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„A sikernek ára van, nem titka”
Papp Gábor turizmusról, kultúráról, sportról és a Hévíz–Balaton Airportról

Kutyákat
képeznek
a reptéren

5. oldal

A mínuszok sem gátolnak…

A légiforgalom kiszolgálásában részt
vevő járművek, a teherszállítmányok és

Munka közben…
az utaspogg yászok
mellett a légi utasok
személyes átvizsgálására is alkalmas robbanóanyag-kereső kutyák kiképzését kezdték meg a sármelléki
repülőtéren, ahol egy
nemzetközileg is új
prog ram keretében
összehasonlíthatóvá
teszik a kutyák és a
mérőműszerek hatékonyságát. A Hévíz–
Balaton Airporton a
közelmúltban tartott
kutyás bemutató keretében Kertész Csaba, a
Power Shield Zrt. vezérigazgatója beszélt a
részletekről. (Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: MTI/Varga György

A tél s a mínuszok sem riasztják azokat, akik sportosan élik mindennapjaikat. A Hévízi-tavat a Zala folyóval összekötő csatornán a múlt
hétvégén kenuval vágtak neki a 13 kilométeres távnak a legbátrabb környékbeliek. Lapzártánkig senki sem fázott meg…

Balatoni
fejlesztések

Sikeres esztendő után…

A karácsonyt követően
napvilágot látott kormányhatározat szerint 365,4
milliárd forintot terveznek
fordítani a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a balatoni fejlesztésekre magyar
és uniós forrásokból.
(Részletek a 2. oldalon.)

Gyerekek, gyertyák, ünnep

A református templomban a karácsonyi istentiszteleten gyerekek adtak műsort. (Beszámolónk a 6. oldalon.)

A tartalomból

Kökösi Virág
ott lehet
az Eb-n

Kádár Viktória (középen) zongorajátéka mindenkit lenyűgözött
Hévíz újévköszöntő fogadásán kiderült: a 2016-os
vendégéjszakaszámok felülmúlhatják az eddigi legjobb
eredményt is. Papp Gábor polgármester elmondta, bár
a decemberi adatok még nem állnak rendelkezésre, de
az előző esztendő kifejezetten sikeres volt a város számára, amiért köszönet illet minden Hévízért dolgozó
polgárt. Az eredmények pedig nemcsak a turizmusban,
hanem az élet más területein is önmagukért beszélnek,
így Hévíz továbbra is a – hazai és nemzetközi – figyelem
fókuszában áll. (Összeállításunk a 4–5. olvasható.)

Kökösi Virágot behívták a
korosztályos ökölvívóválogatottba, s ha jól teljesít, ott lehet az Európabajnokságon.

11. oldal
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Kéményseprés
idén a városban
Idén Hévízen a kéményseprő-ipari sormunka elvégzésének
tervezett ideje a június
20. és július 31. közötti
időszakra esik, tájékoztatta lapunkat a
Hévízi Polgármesteri
Hivatal a BM Országos
K atasztrófavédel m i
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja
mint kéményseprő-

Hévízre nyáron jönnek a
kéményseprők
ipari szerv által kiadott ütemterv szerint.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden
további információ
a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu
honlapon érhető el.

Hangfürdő
és irodalom
Január 25-én, szerdán 14 órától dr. Fűzfa
Balázs irodalomtörténész tart rendhagyó
irodalomórát a városi
könyvtárban „Gondoltam fenét!” – Jelek és
jelrendszerek a költészetben és a világban
címmel. Aznap 17 órától pedig Ábrahám Beáta természetg yó 
gyász a tibeti hangtálak és ősi, autentikus
hangszerek játékával
ismerteti meg az érdeklődőket.
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Kiemelt szerepben a tófürdő és a reptér
A kormány 2015-ben
bejelentett, majd
tavaly tavasszal
visszavont balatoni
határozata után a
mostani döntés a
korábbinál 15–20
százalékkal nagyobb
összeget szán a balatoni fejlesztésekre,
derül ki a Magyra
Közlönyből.
A támogatott stratégiai
célok a turisztikai fejlesztések, gazdaság és innováció,
vízminőség, biztonság, közlekedési infrastruktúra, terület- és humánerőforrásfejlesztés, a közúti, vízi, légi
közlekedési infrastruktúra
és a járműpark, továbbá a
turisztikai szolgáltatások
fejlesztése.
A konkrétan megnevezett
fejlesztési célok közül 42-t –

A kormányhatározatban kiemelt figyelmet szentelnek a Hévízi Tófürdő működésének átvizsgálására
mintegy 263,7 milliárd forintos támogatási kerettel – uniós, további 14-et – 101,7 milliárd forintos támogatási kerettel – magyar forrásból
terveznek megvalósítani,
írja a távirati iroda.
Újdonság, hogy a végrehajtásban kiemelt szerepet
szánnak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek és kiemelt figyelmet szentelnek a

Balatoni Hajózási Zrt., valamint a Hévízi Tófürdő működésének átvizsgálására, továbbá a sármelléki repülőtér
forgalomnövekedése ösztönzésére.
A korábbiaktól eltérően
nem uniós, hanem magyar
forrásból valósulhatnak meg
a vízgazdálkodási fejlesztések, amire 35 helyett immár
41 milliárd forintot szánnak,

és jóval több forrás jut a közlekedésfejlesztésre.
A kormányhatározat számol azzal az eshetőséggel is,
ha meghiúsul a tervezett fejlesztések uniós támogatása.
Több érintett tárcának és a
Miniszterelnökségnek is előterjesztést kell készítenie –
szintén az év közepéig –, miként lehet biztosítani a finanszírozást ebben az esetben.

Honosítások Hévízen: végre révbe érhetnek…
Évente több alkalommal is
érkeznek honosítási kérelmek a hévízi önkormányzathoz, sokan szeretnék a fürdővárosban letenni magyar állampolgársági esküjüket és
lakhelyül választani a várost.
Míg korábban egy-egy esztendőben Hévízen elvétve érkezett be kérelem az anyakönyvvezetőhöz, addig 2011ben például 15-en adták be
igényüket magyar állampolgárság megszerzésére. Az
ugrásszerű növekedés hátterében a magyar állampolgárságról szóló törvény 2011.
évi módosítása állt, amely
megengedi, hogy a magyar
állampolgárság megszerzésének ne legyen feltétele a
magyarországi lakóhely.
2014-től az állampolgársági eljárásban az egyik legjelentősebb változás az állampolgársági kérelem átvételé-

ben részt vevőket érinti,
ugyanis a módosító jogszabály hatályba lépését követően ebben az anyakönyvvezető már nem vesz részt, helyébe a járási hivatal lépett.
Azonban a honosítottak, vis�-

gáltatások teljesítése változatlanul az anyakönyvvezető feladata.
Hévízen 2014-ben például
heten, tavaly négyen tették le
magyar állampolgársági esküjüket, s ez év januárjában

