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ÁLLATI
Izsák Jenõ karikatúrájának poénját elolvashatja Mezey László rejtvényében – ha azt helye-
sen megfejtette.
Írja a meghatározások elé a megfejtéseket. Minden szám egy-egy betût jelöl, ugyanaz a
szám ugyanazt a betût! Ezután a számozásnak megfelelõen helyettesítse be a lenti mondat
betûit, így megkapja a poén befejezését.
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Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt
sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47.
A 2010. március 26-ai keresztrejtvény megfejtése: HÁROM KORSÓVAL ÉS KÉT FELESSEL EZ-
ELÕTT TÖRTÉNT. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Árkosi Erzsébet 1211
Kossuth L. u., Borsos István 2310 Szigetszentmiklós Felsõtag u., Járfás János 1214 Erdõsor u.,
Kerekes Imréné 1211 Templom u., Matthaeidesz Henrietta 1035 Szentendrei u., Schmidt Gab-
riella 1213 Hollós u. E számunk megfejtését május 5-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, pos-
tán, személyesen vagy a következõ e-mail címre: fenyvesi@csepelujsag.eu

Élni tudtak a lehetõséggel

Egy hazai város, különleges tóval: Hévíz
Ízlelgessük,
„rágjuk”!

Pálinka-kiállítás, interaktívan,
Budapesten. Igen, interaktívan,
mert a magyar szóhasználatban
az 1500-as évek második felétõl
elõforduló pálinka megnevezés
mai – és kiváló – megtestesítõit
kóstolva elõdeink szakértelmé-
rõl, a kulturhistóriai emlékeibõl
és a jelen, nemzetközileg is jegy-
zett italáról kaphatunk ízelítõt.

A régi hagyományokat, a jó-
ízû beszélgetések emlékét is fel-
élesztõ Matheus Pálinka- és Ká-
véház ad otthont prof. dr. Ba-
lázs Géza értõ tudásával, saját
gyûjteményébõl rendezett A pá-
linka története címû kiállításá-
nak, a kifejezetten a minõségi
italokat, TOP-listás nedûket elõ-
állító és kínáló cég árusítóházá-
ban, a budai, Corvin téri Hagyo-
mányok háza melletti szobáiban.

A tavasz elején megnyílt be-
mutató a Budai Várkerület alján,
a magyar hungarikumok jeles
családját, annak történetét ért-
hetõ és vizuális dokumentu-
mokból álló anyaggal mutatja
be. Kitûnik, a régiek is sokféle-
képpen készítették e tömény-
italt, de a valódi kortyolgatni va-
ló bizony eleinknek is felkészült-
séget és idõt igényelt, ellenkezõ
esetben „többemberes” és kar-
cos lett, vagyis több ember fog-
ta le azt, akivel megitatták a to-
rokkaparó, magas szeszfokú
házi kotyvalékot. A másnapi
szaggató fejfájásról, szédelgés-
rõl nem is beszélve…

A szeszfõzés hagyományait,
a készítés népi eszközeit, az Al-
földön virágzó butellaköltésze-
tet, az ital mai gasztronómiában
betöltött szerepét, no meg a pá-
linkázó magyar aranyszabályo-
kat is megismerhetik, megta-
pasztalhatják a kiállítást felkere-
sõk. S végül a kiállítás ismerte-
tõjébõl vett jó tanács: ne hajt-
suk fel a pálinkát, ízleljük, ízlel-
gessük, „rágjuk”, középkori
szobákat idézõ hõmérsékleten,
tulipánt formáló pohárból.

Szerkesztõségünk elkötele-
zett a hagyományos értékek, a
hungarikumok mellett, ezért
szívesen segít abban, hogy
összehozza a MATHEUS ház
menedzsmentjével azokat,
akik rendelkeznek a pálinka-
fõzés, készítés hagyományait
megörökítõ tárgyi emlékekkel.

A tavi gyógykúra ideális eset-
ben háromhetes, s ez idõ alatt
valahol lakni kell. A hévízi
számtalan szálláslehetõség
közül most a négycsillagos
superior fokozatú Hotel Pa-
lace Hévíz és igazgatójának,
Kõmíves Zoltánnak vendég-
szeretetét élvezhettük a
MÚOSZ turisztikai és gasztro-
nómiai szakosztályának tagjai-
val. Kardos Piroska értékesí-
tési és marketingvezetõ foga-
dott bennünket munkatársá-
val, Balázs Dianával. Olyan
különleges szállodába érkez-
tünk, amelynek 156 szobáját
131 tulajdonos birtokolja. Ko-
rábban (amikor csak három

csillaggal büszkélkedtek) a tu-
lajdonosok nagy száma miatt a
létesítmény nem tudott szállo-
daként üzemelni, ám 2009 ja-
nuárja óta a tulajdonosok
megbízták az üzemeltetéssel a
Boldizsár Zoltán által képvi-
selt Service 4 You Hotel
Management Company-t, s a
belsõleg is átalakult ház – kö-
szönhetõen a folyamatosan
zajló fejlesztéseknek – azóta
egyre népszerûbb a vendégek
között. Tágas szobái minõségi
bútorokkal vannak berendez-
ve. Elkészült a hangulatos na-
pozóterasz a wellness részleg
(élményfürdõ, pezsgõfürdõ,
fitneszterem) felett, s megnyílt

