folyamatosan bizonyítást nyer. Kommunikációja sokrétű, hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel. Jó
kapcsolatteremtő képessége révén, széleskörű szociális
hálózattal rendelkezik. Munkatársaival való együttműködése kiváló, kollégái előtt követendő példaként áll.”

- A családi tragédiák
után ez „csak” munka, feladat?
- Nem, ez annál sokkal
több. Nagyon szeretem azo
kat, akikhez járok, és úgy
érzem, ez kölcsönös. Igénylik
a beszélgetést, azt, hogy el vagy éppen azt, hogy most mi
mondhassák az életüket foglalkoztatja őket, s ez en
gem is feltölt. Nagyon sok
szeretetet kapok tőlük. Van
olyan páciensem, akire más
nem nyit ajtót – mivel a gyere
kek külföldön élnek -, s olyan
házaspár is, amely már
mindkét felnőtt gyermekét
eltemette. Kell-e mondanom,
hogy megértjük egymást.
- Ha hazamegy a szolgálatból, van még ideje valamire?
- Mint mindenki más: mo
sok, főzök, takarítok. Petra
péntekenként hazajön Zala
egerszegről, a nagyobbik lá
nyomék Dunakeszin laknak,
őket ritkábban látom. Ha van
időnk, kertészkedünk, de ez
már néha teher is. Persze jó,
hogy a kertben minden meg
terem, amire szükség van, de
a területet évről évre csök
kentjük.

- Személyes tragédiái és
a gondozottak sorsa láttán:
újra ezt a hivatást, a segítő
szalmát választaná?
- Természetesen, ez nem is
kérdés. Szeretek segíteni
másokon. Azt hiszem, van
elég lelkierőm ehhez a fel
adathoz, de hangsúlyozom,
mindezt vissza is kapom a
mindennapok során. Nem tu
dom másként elképzelni az
életem, s azt hiszem, mások
nak is szüksége van rám.
- Meglepte a dupla kitüntetés?
- Nem tudtam róluk. Így
utólag, persze, voltak „gya
nús” jelek, például egy szak
mai interjú, de nem számítot
tam erre, s nagyon megle
pődtem, amikor meghallot
tam a nevemet. Meglepetés
volt mindkettő, nem vártam s
nem is számítottam rá.
Péter Árpád

sport

2016. december 21.

A Zala Springsnél értékelik
a fürdőváros segítségét
A kiemelt partneri
eg yüttműködést megkö
szönve és értékelve exklu
zív klubtagsággal lepte
meg Papp Gábor polgár
mestert a Zala Springs
Golf Resort.
A Social Membership
tagság számos konkrét
előnnyel, kedvezménnyel
jár, de erkölcsi és eszmei
értéke még ennél is fonto
sabb.
A tagságot tanúsító okle
velet Szili Balázs értékesí
tési és marketingigazgató
adta át a polgármesternek,
jelezve, az elmúlt évek kivá
ló együttműködését ismeri
el és köszöni meg társasá
guk, s bízik abban, hogy a
következő években is élénk
kapcsolatot ápolhatnak a
polgármesterrel és a hévízi
önkormányzattal.
Papp Gábor megtisztelő
nek nevezte az exkluzív
tagságot, az együttműkö
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Nett Vivien három rekordja
Újabb sikerek a Kiscápáknál. Az úszók taroltak a kecs
keméti vidékbajnokságon és egy székesfehérvári verse
nyen is. Előbbi viadalon a hévízi Nett Vivien három új or
szágos csúcsot ért el.
A tízesztendős úszó 400 m vegyesen 15 éves csúcsot
döntött meg, majdnem egy perccel jobbat úszott, mint az
előző rekorder. Vivien 200 pillangón 12 éves csúcsot javított
meg kilenc másodperccel, 200 vegyesen pedig egy két hó
nappal ezelőtti rekordot múlt felül.
– Ötéves egyesületünk történetének legnagyobb ered
ménye ez – jelentette ki Szántó Kata, a sportegyesület el
nöke. – Úszóink felkészülésüket részben Hévízen, a BM
uszodájában végzik, aminek a lehetőségét ezúton is kö
szönjük.
A Kiscápák úszócsapata Székesfehérvárott, a 8–11 éve
sek megmérettetésén is indult, amelyen 37 csapat 517 ver
senyzője közül a hévízi–keszthelyi úszók nyolc aranyat,
hét ezüstöt és négy bronzérmet hoztak haza, a húszfős
csapat pedig a dobogó legfelsőbb fokára állhatott.