Hévízen tavalyelőtt heten, tavaly négyen tették le a magyar állampolgársági esküt, s idén januárban is volt már két honosítás
szahonosítottak továbbra is
az általuk választott település polgármestere előtt teszik le az esküt, ennek előkészítése és az állampolgársági eskütételt követő adatszol-
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már két honosítást is vezetett
a város polgármestere. Papp
Gábor elmondta: jellemzően
román és ukrán állampolgárok szerzik meg a magyar
állampolgárságot Hévízen,

de volt példa kínai állampolgár eskütételére is.
Azok, akik Hévízen tesznek esküt, általában a városban kívánnak letelepedni is.
– Sokan vannak a fiatal
korosztályból, akik magyar
állampolgársági esküt tesznek. Örömmel fogadom a
szándékukat, és szívesen vezetem le az eskütételt. A legmeghatóbb számomra az,
amikor a történelem viharai
miatt más országokba szakadt családok leszármazottai kívánnak magyar állampolgárok lenni a családi, rokoni kötődések miatt. Az eskütételt követően sokszor
beszélgetünk családjuk, rokonságuk életéről, hányattatásairól, és jó azt hallani,
hogy elmondják: úgy érzik, a
magyar állampolgárság
megszerzésével végre révbe
érhettek.
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Sármellékről Londonba, Frankfurtba és Brüsszelbe
A tavalyihoz képest minimális
emelkedéssel 23,5
ezerre nőtt tavaly
a Hévíz–Balaton
Airport utasforgalma, idén pedig a
moszkvai mellett
londoni, frankfurti
és brüsszeli menetrend szerinti járatok
indítását tervezik.
Papp Gábor polgármester kifejtette: a 2015-ös 22
ezerrel szemben tavaly
mintegy 23,5 ezres utasforgalommal zárta a repülőtér
az évet, miután a nyáron
leálltak a törökországi
charterek, de az elmaradt
utasszámot túlhaladta a
nyáron újraindult oroszor-

A Hévízen pihenő vendégek 27 százaléka ma már légi utasként érkezik a városba. Képünkön az egyik orosz gép landolás után
szági forgalom, tudósít a
távirati iroda.
Idén – a heti moszkvai járat mellett – menetrend
szerinti gépekkel hetente

Először szállt le Boeing 767-es itt
Először szállt le Boeing 767-es utasszállító gép a Hévíz–
Balaton Airporton, ahová az orosz UTair légitársaság
Moszkvából szállított január 2-án 246, a pravoszláv karácsonyt Hévízen töltő utast, tájékoztatta lapunkat az önkormányzat. Benkő Attila, a Hévíz–Balaton Airport ügyvezető igazgatója elmondta: ilyen nagy befogadóképességű géptípus korábban még soha nem szállt le Sármelléken, bár teherszállító repülőként nagyobb teherbírású
gépeket is fogadott már a reptér. Múlt hétfőn az UTair
chartergépén, 246 utas érkezett, ők Hévízen töltötték a
pravoszláv karácsonyt. A moszkvai Vnukovo repülőteréről közlekedő orosz charter visszafelé csaknem 50 utassal indult el, egy hét múlva pedig újabb járat követte.

kétszer Londont és Frankfurtot, heti egy járattal pedig Brüsszelt tervezik ös�szekötni Sármellékkel –
közölte a polgármester.
Hozzátette: jobb adatokra számítottak, mert ígéretesnek tűnt a törökországi politikai helyzet miatt nyá ron leá l l ított
antalyai charter, örvendetes ug yanakkor, hog y
másfél év szünet után júliustól újra i ndu lta k a
moszkvai járatok. Ez utóbbi, az UTair légitársaság
gépe 19 alkalommal szinte
százszázalékos foglaltsággal repült tavaly.
Az immár másfél évtizede több német nagyvárosból érkező charterek 2016-

ban is hozták a várt forgalmat, Sármelléken a legtöbb
repülős utas ebből a relációból érkezett, a második
legnépesebb utazóközönség pedig Oroszországból
jött. A Hévízen pihenő vendégek 27 százaléka ma már
légi utasként érkezik a városba, beleértve a Bécs,
Budapest vagy Pozsony repülőterén keresztül érkezőket is.
Papp Gábor kifejtette: az
utazási szokások felmérése és a város által kidolgozott stratégia alapján olyan
célállomásokra van szükség, ahol újabb átszállási
lehetőségek nyílnak az utasoknak, és nemcsak Hévízre csábíthatják a vendé-

geket, hanem a kiutazások
is lehetővé válnának. Emellett újabb lehetőségeket keresnek, ezért jártak nemrég Szentpéterváron, januárban pedig Tel-Avivban
tárgyalnak izraeli charterjáratok indításáról.
A polgármester úgy látja: a város térsége, illetve
az egész Balaton számára
kiemelkedő fontosságú a
sármelléki repülőtér. A Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya miatt is jelentős szerephez jut, hiszen
a pályát igénybe vevő üzleti
kör, mérnökök és más
szakemberek utaztatásához elenged hetetlenül
szükségesek lesznek a menetrend szerinti járatok.

Robbanóanyag-kereső kutyákat képeznek a reptéren
(Folytatás az 1. oldalról.)
Kertész Csaba elmondta:
egy 147 millió forintos projekt keretében – amelyhez
a Széchenyi 2020 programból 82 millió forint európai
uniós támogatást nyertek
– nemzetközileg is egyedülálló technológiával képzik és mérik a kutyák robbanóanyag-keresési hatékonyságát.
A kiképzés mellett azt
vizsgálják, hogy a kutyák
mennyire hatékonyan képesek megtalálni a robbanóanyagokat a különböző
időjárási, hőmérsékleti és
egyéb körülmények között.

A vezérigazgató a távirati iroda érdeklődésére kifejtette: jelenleg a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren,
a győr-péri repülőtéren és
Sármelléken tevékenykedik a cégük, illetve az általuk kiképzett kutyák. A
reptereken alkalmazott
járműveket, teherszállítmányokat, a gépekre felvitt
ételeket, illetve az utasok
poggyászait vizsgálják, de
a mostani projekt részeként az utasok személyes
átvizsgálására is kiképzik
őket, az esetlegesen náluk
elrejtett robbanóanyagok A szakemberek azt vizsgálják, hogy a kutyák mennyire hatékonyan képesek megtalálni a robbanóanyagokat
felderítése érdekében.

