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Hevesi Tamas:

Soha ennyi szeretetet nem kaptam...

Heuest. Tamds 6nekes, zenesz, edz6, sportember. Szeret utazni.
T6bb mint szaz orszagbanjart, sok helyen fel is 16pett. Sziil6va-
rosa,Gyulaktil6n6senk6zelallhozza,rendszeresenvisszajar6s
6vente koncertet ad a telepul6sen, ha csak teheti. Azt mondta,
rengeteget koncertezik, 6s a k6z6ns6g mindenhol szeretettel fo-
gadja. Rem6li, ez aj6v6ben is igy lesz. Hevesi Tamassal Kisszal-
lason, a Falunapon besz6lgetttink.

lek,  el6ttem van,  mint egy videole-

jatsz6.  Latom magam el6tt, mi t6r-
t6nt,  hogy volt,  mint  volt.  6rtil6k,
hogy sokat jatszhatom.
1   Enditetted,  hogy  uton  Kissz6l-
ldsra hdromszor is  hallottad rna-
gad  a  rddi6ban.  Melyik  dalaldat
jatszott6kp

- A Z6ty6g az 6let,  a Csikos  nap-

erny6'  6s  a  Vigyazz  ram volt  adds-
ban.  Harom  ktil6nb6z6  dalom  ha-
Tom  ktil6nb6z6  radi6ban  ment.  A
Z6ty6g az 6let 8. 716th Laci. Popta-
risznya  cimti  mfisoraban  hangzott
el,  a  masik  kett6'  pedig  regionalis
radi6kban.   Egy6bk6nt  hamarosan
t6bb. felv6telem  is  lemegy.  Az A38
Haj6n   r6gzitett6k   az   akusztikus
koncertemet.     Szeptember     14-6n
megy le a Pet6fi radi6ban, majd az
M2  Pet6fi  TV-ben  k6perny6re  ke-
rtil.   Fantasztikus,   javitas   n6lktil.
Ugy fogjatok hallani,  ahogy mi  el-

jatszottuk.  Nincs  ut6kezelve  sem-

sl6gereidet,     olyankor     6nekelsz
magaddal?
-  Hallgatom,  ilyenkor  az  ember

egy kicsit - nem sz6gyen - el is 6rz6-
kenytil. Milyen csoda ez, hogy eny-
nyi  6v utan  is jatsszak  a  dalaimat.
Az  is  csoda,  hogy  tele  van  a  nap-
taram.   Rengeteget  koncertezek  6s
6nekelek. 6szint6n ki merem mom-
dani,  hogy  mindenhol  kit6r6  siker
van mar m696ttem. Rem6lem, hogy
az  el6ttem  lev6  koncerteken  is  igy
lesz.

I A SPORT TV-t se haggjuk ki, inert
ahhoz is kbt6dsz.
-  igy  van,  mondhatom,  alland6

vend6g  vagyok.  Volt,  hogy  szak6r-
t6k6nt hivtak. A vend6g nekem job-
ban tetszik, melt abban nincs olyan
titulus,  hogy meg kell barminek is
felelnem.  Heti helyzetben vagy na-

pi  t6maban  szoktam  felbukkanni.
Ezen  kiviil  id6n  6sszel  lettem  vol-

1 A  kbzeliTinltban Ggul6n volt na-

gyobb koncerted. Miben volt ez kii-
lbnleges az 6rzelmi hot6d6sen tut?
-  igy van.  Az6rt  is,  inert  g}ulai-

kent reptiltem ki  a feszekb6l  Szen-
tesre,  Szegedre,  aztan  Budapestre,
majd messzebb, a vilagban. Gyulan