Elismerték. Szili Balázs adja át az exkluzív tagságot igazoló oklevelet Papp Gábornak
dést tekintve pedig kiemel
te, hogy a közelmúltban
Hévízen edzőtáborozó ma
gyar női kézilabda-váloga
tottat is fogadta a zalacsá
nyi golfkomplexum.
– A jövőben is szeretnék
bevonni a hévízi kínálatba a

golfpálya nyújtotta kikap
csolódási lehetőségeket, hi
szen a város számára is
fontos a környék turisztikai
és sportkínálatának mind
teljesebb körű bemutatása,
népszerűsítése.
Forrás-információ

Csala Tamás edző előtt Hetyei Nóra, Nett Vivien és Andor Benedek

Az akció a visszavonásig érvényes.
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Napraforgó
VeNdéglő

Cserszegtomaj, Sümegi u. 9.
Telefon: +36-30/22-63-473
+36-83/310-554
www.napraforgovendeglo.hu
e-mail: nagy-elek@freemail.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!

10

HÉVÍZI

sport

2016. december 21.

sport

2016. december 21.

HÉVÍZI

11

A felnőtteknek javulni kell, az utánpótlás viszont kifejezetten eredményes Buzás, Gácser és Czigány teljesítményét ismerték el
Nehéz, kemény munkával teli esztendő
végére ért a Hévíz SK labdarúgó-szakosz
tálya. Az utánpótlás egyértelműen sikeres,
a felnőtteknél viszont még akad tennivaló,
hogy a csapat tavasszal biztosítsa NB IIIas tagságát.
san tudjuk, miért tartunk
itt. A kitűzött céltól mini
mum öt pontra vagyunk,
ami nem sok, de figyelmez
tető jel. A nyáron új csapa
tot kellett építeni új edzővel,
s ez sok pontunkba került.
Több játékosunknak ez az
első NB III-as szezonja, ami
nem könnyű helyzet, hiszen
fel kell nőni a feladathoz. Az
ősz során komoly sérülést
szenvedett Jánosa Tibor
kapusunk és Pálfi Dávid
gólfelelősünk. Tibor nem
csak a pályáról, hanem az
öltözőből, a csapat hétköz
napi életéből is nagyon hi
ányzott, hiszen karaktere,
személyisége komoly támo
gatást ad fiatal játékosa
inknak. El kell ismerni, hul

A zöld-fehérek célja, hogy megőrizzék NB III-as tagságukat. Ehhez az őszinél több pontra lesz szükség
lámzó teljesítményt nyújtot
tunk, képesek voltunk egy
mérkőzésen belül is két ar
cunkat mutatni. Voltak fájó
vereségek, mint a diósdi, s
akadtak kiemelkedő sikere
ink is, például a Kaposvár
legyőzése.

A szakosztályvezető sze
rint az utánpótlásban folya
matos a fejlődés. Az ifjúsági
csapatok az országos kor
osztályos bajnokságban
küzdenek, a Bozsik-prog
ramban pedig a klub egyre
szorosabb kapcsolatokat

ápol szakmai és szervezési
területen a partner egyesü
letekkel.
– Folyamatos a belső
edzőképzésünk – folytatta
Damina László –, szakembe
reink egyre nagyobb és mé
lyebb tudás birtokában van

Hévíz-alsópáhok,
Hévízi utca 13.
06-83/344-232
06-30/616-0026
Nyitva: Önkiszolgáló étterem: Hétfőtől-vasárnapig 12-17 óráig
a La Carte étterem: Hétfőtől-vasárnapig 12-22 óráig

Ünnepi ajánlatunk
Halászlé ponty vagy harcsa szelettel
Karácsonyi borleves mazsolával, habcsókkal

Ünnepi nyitvatartás
Dec.24.
Dec.25.
Dec.26.
Dec.31.
Jan.01.

Önkiszolgáló
étterem:
12-15 !
Zárva !
12-17
12-17
12-17

Harcsafilé roston paprikamártással,baconos kapros
juhtúrós gombóccal

a’la carte
étterem:
12-15 !
Zárva !
12-22
12-22
12-22

Siker siker hátán. A Hévíz előtt a Hort-Csepel is kapitulált
Megtartotta hagyomá
nyos évadzáróját a Hévíz
SK női kézilabda-szakosz
tálya, amelyen részt vett
Papp Gábor polgármester