A projekt másik fontos eleme a mérési módszer kidolgozása, mostanáig ugyanis
még nem készült olyan vizsgálat, ami a hőmérsékleti,
időjárási vagy más körülmények változása mellett megmutatja, hogy a kutyák men�nyire alkalmasak és milyen
gyorsak a robbanószerek
felkutatásában. Ezeket az
adatokat azután a hasonló
célra használt műszerekkel
is össze tudják mérni, s mint
azt Kertész Csaba hozzátette: mindezekkel a magyarországi tevékenységüket szeretnék nemzetközi szintre
kiterjeszteni.
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Papp Gábor turizmusról, kultúráról, sportról és a Hévíz-Balaton Airportól, továbbá a fürdőváros nagyszabású terveiről

„A sikernek ára van, nem titka”

A sikeres folytatásra koccintottak…
Hévíz újévi fogadásán kiderült, 2017 fordulópont
lesz a város életében, hiszen milliárdos fejlesztések indulnak, Zalaegerszeg pedig szövetségesének tekinti a települést.
Papp Gábor polgármester évértékelőjében leszögezte, eredményes volt 2016,
idén pedig még nagyobb sebességfokozatba kapcsolnak (lásd írásunkat az 5. oldalon.) Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere
pohárköszöntőjében kiemelte, a két város között szoros
szövetség alakult ki, amit
több dolog is ösztönzött, segített. Májusban megkezdő-

dik a megyeszékhelyen a 40
milliárdos járműipari tesztpálya építése, s Zalaegerszeg a beruházás során
nemcsak a topmenedzserek
elszállásolásában számít
Hévízre, hanem a reptéri kapacitásokban is, akárcsak a
logisztikai központ és konténerterminál létrehozása és
működtetése során. Balaicz
Zoltán elmondta, a leendő
R76-os út nyomvonalát,
együttműködésben Hévízzel, úgy alakították ki, hogy
az érintse a Hévíz–Balaton
Airportot. Mint fogalmazott:
a két város közötti együttműködés az egész megyét
nyertessé teheti.

Az újévköszöntő fogadáson – amelyen a megye
és a város prominens személyiségei vettek részt – a
mindössze hétéves, de
már több nemzetközi elismeréssel rendelkező Kádár Viktória zongorajátéka ejtette ámulatba a
közönséget. Az Illyés-iskola diákja, táncos sikerei mellett, a bécsi konzervatóriumban megrendezett nemzetközi zongoraversenyen kiemelt dicséretes diplomát kapott,
a váci International Piano
Competition zenei versenyen pedig 2. helyezést ért
el tavaly. 
(vl)

A tavalyi vendégéj
szakaszámok felülmúlhatják az eddigi
legerősebb eredményeket is. Köszönet
ezért minden Hévízen élő és Hévízért
dolgozó embernek,
mert, ahogy a nehézségeink, úgy a
sikereink is közösek,
mondta az újévi fogadáson tartott beszédében Papp Gábor
polgármester.
– Tavaly ilyenkor arról
számoltam be, hogy a 2015ös nehéz év volt Hévíz számára, hiszen a világpolitikában kialakult helyzet és
annak negatív hatásai a
turizmust is érintették, így
ezt Hévízen is érzékeltük –
fogalmazott beszédében
Papp Gábor. – A kiesést
azonban sikerült pótolnunk új piacok felkutatásával és megnyerésével, így
ez nem okozott városunk
számára áthidalhatatlan
akadályokat. A 2016-os
évbe viszont új reményekkel vágtunk bele. Tovább
erősítettük jelenlétünket a
cseh, a lengyel, a szlovák,
az osztrák és a belföldi piacokon. Ugyanakkor a német, valamint az orosz vendégek is újra nagy számban érkeztek városunkba.
Így, bár a végleges számokat még nem látjuk, újabb
rekord dőlhet meg Hévízen.
Papp Gábor megjegyezte: fontosak a vendégéjsza
kaszámok, hiszen azok
után lehet adóbevételt realizálni az önkormányzat
kasszájában, ám emellett
számos további eredmény
született 2016-ban. Egyebek mellett az országban
egyedülálló módon kidolgozták a magánszálláshelyek minőségfejlesztési pályázatát, amellyel a tavalyi
induláskor 95 hévízi pályázót tudtak támogatni. A
kezdeményezés országo-

Papp Gábor értékel az újévköszöntő fogadáson. Mint mondta, 2017 fordulópont lehet a város életében
san is példaértékű, a város
számos elismerést kapott
érte, s azóta hévízi modell
néven más település is átvette.
– A kultúra területén is
szép sikerekkel büszkélkedhetünk. A Hévíz irodalmi folyóirat idén újabb antológiát adott ki, s büszkék
vagyunk arra is, hogy az
országban egyedülállóan
az év 285 napján kulturális-szórakoztató programokat biztosítunk lakóink
és vendégeink számára. Az
új egregyi közösségi teret
élettel és programokkal
tudtuk megtölteni, és szokásos nagyrendezvényeink mellett nagyszabású
kiállításoknak is helyet
tudtunk biztosítani a múzeumban.

A polgármester Hobót,
azaz Földes Lászlót idézve
leszögezte: „A sikernek ára
van, nem titka”. Bár, mint
fogalmazott, ő nem sikerről, inkább eredményekről
beszél. Hozzátette: Hévízre
évente több mint 50 országból érkezik vendég, az új
piacokat pedig meg kell hódítani. 2016-ban Hévíz bemutatkozott Milánóban,
Zágrábban, Hamburgban,
Moszkvában, Várnában,
Pöstyénfürdőn, Szentpéterváron, Kaproncán, a
lengyel Ustrzyki Dolnéban
és az erfurti szakácsolimpián. Ezt a munkát TelAvivban folytatják, ahol
eg y lehetséges izraeli
charterről tárgyalnak.
– Hetedik éve vezetem
polgármesterként Hévízt,

Erkölcsi elismerések a városnak
A sport területén sem kell szégyenkezni, emelte ki a polgármester: nemzetközi karateversenyt, Pályaíjászati Ifjúsági Európa Kupát, futó- és fitneszfesztivált szerveztek a
városban, és szép sikereket ért el az országos bajnokságon a Hévíz ökölvívó szakosztály és az íjászok is. Kiváló
eredményeket hozott a labdarúgó, az asztalitenisz és a
kézilabda szakosztály is, és elindult a kosárlabda-oktatás.
A 2016-os év számos erkölcsi elismerést is hozott városnak.
Egyebek mellett ESPA nemzetközi díjat kapott Hévíz, mint a
leginnovatívabb európai gyógytelepülés. Az év TDM szervezete a hévízi lett, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöki elismerésben részesítette a települést, március 15-én
pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta
Papp Gábornak Áder János köztársasági elnök.