jatszani, 6nekelni, koncertezni min-
dig specialis. A mostani polgarmes-
ter dr nagyon-nagyon korrekt. Soha
ennvi szeretet nem kaptam a varos-
vezet6st6I,  mint  t6le.  Azt  mondta,
amig 6  a polgarmester,  addig min-
den 6vben lesz Hevo-koncert. A He-
vo 6n vagyok. Tartja a szavat, igy is
volt.  Minden  6vben  mas  tematika-
val dolgozom. Tavaly egyet kihagy-
tunk, de az miattam volt. Betablaz-
tuk a nyarat, 6s sajnos nem fort mar
bele a gyulai koncert. Volt sztilet6s-
napi  6riaskoncertem,  volt  komoly-
zenei  szimfonikus  zenekarral,  id6n

pedig  a  Gyular6l  elszarmazott  hi-
ress6gek megeml6kez6se volt Gyula
btiszkes6gei cimmel.  Harom dalon-
kent  mas  6rkezett  a  szinpadra,  6s
mindenki  kapott  egy  eml6kplaket-
tet,  oklevelet a vArost61.  En is segi-
tettem abban, hogy kik azok, akikj6
lenne, ha ott lenn6nek. Volt posztu-
musz is. Barb6cz Sattui., a 86kes
Banda volt primasa  mar  nincs k6-
z6ttiink, de a feles6ge 6s a lanya ott
volt.  6k vett6k at a dfjat.  K6t 6s fel
6ras  monstnim  koncert  volt  elk6-

peszt6 t6meg el6tt. Gyula egy csoda.

Hevesi Tam6s Balla Ldszl6val,
Kissz6llds testv 6rtelepul6se, Oromhegy es polg drmester6vel

A  gyerekkori  haverokkal,  baratok-
kal  after partyval  zaltuk a progra-
mot a gyulai var t6v6ben.   Fantasz-
tikus  volt.  Gyula  mindig  specialis,
de  barmelyik  koncertemr6l  besz6-

mi.  En  ragaszkodtam  ehhez.  Hoz-
zateszem,   nagyon   btiszke  vagyok
ra,  inert azt kell,  mondjam,  hibat-
1anuljatszottunk.
I   Amikor  a  r6di6ban  hallod  a

na  a  TV2-n.  Megkerestek,  meg  is
egyezttink  mindenben,   de  vissza-
mondtam. A Fuss, csalad, fuss!  ok-
t6berben kertil a k6perny6're fomti-
sorid6ben. Az egyik edz6' 6n lettem
volna,   de  sajnos  dgy  alakultak  a
dolgok,  hogy  nem  tudtam  elvallal-
ni.  Abban  maradtunk,  ha  sikeres
lesz  ez  a  produkci6,  akkor  tigy  is
lesz folytatas,  6s a k6vetkez6 sz6ri-
aba mar megyek.
I A Testnevel6si Egyetemen is tar-
tottdi  el6addst.  Hogyan j6tt  ez  a
felk6r6s 6s wilyen t6m6ban?

-  Oda is visszawirnak.  Ha j6l  tu-

don, okt6berben megint megyek. A
t6mak6r  a  megkezd6s  volt.  Tema-
tikusan  dgy  6pitettem  fel,  hogy  az
edz6'k mik6nt ktizdenek meg  a  fel-
adattal,  magukkal,   a  szem6lyis6g-
forma]assal,ajat6kosokszem61yis6-

96vel. Besz6ltem arr6l is, hogy ebb61
az   eg6szb61  hogyan   lesz  komplex
egys6g. Nem egyszerti edz6nek len-
ni barmilyen sportagban. Az6rt cso-
dalatos,  inert  azt  sikertilt  levezet-
nem power pointos el6adasomban,
hogy a  magyar edz6k az6rt tudnak
annyira  a  ktil6nb6z6  sportagakban
vilagszinvonalon   teljesiteni,   melt
foglalkozik veliik szakember. Ez na-

gyon  fontos.  Nincs  senkin6l  a b6l-
csek  k6ve.  Fogadjuk  el,  hogy  a j6
szakembernek is j6 szakember kell,
hogy meg fejlettebb legyen, 6s meg
el6r6bb tartson az 6lete, sikeresebb
lehessen a csapata 6s 6 sajat maga.

K6p-sz6veg: pal I,dsal6