és Bencsik Péter sportköri
elnök is.
Elhangzott, sikeres őszi
szezont zárt a felnőtt csa
pat, hiszen egy kivételével

valamennyi mérkőzését
megnyerte, és az NB II
Dél-nyugati csoport 2. he
lyén telel a Baranyai Norbert edzette gárda, amely

messze a legkevesebb gólt
kapta a bajnokságban.
A szezonzárón köszön
tötték az esztendő legjobb
jait. A legkiemelkedőbb ti
zenéves játékosnak a
keszthely i diá k lány t,
Buzás Dorottyát, a junior
csapat kapitányát válasz
tották meg. A 2016-os őszi
szezon legjobbja egyhan
gú döntéssel a góllövőlis
tán 2. helyen álló átlövő,
Gácser Klaudia lett, az
esztendő legjobbja pedig,
akárcsak egy évvel ez
előtt, a jobbszélső Czigány
Nóra.
(ie)

ÉLESLÁTÁS MINDEN TÁVOLSÁGRA!
MULTIFOKÁLIS
LENCSÉK MOST

2016. november 24 - 2017. január 31-ig!

-50
%
27.500

Győzelmek
és vereségek
Az asztalitenisz női NB
I-ben a Hévíz idegenben
13:5 arányú vereséget
szenvedett Nagykanizsán,
majd hazai környezetben
10:8-ra kikapott az Ajkától
az elmúlt két hétben.
Az NB II-es férfiak küz
delmében a fürdővárosiak
előbb döntetlent játszottak
Várpalotán (9:9), majd le
g yőzték a Szentendrét
(15:3).

55.000 Ft

Ft /pár-tól

helyett

Páratlan ajánlat! A kedvezmény saját keret esetén is igénybe vehet� !
Keszthely, Kossuth 4. � Tel.: 83/311-284 � Nyitva: H-Szo.: 10-18
Keszthely, Peth� u. 2/a. � Tel.:83/313-480 � Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

Fish & chips, ahogy mi szeretjük fogasból, csemege
uborkás zöldborsó pürével

JAPÁN CSÚCSMINÕSÉG, BEVEZETÕ ÁRON!

Klasszikus töltött káposzta roston sütött sertés
bordával, kakastaréjjal
Sertés szűz, mézes-mázas fénnyel, narancsos
karottával, mogyorós jázmin rizzsel
Gyömbér teában érlelt, sous vide-olt libamell,
rozmaringos burgonyapürével, chilis meggyel
Mazsolás almaborban pácolt szarvas sült, sütőtök
fánkocskákkal, boros jus-vel
Banánkenyér, pörkölt dióval, juharszirupos öntettel

igényelje azÉn anyósom
törzsvásárlói kártyáját
éttermünkben.

Az akció 2016.12.15-től 2017.01.15-ig tart.

Damina László, a szak
osztály vezetője emlékezte
tett: a tavasz kifejezetten jó
volt, hiszen a felnőtt gárda
megnyerte a megyei baj
nokságot, és ezzel kihar
colta a harmadosztályú in
dulás jogát. Az is pozití
vum, hogy ifjúsági együtte
sek újra országos bajnok
ságban indultak, s az után
pótlás létszáma folyamato
san gyarapodik. A Hévíz II.
pedig szintén bajnok lett a
megyei harmadosztályban.
– Az NB III-ban felnőtt
együttesünk a félidőben ki
eső helyen áll, aminek nem
örülhetünk túlzottan – fo
galmazott Damina László.
– Viszont temetni sem kell
csapatunkat, hiszen ponto

nak, amelynek előnyét után
pótlás-játékosaink élvezik.
A tavaly kialakított nem
zetközi kapcsolatainkat
tovább ápoltuk, s folyama
tosan játszunk szlovén és
szlovák csapatokkal, ami
sportolóink tapasztalat
szerzését segíti.
A szakember beszélt ar
ról is, a sportgyógyászat és
a rehabilitáció fejlesztése
még az MLSZ-ben is pozitív
visszhangra talált.
A jövő terveiről szólva a
szakosztályvezető egyér
telművé tette: a cél a benn
maradás, vagyis az NB IIIas tagság megőrzése, eh
hez folyamatos fejlődésre s
a játékosok jó formájának
megőrzésére van szükség.
– Az utánpótlás területén
pedig szeretném, ha a
Bozsik-programban tovább
fejleszthetnénk szakmai
kapcsolatainkat a partner
egyesületekkel és fejlődés
jellemezné képzési rend
szerünket is.
Tóth A ndrás


már
3.790.000,-Ft-tól!
“HA NÁLUNK JÁR, JOBBAN JÁR!”

Zalaegerszeg, Zala utca 8/a.
Suzuki Szántó 8900
Tel.: 92/511-220 www.suzukiszanto.hu

*Hirdetésünk nem minõsül ajánlattételnek!Részletek a kereskedésben!
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Ön hogyan készül a karácsonyra?