és a repülőtér önkormányzati üzemeltetésbe emelése
a legtöbbet vitatott döntése
a városvezetésnek. Mi egy
kisváros vag yunk, alig
5000 lakossal. Ez bizony
merész lépés volt Hévíztől.
Ez a döntés, miszerint Hévíz önállóan üzemeltet egy
nemzetközi repteret, sok
munkát és álmatlan éjszakát okozott nekem és jó néhány munkatársamnak.
Talán azt is hiszik rólunk,
hogy a rögeszménkké vált,
de ahogy Móricz Zsigmond
mondta:„Mindig a jövőnek
kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek”. A Hévíz–
Balaton Airport a jövőnk,
sikere lehet és lesz is. Mi
ebben hiszünk. Az elmúlt
négy küzdelmes év során
voltak sikereink és számos
nehézségünk is a reptérrel.
Bevezettük a transzfer
szolgáltatást, újraindítottuk a moszkvai járatot, a
német járatok töretlen népszerűségnek örvendenek,
stabilan működik a teherszállítás és növekszik a
magán kisgépes forgalom
is. A Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly is segített, hiszen 125 millió forinttal járult hozzá a reptér
üzemeltetésének költségeihez.
A Hévíz–Balaton Airport
jövőjéről szólva Papp Gá-

bor elmondta: a tulajdonviszonyok rendezését, hos�szú távú, biztos üzemeltetését és menetrend szerinti
járatokat szeretnének,
amelyhez a 2017-es év komoly előrelépést nyújthat.
– Úgy is mondhatnánk:
az idei év fordulópont lesz
városunk életében. Olyan
nagy ívű, többmilliárdos
fejlesztések indulhatnak el
idén Hévízen és a Balaton
térségében, amelyek évtizedes álmokat váltanak
valóra. Terveink szerint
átalakul a közlekedés és
megújul a belváros, s várhatóan 6,6 milliárd forint
fejlesztési forrás érkezik a
reptérre. Mindez azt mutatja, hogy amiben mi hittünk és hiszünk töretlenül,
abban mások is hisznek.
Papp Gábor közölte: Zalaegerszeg ipari fejlesztési
terveihez is elengedhetetlen a Hévíz–Balaton Airport, amelynek biztos és
folyamatos üzemeltetése
így már nemcsak a térség,
hanem a megye, a Dunántúl fejlődése szempontjából
is kulcsfontosságú lesz.
A polgármester eg y
Henry Fordtól származó
idézettel zárta beszédét:
„Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a
haladás, ha összefogunk,
az a siker”.
Varga Lívia
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Gyertyák, gyerekek, karácsony

Karácsony napján, az ünnepi istentiszteleten gyerekek adtak műsort

December 25-én, karácsony első napján sokan
ellátogattak a hévízi református templomba. Az
ünnepi istentiszteleten gyerekek adtak műsort.
Az igehirdetés és az úrvacsoraosztás után a gyerekek szolgálata következett, a kis óvodások és az
iskolás gyerekek szebbnél
szebb versekkel és énekekkel készültek, ezután a hévízi Újszínpad Egyesület
dalcsokra következett.
– Köszönjük, hogy elfogadták Péntekné Vizkelety

Márta tiszteletes asszony
felkérését, és hogy évrőlévre megtisztelik a gyülekezetet csodálatos műsorukkal – nyilatkozta lapunknak Kotora Erika
gyermekhitoktató.
– A gyerekek kis gyertyákat tartottak a kezükben, megható műsort adtak
elő – mondta Kotora Pál

gyermekhitoktató. – Ezután következett a várva
várt ajándék a fa alól. Minden gyerek egy karácsonyi
csomagot kapott, s átvehettek még egy gyöngyből fűzött karácsonyfát is, amelyet az Urbán család készített. Nag y boldogsággal
töltötte el a gyülekezetet a
g yerekek kézzelfogható
öröme – fogalmazott a hitoktató, kiemelve: szeretettel várják a gyerekeket vasárnaponként a gyermekistentiszteletre. (ta)

2017. január 11.

Jótékonysági hangverseny
a református templomban
Hévíz szülötte, Berényi Andrea adott jótékonysági koncertet nemrég a református templomban. Az
operaénekesnőt Kéri Tamás zongoraművész kísérte a hangversenyen.
– Akik eljöttek ma hozzánk, nagy örömmel a szívükben tértek haza, mert Andrea csodálatos adventi
koncertet adott nálunk. Nagyon szépek voltak mind a
német, mind a magyar, illetve az egyéb más operaáriák és adventi énekek, amiket előadott. Bízunk benne,
hogy a következő évben is eljön hozzánk akár vendégénekesként, akár önálló koncertre. Nagyon szép volt
Kéri Tamás zongorakísérete is, aki játékával csodálatosan kiegészítette Andrea hangját – mondta Péntekné Vizkelety Márta református lelkész. – A koncert
jótékonysági célt szolgált, a hittanos gyermekeink
karácsonyi ajándékára ajánlotta fel Berényi Andrea
az est teljes bevételét – emelte ki a lelkész. 
(ta)

Örömöt hoztak a szívekbe. Hardy Boglárka, Berényi Andrea és Kéri Tamás

A szeretet példamutatással terjed – figyeljünk rá!
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a karácsonyt színvonalas, gyönyörű
koncerttel ünnepelték meg az
Illyés-iskolában. A rendezvényen az intézmény aprajanagyja színpadra állt.
– A naptári év végéhez közeledve megérint mindannyiun
kat a karácsony varázsa, ez a
titkokkal övezett megható nap,
amely nemcsak a keresztény-

ség, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe
is – mondta Simonné Gál
Gyöngyi, az Illyés Gyula Általános Iskola igazgatója. – Iskolánk életében különös helyet
foglal el a karácsonyi ünnepre
való készülődés. A négy héten
át tartó várakozás, a gyertyagyújtások, a közös éneklés,
verselés erősíti a gyerekekben
az összetartozás, a szeretet, a

barátság érzését. Arra törekszünk, hogy a kicsi szívekben
meggyújtsuk a szeretet lángját, hogy méltóképpen tudják
fogadni az emberiség nagy
ajándékát, Jézus születését.
A karácsony mindent és
mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a
nyugalomra, visszatérünk
azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásá-

ban időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. A szeretet
példamutatással terjed. Sokszor elég egy kis figyelmesség, kedves szó, egy kéznyújtás, egy simogatás, önzetlen
segítségadás.
– Iskolánk diákjai, nevelőink segítségével az adventi
időszakban példát mutattak.