Négy és fél hektár kiterjedésével és az õt körülvevõ 50 hektár terü-
letû véderdõvel Európa legnagyobb gyógyító erejû melegvizes tava
a Hévízi Gyógytó. Különleges képzõdmény, hiszen ellentétben a töb-
bi melegvizes tóval, melyek általában vulkanikus eredetû helyeken,
agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tõzegmedrû forrástó.
A Keszthelyi-hegység nyugati lejtõje mentén, a Hévízi-völgyben ta-
lálható, Hévíz városa mellett. Különlegességét növeli még az a pá-
ratlan természeti látvány, ami az odalátogatót fogadja: a park köze-
pén elhelyezkedõ csillogó víz, a vízfelszínt borító páraréteg és az in-
diai vörös tündérrózsa (Nymphaea lotus ssp. thermalis), amely az
egész tóban mindenhol fellelhetõ. A tavat lombhullató mocsárciprus
fasorok körítik, amelyek az egyediségét fokozzák.

az új szaunavilág is. Monar-
chia Étterme Tislerics András
vezetésével kedvelt ebédelõ és
vacsorázó helye az itt lakók-
nak. A Walzer Kávézó italok
széles választékát kínálja.

Hévízen 3812 lakost tarta-
nak nyilván, ám naponta 14
ezer vendég ellátását biztosít-
ják a szállás- és vendéglátóhe-
lyek (egy év alatt 949 ezer ven-
dégéjszakát teljesítenek) – tud-
tuk meg Vértes Árpád polgár-
mestertõl, aki már negyedik
ciklusát tölti e székben. 2007
legvirágosabb városa, Hévíz
ma a harmadik legtöbb ven-
dégéjszakát produkálja az or-

szágban, s a harmadik helyen
áll a legtöbb turisztikai adót be-
szedõ városok sorában. EU-s
pályázati pénzbõl fejlesztik a
városközpontot, s kitelepítik
onnan a buszpályaudvart. A
Hévízi Marketing Egyesület
(melynek az önkormányzat s
tagja) üzemelteti a helyi
Tourinform Irodát, pályázati
forrásokat keres a fejlesztések-
hez, kerékpárkölcsönzést me-
nedzsel és sokcsatornás mar-
ketingtevékenységet végez.

A Szent András Hévízi
Gyógytófürdõ Kft. fõigazgatója,
dr. Horváth Lajos már harma-
dik éve dolgozik ezen a posz-
ton. A kft. 2004 óta 26 száza-
lékban Hévíz városáé, 74 száza-
lékban pedig a Magyar Államé
(azaz a Nemzeti Vagyonkezelõ
hatáskörébe tartozik). A fõigaz-
gató elmondta, hogy a kórház-
nak 264 ágyas fekvõbeteg rész-
lege és 16 ágyas panziós rész-
lege mûködik (ez utóbbi fizetõ
vendégekkel). A gyógytó télen-
nyáron nyitva van, s szolgálja a
gyógyászatot és a gyógyide-
genforgalmat. Így aztán nem

csoda, hogy évente mintegy
egymillióan látogatnak a hévízi
gyógytóra. Ez nyáron napi 4-5
ezer vendéget jelent, a téli idõ-
szakban napi ezer-ezerkétszáz
látogatót. A gyógyszállóban 54
szobában 109 ágy várja a ven-
dégeket igen magas, 70 száza-
lékos kihasználtsággal. A ven-
dégek kényelmérõl 540 állandó
alkalmazott gondoskodik. A kft.
éves árbevétele 3 milliárd forint
körül mozog, s ennek 8-10 szá-
zaléka nyereség, melyet vissza-

forgatnak a vállalkozásba. A fej-
lesztéseket az állam 750 millió
forinttal támogatja. Az építkezé-
sek elsõ ütemét 2006-ban át-
adták, a második ütemnek a vé-
gén járnak, ennek keretében
több épület újul meg és egy új
parti épület is létesül. 2010-ben
tervezik a tó szádfalának meg-
újítását egy kilométer hosszan:
szibériai vörösfenyõ gerendák-
kal. A téli fürdõ és a terápiás
központ az utóbbi negyven év-
ben évi 7-800 ezer kezelést
adott, most (2011-ig) másfél
milliárd forintos regionális tá-
mogatásból és 3,5 milliárdos
saját forrásból felújítják, bõví-
tik. A tó vízének minõségét a
Hévízi Tóvédelmi Alapítvány
ökológiai szempontból ellenõr-
zi. A másodpercenkénti 420 li-
teres forráshozam révén a tó
vize három és fél naponta cse-
rélõdik ki: az elhasznált víz a
déli kifolyón át távozik.

Hévíz elcsábítja az embert:
aki egyszer idelátogat, több-
ször is visszatér. Próbálják ki,
hogy tényleg így van-e!
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Átriumos
szállóbelsõ

A tó bejáratának
egyik „õrzõje”

Dr. Horváth Lajos
fõigazgató

Napozóterasz a Palace-ban