Mózer Dániel
Az ünnepekre általában kidíszítjük a házat és feldíszítjük a karácsonyfát. Fiútestvéremmel, nővéremmel, édesapámmal és
édesanyámmal töltjük együtt a
karácsonyt, s most hazajön az
idősek otthonából a dédmamám is. Ilyenkor együtt süt-főz a család. Ajándékozni is szoktunk, a testvéremmel elküldjük a listát
édesapámnak, hogy mit szeretnénk, aztán közösen
megbeszéljük, mire van igazán szükségünk.

Tajti Lászlóné
Vendéglátásban és kereskedelemben dolgozunk mindannyian, így az ünnepek is sok munkával telnek. A család minden tagja
itt lakik a környéken, mégis nehéz összehangolni, hogy egy
időben egy helyen legyünk. Általában én vagyok az, aki tud egy kicsit készülni a
családi programra, én főzök, sütök, s nálam jövünk
össze. Ajándékozni csak az unokának szoktunk, a
felnőttek körében ez nem jellemző.

.
2016. december 31
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A belépés ingyenes!
Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Torsáné Töreki Magdolna
Nekem nagyon fájó a karácsony,
második éve, hogy a férjem nincs
velem. A családommal együtt
töltöm az ünnepeket, a lányom
Keszthelyen lakik, a fiam Ausztriában, s vannak unokák is. A karácsony az egyház második legnagyobb ünnepe, s úgy gondolom, nincs a világon
ennél szebb, meghatóbb. Az adventi időszakban
minden reggel hatkor eljárok misére, szenteste pedig Bori unokám fog szerepelni a templomban.

Süssünk, főzzünk!

Babos káposzta
Sebestyén Ferencné ajánl
ja olvasóink figyelmébe a
babos káposzta receptjét.
Náluk fehérbabbal készí
tik, de főzhető tarkababbal
is, ízlés szerint.
Hozzávalók:
3 db paradicsom, 4 db vö
röshagyma, 1 teáskanál
bors, 2 db babérlevél, 8 db
fokhagymagerezd, 10 dkg
szalonna, 4 evőkanál étel
ízesítő, 3 evőkanál zsír, 2
db paprika, 1 teáskanál
kömény, 1 csipetnyi szere
csendió, 1 kg ká
poszta, 50 dkg
fehérbab, 2 evő
kanál pirospap
rika, 1 teáskanál
csombor, 8 szelet
oldalas, 50 dkg
sertéscomb, 30
dkg csülökhús.

Ezzel, ahogy mondani szokták, el leElkészítés:
Két evőkanál het menni a mezőre dolgozni…
zsírban a szalon
nát megpirítjuk, hozzáad oldalast a káposztára he
juk az apróra vágott vörös lyezzük, és 40 percig párol
hagymát. Üvegesre pirít juk. Ekkor hozzáadjuk az
juk, majd beletesszük a előző este beáztatott ba
fokhagymát, a felkariká bot, és készre főzzük.
zott zöldpaprikát, a para
dicsomot (télen lecsót),
Jó étvágyat!

Este „Farkasbercivel”
Farkas Bertalan, az
első magyar űrhajós volt a
vendége a napokban a Kis
Helikonnak. Mint Miklós
Beatrix ügyvezető Face
book-bejeg yzésében fel
idézte, Magyarország ez
zel az űrutazással a nem
zetek sorában hetedikként
lépett ki a világűrbe 1980ban.
Sarkadi Tamás, Miklós Beatrix és Farkas Bertalan a Kis Helikonban

majd az őrölt pirospapri
kát. Hozzáadjuk a felkoc
kázott füstölt csülköt és
sertéscombot. Beletesszük
a babérlevelet, az őrölt bor
sot, az őrölt köményt, a
szerecsendiót, az ételízesí
tőt és a csombort. Ízlés sze
rint sózzuk. Felöntjük egy
kevés vízzel és körülbelül
20 percig pároljuk, majd
hozzáadjuk a savanyú ká
posztát. Közben a füstölt
oldalast zsíron egy kevés
víz hozzáadásával előpá
roljuk. Az előfőzött füstölt

Már az új évben
Lapunk következő száma
már az új esztendőben, 2017.
január 11-én jelenik meg.
Valamennyi olvasónknak
áldott, meghitt karácsonyt és sikeres, örömteli új esztendőt kívánunk.
Találkozzunk jövőre is!

2év2
e
Hévíz, Kodály Z. u. 50.

ANTENNA SZERELÉS,
SZERVIZELÉS
Magyar, német, orosz, angol,
és egyéb idegen nyelvű
csatornák havidíj mentesen.

+36-83/340-310
+36-30/9477-552

www.antennacenter.hu