A karácsonyi koncerten az iskola apraja-nagyja színpadra állt és színvonalas produkciókat adott elő

Legyél te is a karácsony angyalkája felhívással adományt
gyűjtöttek rászoruló társaiknak, kis műsorokkal, énekekkel lepték meg és örömöt szereztek a Szent Lukács és a
Teréz Anya szociális intézmények öreg lakóinak, közreműködtek a városi gyertyagyújtáson. A karácsonyi játszóházban saját maguk készíthettek
meglepetéseket, kis ajándékokat szeretteiknek. Sokak pedig kimagasló versenyeredményeikkel járultak hozzá iskolánk hírnevéhez – hangsúlyozta Simonné Gál Gyöngyi. – Az
igazi ünnephez és az egész
életünkhöz nem kell más, csak
az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, és kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és
ez nem más, mint a szeretet.
Bízom benne, hogy ez az őszinte üzenet eljut mindazokhoz,
akik ma részesei voltak ennek
a karácsonyi műsornak – tette
hozzá az igazgató.
Tóth András

ünnep

2017. január 11.
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Koncertekkel köszöntötték az új évet
Gazdag programkínálattal várták a
Deák téren az érdeklődőket az Újévköszöntő héten.
A rendezvénytéren az
első napon operettestet
tartottak, másnap az Új
Színpad Egyesület énekesei léptek színpadra musical- és filmslágerekkel. Január 5-én Móger Péter harmonikaművész szórakoztatta a közönséget. Őt
Schmidt János kísérte gitáron.
– Sok olyan számmal készültünk ma estére, amit
ismer a közönség, de mindig kitalálunk valami újat
is, hogy ne ugyanazt kapja
a hallgatóság – fogalmazott Móger Péter. – A repertoárban volt Brahms, sváb
muzsika, az orosz vendégeknek is készültünk számokkal, s magyar csárdást
is játszottunk – tette hozzá,
kiemelve: jó évet zártak, s
idén is sok fellépésre készülnek. – Nekünk a zene

Műsort adott Móger Péter és
Schmidt János (balra fent),
Berkes Dániel és az Új Színpad énekesei (jobbra fent),
valamint a Rocket Rollers
(jobbra)
profi és hobbi szinten is a
lételemük.
Január 6-án, pénteken
este Petrás Mária lépett
volna fel, de a rossz idő miatt a szervezők lefújták az
énekes műsorát.
Az Újévköszöntő hét
utolsó estéjén a Rocket
Rollers adott koncertet.
– Szeretünk Hévízen zenélni, mert jók a körülmények – mondta Fegyverneki Levente, az együttes ve-

zetője. – Megpróbáltuk a
tavaly ősszel tanult dalokat
élesben is elsütni, az idei
nyári programunk főpróbájaként tekintettünk erre a
bulira. A repertoár fele
olyan dalokból állt, amiket
nagyközönség előtt még
nem játszottunk.

Mint fogalmazott, jól sikerült a tavalyi évük, a Balaton körül sok helyen megfordultak, de felléptek az
Alföldön és a Művészetek
völg yében is. A Rocket
Rollers a rock and roll
klasszikus formáját játs�sza.

– Azért választottuk ezt,
mert kortalan zene, ami a
fiatalokat és az idősebbeket
is megszólítja, jól táncolható és bárhol, bármilyen körülmények között szólal
meg, megtalálja közönségét
– mondta a zenekarvezető.
Tóth A ndrás

Zene, tánc, buli és sztárok, avagy jókedvű szilveszter a nagyparkolóban

Éjfélkor Papp Gábor és Kepli József János köszöntötte az újévet ünneplőket, akiket egyebek mellett Kozsó szórakoztatott az este folyamán
Sztárfellépők, videó- és
retródiszkó,
valamint
lézershow várta szilveszter
éjjelén a szórakozni vágyókat a nagyparkolóban.
Volt, aki színes parókában
és álarcban, mások világító
fejdíszben, trombitával és/
vagy némi alkohollal a kezükben búcsúztatták az
óévet. S bár a hangulat pezsgő volt, azért a hidegben jól
esett a szervezők által biztosított szabadtéri melegedőpontoknál megpihenni.

Az év utolsó estéjének hangulatát DJ Peregi videó
diszkója alapozta meg, majd
jött, látott és fellépett a
Desperado, a V-Tech és nem
utolsósorban Kozsó, aki
ugyancsak fantasztikus
hangulatot varázsolt a hideg
éjszakába.
Éjfélkor Papp Gábor
polgármester mondott rövid beszédet, majd Kepli
József János alpolgármesterrel együtt köszöntötték
az újévet ünneplőket. Ezt

követően lézershow vette
kezdetét, amit retródiszkó
követett DJ Belóval.
Az óév utolsó és az új év
első napjait sokan töltötték a fürdővárosban, számos vendég érkezett a környező településekről, valamint egyebek mellett a fővárosból, továbbá külföldről, Német- és Oroszországból is. S ahogy a nagyparkoló, maga Hévíz is
megtelt.
Forrás-információ
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Belvárosi múzeum: véget ért az Utunk

magazin

2017. január 11.

Dr. Szántó Endre helytörténész ’56 előzményeiről és hátteréről is szólt

Január első hetében zárták az Utunk 1956.
október 23-ig című kiállítást a belvárosi
múzeumban. A kiállítászárón délelőtt és
délután is tartottak tárlatvezetést, majd
levetítették az azonos című filmet.
– A kiállítás első részében azt mutattuk be, mi vezetett a forradalomig,
amely nem véletlenül tört
ki – tudtuk meg dr. Szántó
Endre helytörténésztől. –
Az ’50-es éveket tártuk a
látogatók elé, azt, hogy ak-

kor milyen életkörülmények között éltek falun és
városon az emberek, milyen szegénységben, milyen politikai és gazdasági
megszorítások közepette –
tette hozzá. – Az emiatti
elkeseredettség pedig for-

rada lomba torkol lott.
Emellett Sztálin halálával
a politikai életben is olyan
változások történtek, hogy
a sztálini és a Rákosi-rendszer tarthatatlanná vált.
Az ország a Szovjetunió
gazdasági és politikai felügyelete alatt állt, ez hatással volt a magyar politikai életre is, s a politikai
vezetés és a gazdaság is
ellehetetlenült – folytatta a
helytörténész. – Mindennek a következménye volt

az 1956. október 23-ai békés tüntetés, ahol az első
jelszavak a szocialista
rendszer megjavítására vonatkoztak. Este eldördültek az első lövések a rádiónál, utána pedig elszabadultak az indulatok. Igaz,
hogy leverték a forradalmat, és a Szovjetunió nem
tehette meg, hogy akár egy
országot is elengedjen a
szocialista béketáborból,
de ugyanott nem lehetett
folytatni, mint ahol abbahagyták, a Rákosi-rendszert nem lehetett visszahozni. Az utána levő hata-

lom leszámolt a Nagy Imreés a Rákosi-vonallal is, s
próbált egy vidám barakkot létrehozni – tette hozzá
Szántó Endre.
A tárlatvezetést követően lejátszott filmben négy
hévízi kötődésű ember mesélte el, hogyan élte át a
forradalomhoz vezető napokat. A filmet a művelődési központ ötlete alapján a
Hévíz Tv készítette, s a kiállítás ideje alatt folyamatosan ment, zárásként pedig utoljára még egyszer
közösen megnézték.
Tóth A ndrás

Ismét rekordot döntött a Fontana Filmszínház
A Fontana Filmszínház fennállásának legnagyobb rekordját érte el tavaly a látogatószám
tekintetében: az ötvenezredik nézőt köszönthették szilveszterkor.
Az esztendő ötvenezredik
mozilátogatójának, Szabó
Lászlónak Papp Gábor polgármester gratulált.
– Évente négyszer jövünk
ide a családommal moziba –
nyilatkozta lapunknak Szabó
László. – Erre a filmre a lányom foglalta a helyet, ő vásárolta a jegyeket is. A családtagjaim és én is a művészfilmeket szeretjük. Sajnos ritkán tudunk elmenni együtt
bárhová, ezért különlegesek
ezek a mozis alkalmak.
– Az elmúlt három évben
Magyarország egytermes,

hagyományos mozijai közül
a leglátogatottabb a hévízi
volt – jelentette ki Papp Gábor. – Az ötvenezer látogató
pedig csúcsteljesítmény,
aminek fokozása érdekében
február végén a teljes széksort kicseréljük, a közönség
még nagyobb kényelme érdekében.
Papp Gábor leszögezte: a
sikerben Szaknyéri Andrásnak, a mozi vezetőjének
oroszlánrésze van.
– Amikor idejöttem mozizni, álmomban sem gondoltam, hogy elérjük az ötvenez-

Az esztendő ötvenezredik mozilátogatójának, Szabó Lászlónak Papp Gábor polgármester gratulált
res nézőszámot – közölte
Szaknyéri András, jelezve:
mindez ugyanis azt jelenti,
hogy a százszemélyes termet
a lehető legjobb kihasználtsággal üzemeltetik. – Ami-

kor nyolc éve idekerültem
Hévízre, évi 12 ezer nézője
volt a mozinak, s a sorsa is
kérdéses volt. Az elmúlt időszakban végzett kemény
munkának azonban a mai

nap meghozta az eredményét. Ez a nézőszám ugyanis
azt jelenti, hogy közönség
meg van elégedve a munkánkkal, s díjazza a rendkívül jó filmkínálatot.
Ami pedig az idei terveket
illeti: a székcserével 130-ra
nő a mozi befogadóképessége, amire főleg ünnepek idején igény is mutatkozik. S a
filmek tekintetében is jó év
előtt állunk, kiváló lesz a
2017-es kínálat, hangsúlyozta Szaknyéri András.
– Jön a Star Wars 8. része,
de vetítjük a Kincsem című új
magyar filmet is, amit Keszthelyen forgattak és a legdrágább magyar film lett, továbbá érkezik a Halálos iram 8.
része, a Karib tenger kalózai
5 és Gru 3 is – sorolta lelkesen a mozivezető. 
(ta)
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Szilveszteri futással zárták az eseményekben gazdag óesztendőt
A Hévízi Futó és
Fitness Egyesület szilveszterkor néhány kilométeres, tét nélküli
örömfutást szervezett
mindazoknak, akik
sportosan akarták búcsúztatni 2016-ot.

A kiállítászárón délelőtt és délután is tartottak tárlatvezetést

HÉVÍZI

köszönni az aktivitást mindazoknak, akik részt vettek
rendezvényeinken, sporteseményeinken – fogalmazott az
elnök, felelevenítve, hogy
2016-ban számos alkalommal
hívták mozogni a hévízieket s
az ide látogató vendégeket.
Mint mondta, a Fit Napon
nagyon sok embert mozgattak meg, emellett rendkívül
sikeres volt a futóverseny is.
– Célunk nem is lehet más,
mint hogy minél többeket bátorítsunk a mozgásra, az
egészséges életmódra. Ami
már biztos, hogy 2017. május
14-én lesz a II. Hévízi Futófesztivál, ahová várunk mindenkit, aki mozogni akar.

A rajt a nagyparkolónál
volt, és mint Bognár Balázs,
az egyesület elnöke elmondta, ezúttal nem a teljesítmény
és az elsőség volt a fontos, hanem az együttlét, a közös évbúcsúztatás.
– Ezzel a gesztussal, évzáró futással szeretnénk meg- Az óév utolsó napja sem telhetett mozgás nélkül

Mínuszokban csobbant és fotózott

2017. január 20. (péntek) 18 óra
Városháza Díszterme (Hévíz, Kossuth u. 1.)

a

Fotó: MTI/Varga György

A Hévízi-csatornában fürdőzik télvíz idején Tolnai István, Zalaköveskút alpolgármestere. A mártózás nem volt öncélú: felvételeket készített a mínuszokban is látványos élővilágról.

Emlékkép a fürdőről 1957-ből

Magyar Kultúra
Napja alkalmából

Kult- óra

emberi hangra és hegedűre
Előadja:

Szemerédi Bernadett
és

Széplaky Géza
színművészek

A belépés díjtalan!
Hévíz s a tófürdő rendkívül népszerű a FortePan oldalon.
Legutóbb ez az 1957-et idéző fotó jelent meg, amely azt
bizonyítja: fél évszázaddal ezelőtt is hangulatos és sokakat vonzó volt a település és a gyógytó.

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!
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A gyengébb tavaszt rendkívül sikeres ősz követte a kézilabdázóknál
A rengeteg gond,
probléma és sérülés ellenére nagyon
jó évet zárt Hévíz
NB II-es felnőtt női
kézilabda-együttese.
Az őszt a második
helyen fejezték be a
zöld-fehérek.
Mint Lancz Katalin
szakosztályvezető lapunknak adott évértékelő interjújában felelevenítette,
2016-nak bizakodva vágtak
neki, január elejétől heti
három edzéssel s több
tesztmeccsel készültek.
– Az első bajnokinkat
február 20-án játszottuk,
ami után elkezdődött a sérülés- és betegséghullám –
fogalmazott a korábbi kiváló játékos. – Sajnos, a tavaszi szezonunk nem úgy
sikerült, ahogyan azt szerettük volna: három győzelem és hét vereség volt a
mérleg, s a bajnokságot végül a nyolcadik helyen zártuk.
Lancz Katalin úgy fogalmazott, 13 éve van Hévízen,
de ennyit küszködni még
sosem kellett, mint tavas�szal. Idény közben igazolni
pedig – esetleg pótlandó a
sérülteket – a szövetség
szabályzata szerint már
nem lehetett.

A hévízi lányok bravúrosan,
nagyot küzdve meneteltek
ősszel
– Az is nagy gond volt – folytatta a sportvezető –, hogy játékos-edzőnk, Klász Karola
a Siófok elleni mérkőzésen
súlyos térdsérülést szenvedett, majd egészségügyi problémák miatt márciustól már
trénerként sem tudott segíteni a csapatnak. Ennek tükrében voltak bravúros győzelmeink is. Az idényre, a három
kapus mellett, 9 mezőnyjátékosunk maradt, ami, ugye,
nem életbiztosítás… Viszont
a lányok hozzáállásával maradéktalanul elégedett vagyok, mindenki megtett mindent, amit lehetett.

Most nagyon ment

Ősszel a Hévíz a vártnál jobban szerepelt: az első öt mérkőzésükön az összes pontot begyűjtötték, majd a hatodik fordulóban az NB I-es juniorokkal és felnőttekkel
megerősített Siófoktól szenvedtek vereséget. Ezt követően azonban ismét hibátlan volt a fürdővárosi kézis
hölgykoszorú, amely így a második helyen telel, nyolc
győzelemmel és egy vereséggel.
A zöld-fehérek a korábbi
évekhez képest szerényebb
eredmények ellenére is optimistán tekintettek a jövőbe, májusban nyílt edzést
tartottak, amelyen Mocsai
Tamás, Bohus Beáta és
Balogh Beáta népszerűsítette a kézilabdát, hogy minél több fiatalt nyerjenek
meg a sportágnak. Lancz

Katalin szerint ugyanis a
felnőtt együttes keretét minél több fiatal, helyi játékossal kell feltölteni.
A nyár legfontosabb változása volt, hogy új edző,
Baranyai Norbert érkezett a felnőtt gárdához,
amelynek összetétele is jelentősen megváltozott. Elment Klász Karola, Laka-

tos Ramóna és Borsi Fanni, érkezett Gácser Klaudia, Burghardt Lukrécia
és Kovarszki Beatrix.
– A nyári felkészülést 15
fős kerettel kezdtük meg,
amelyben három junior
korú játékos – Borda Gréta, Buzás Dorottya és
Belina Petra – is helyet kapott – vette át a szót Baranyai Norbert vezetőedző. –
A szezon eleji célkitűzésünk az első öt közé kerülés
volt. A heti három tréninget
edzőmérkőzésekkel próbáltuk színesíteni; megmérkőztünk például a Marcali
és a Csurgó NB I/B-s csapataival, illetve a másodosztályban szereplő Veszprémmel és Sárvárral is.
Azután pedig jött a csoda, a Hévíz a vártnál is jobban teljesített (lásd keretes
írásunkat).
A téli szünetben két játékos, Borsi Bianka és Papp
Zsanett távozott, őket mindenképpen pótolni akarják, s mint Baranyai Norbert fogalmazott, a Hévíz
keretét tovább akarják erősíteni, már a jövőre is gondolva.
– A bajnokság zárásakor
szeretnénk a dobogón végezni – szögezte le Baranyai Norbert –, ezért a jövőben is hatalmas elánnal és
heti három edzéssel készülünk, alapozva őszi teljesítményünkre.
Tóth A ndrás

Indul a tavasz: az asztaliteniszezők már ezen a hétvégén elkezdik…
Ezen a hétvégén
újraindulnak az asztalitenisz-küzdelmek,
amelyekre a hévízi
csapatok gőzerővel
készülnek.
Mint Emecz Emil edző
megjeg yezte, az elmúlt
esztendő a lányok NB I-es
szereplését leszámítva jól
sikerült. Ám a gyengébb
női teljesítményre is van
magyarázat: térdsérülés
és két mandulaműtét is
hátráltatta a munkát, azért
hét meccsből csak egyszer
állt rendelkezésre komplett csapat. A tréner szerint

hogy a szezon végére megszerezzük a második helyet,
az erőviszonyokat tekintve a
Tatát nem tudjuk megelőzni,
ők az Extraligából igazoltak. A második csapat is jól
helytállt, s szintén a harmadik helyen áll. Utóbbi kellemes meglepetés volt.
A fiatalok a megyei osztályban játszanak – ők az
őszt a 12 csapatos bajnokságban a hetedik helyen zárták,
ami nem rossz eredmény.
Emecz Emil beszámolt
arról is, hogy megérkezett
Mindkét fiúcsapat jól teljesített ősszel
az új adogatógép, amely
még hatékonyabbá teheti
teljes eg yüttessel 3–4
– A fiúk jól szerepeltek, az palotával állunk azonos az edzésmunkát, s javítja a
meccs behúzható lett vol- első csapatunk a harmadik pontszámmal, de nekünk lábmunkát, illetve a kondí(ta)
na.
helyet szerezte meg. A Vár- jobb a szettarányunk. A cél, ciót. 
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Kökösi Virág ott lehet a májusi
ökölvívó Európa-bajnokságon
Bekerült a válogatott keretbe Kökösi Virág, a Hévíz SK ökölvívó szakosztályának ifjú tehetsége, s jó
esélye van arra, hogy ott
legyen a tavasz végi Európa-bajnokságon.
Kepli József János szakosztályvezető felelevenítette, 2012 óta foglalkoznak
ökölvívással Hévízen, s
most eljutottak arra a
szintre, ahová egy hobbi
klub elérhet.
– Nem először hívták már
meg a válogatottba versenyzőnket – fogalmazott Kepli
József János. – Kovács Mária női szövetségi kapitány
régóta figyeli Kökösi Virág
fejlődését. Most annyi a különbség, hogy amennyiben
a fiatal sportoló jól teljesít a
következő hetekben, hónapokban, akkor ott lehet az
Európa-bajnokságon, s persze nem akarok elkiabálni
semmit, de elnézve a korosztályát és súlycsoportját,
jó esélye van arra, hogy érmet szerezzen, s kis szerencsével akár Európa-bajnok
is lehet.
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Adományokat gyűjtött
a Hévíz Sportkör
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016 év végén is adományokat gyűjtött a Hévíz Sportkör – ezúttal a Teréz
Anya Szociális Integrált Intézmény számára.
– Az egyesület szakosztályain keresztül, az ott
dolgozók, sportolók, illetve az egyesülethez valamilyen módon kapcsolódó személyek adakozásával sikerült az akciónk – árulta el Bencsik Péter, a Hévíz
SK elnöke. – Külön köszönet Benke Ramónának, aki
az egész folyamatot koordinálta. A város egyik legnagyobb civil szervezte vagyunk, fontos számunkra
a helyi közösségi élet, az ilyen jellegű társadalmi
szerepvállalás.
Az összegyűjtött adományokat, takarókat, ágyneműket, CD-ket, játékokat Bencsik Péter elnök és
Damina László elnökségi tag adta át az intézmény
dolgozóinak és lakóinak.

Kökösi Virág nagy lehetőség előtt áll. Az Eb előtt kőkemény
munka vár rá
A szakosztály vezető
hozzátette, hasonló lehetőség még nem adódott hévízi
ökölvívó előtt, s a város életében is kiemelkedő jelentőségű lenne, ha Virág érmet, pláne aranyérmet szerezne a kontinenstornán.
Kepli József János arról
is beszélt lapunknak,
Kökösi László a jövőben a
lánya felkészítésére koncentrál, ezért a szakmai
munka irányítását átve-

Kőkemény edzések jönnek
Kökösi László lemondott vezetőedzői feladatairól, mert a
jövőben Virág felkészítésére akar koncentrálni.
– Erősebb tréningek lesznek, egyelőre heti hat napon,
később pedig már naponta többször is – fogalmazott a
szakember, hozzátéve: rendkívül intenzív év lesz számukra 2017. – A januári mátraházi válogatott edzőtábor
után áprilisban a diákolimpia következik, s ha ott Virág jól
teljesít, akkor az Eb előtt újabb válogatott edzőtábor következik számára.
A kontinenstornát május végén, június elején rendezik, de a
pontos időpont és a konkrét helyszín egyelőre nem ismert.

Az akció visszavonásig érvényes.
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szik a Botos András Ökölvívó Akadémia edzői, így a
két klub között még szorosabb lesz az együttműködés. Ezt jelzi az is, hogy a
kanizsaiak felkérték alelnöknek a hévízi szakosztályvezetőt, amit Kepli József János elfogadott.
A sportvezető elmondta,
a Hévíz Gladiators a jövőben szeretne nyitni más
kontakt küzdősportok felé
is, aminek első lépése egy
önvédelmi kurzus lesz. Ez
február 6-án indul, és Bányai László 5 danos kara
temester, önvédelmi instruktor tartja minden hétfőn fél héttől a kiserdei
szabadidőközpont ökölvívótermében. A jelentkezésnek nem előfeltétele a
küzdőspor tokban va ló
jártasság, olyanokat várnak, akik szeretnének önvédelmi technikákat elsajátítani.
Péter Á rpád

Idén is sikeres volt a sportkör adománygyűjtő akciója

12

HÉVÍZI

MEGKÉRDEZTÜK:

mozaik

2017. január 11.

Ön tett újévi fogadalmat?

Csobai János
Határozottan nem a válaszom. Ennek oka az, hogy betöltöttem a hetvenedik életévemet, s eddig mindig megfogadtam valamit újévkor, de
sosem sikerült megtartani. Ha
vannak céljaim, akkor inkább
dolgozok azokért, még ha kis lépésekkel is haladok, hogy közelebb jussak hozzájuk. A fogadalom, az egyszeri nagy nekibuzdulás nem célravezető.

Korosa András
Már régóta nem teszek fogadalmakat, mivel soha nem jöttek be azok a dolgok, amiket
dátumhoz kötöttem. Ilyen volt
például a dohányzásról leszokás is. Év végén persze leül az
ember, elgondolkodik, összegez, számba veszi, hogy mi történt vele, és megfogalmazza terveit a következő évre, de szerintem a fogadalom nem visz közelebb a célokhoz,
ez nekem soha nem jött be.

Gondossággal több százezres
károk előzhetők meg télen

Völgyesi Gábor
Nem szoktam semmilyen fogadalmat tenni, így újévit sem.
Van egy-két régi tervem, elhatározásom, s azokat viszem tovább, függetlenül az évváltástól. Ezek leginkább a családdal
és a vállalkozással kapcsolatosak, amelyek egyébként összefüggenek, hiszen a
munka oroszlánrészét a lányommal ketten végezzük. Az igényekre és a minőségre figyelünk –
fogadalom nélkül is.

Süssünk, főzzünk!

Darázsfészek (kakaóscsiga)
Hajdú Lászlóné a darázsfészek, vagyis
a házi készítésű kakaóscsiga receptjét
osztotta meg olvasóinkkal.
Hozzávalók:
kaós porcukorral, és ös�A tésztához: 60 dkg liszt, szesodorjuk, akár a bejg3 dkg élesztő, 2 tojássár- lit. Éles késsel másfél ujjgája, 2 evőkanál olaj, 1
csipet só, 1 evőkanál cukor, szükség szerint tej.
A töltelékhez: 5 dkg vaj, 5
dkg margarin, 3 evőkanál porcukor, kakaó.
A sütéshez: 2 dkg zsír, 2
dl vaníliával édesített tej.

A vízmérő elfagyása odafigyeléssel megakadályozható

A vízmérőelfagyások leggyakrabban a kellő
gondosság, illetve a szakszerűség hiánya
miatt következnek be, mivel sokan nem
fordítanak kellő figyelmet a vízmérőakna
megfelelő szigetelésére, pedig néhány lépéssel jelentős anyagi kár előzhető meg, hívja
fel a figyelmet a DRV.
Közleményében a vízmérőelfagyás megelőzésére a
cég azt javasolja, hogy az
akna belső felületét megfelelő szigeteléssel lássák el
a felhasználók. Szigetelni
kell az akna mennyezetét
és az oldalfalakat is, az aljzat azonban maradjon szabadon. Olyan szigetelőanyagot érdemes választa-

ni, amely nedvesség hatására sem károsodik.
A DRV azt tanácsolja,
hogy az úgynevezett lebúvó nyílást záró aknafedlap
illeszkedését, megfelelő
zárását ellenőrizzük, hogy
ne legyenek hézagok, amelyeken a kinti hideg levegő
az aknába áramolhat. A
fedlapot szintén érdemes

hőszigetelő anyaggal el
látni.
Nyaralótulajdonosok az
esetleges vízelfolyások
megelőzése érdekében a
használaton kívüli időszakra víztelenítsenek, s zárják
el a vízmérő előtti csapot is.
Ám kellő gondosság mellett
sem árt, ha rendszeresen
ellenőrizzük ingatlanunkat, hogy a meghibásodásokat mielőbb észleljük.
A DRV közleménye leszögezi, egy kormányrendelet
értelmében az elfagyást
megelőző intézkedések elmulasztásából adódó költségek és károk a felhasználót
terhelik, amelyek akár több
százezer forintra is rúghatnak.

Elkészítés:
Az élesztőt a cukros tejben
megfuttatjuk, majd összedolgozzuk a liszttel, a
tojássárgákkal, sóval, és
annyi langyos tejjel dagasztjuk be, hogy közepesen kemény kelt tésztát
kapjunk. Amikor már
egyenletes „szálas” a tészta, beledolgozzuk az olajat
is. Kilisztezett edényben,
liszttel meghintve duplájára kelesztjük, majd lisztes
deszkán ujjnyi vastag téglalappá nyújtjuk. Megöntözzük a megolvasztott vaj
és margarin keverékének
felével, meghintjük a ka-

Zárva tartanak
Január 8. és 22. között zárva
tart a belvárosi és az egregyi
múzeum, mindkét intézmény január 23-án, hétfőn
várja legközelebb a látogatókat, változatlan nyitvatar
tással. Január 9-től 21-ig zárva van a városi könyvtár is,
amely 23-án 12 órától fogadja az olvasókat.

Ebből nem lehet eleget
sütni: az unokák pillanatok
alatt eltüntetik…
nyi vastag szeletekre vágjuk, és az így nyert csigákat zsírozott sütőlemezre
szorosan egymás mellé
fektetjük. Megöntözzük a
maradék vaj-margarin
keverékkel, és hideg sütőbe helyezzük, hogy a begyújtás után, a melegedés
alatt is keljen a csiga.
Amikor majdnem kész,
forró vaníliás tejjel megöntözzük, és úgy sütjük
készre.
Jó étvágyat!
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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

