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„Gyermek az ember, amíg él...”
Simon Pállal a francia püspök áldásáról, a frontról és szeretett feleségéről | 8. oldal

A tartalomból
Újabb pályázat
fejleszti a sportot

Több mint 70 millió forintot nyert a város sportfejlesztési tervei megvalósítására.
3. oldal

Árva állatoknak
gyűjtöttek a piacon

Adománygyűjtést szervezett a Keszthelyi Állatvédelmi Járőrszolgálat a
piacon.
12. oldal

Sakkélmény
a táblák mellett

A sakkfesztivál idején
Portisch Lajos nagymester szimultánt játszott 13
táblán.
11. oldal

„Mindennél fontosabb a szabadság”

Az 1849. október 6-án mártírhalált halt aradi
tábornokokra és a Pesten kivégzett első felelős
kormány miniszterelnökére emlékezett Hévíz.
A Városháza téren Papp Gábor köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta: gyásznapjaink által megtanultuk, hogy
számunkra mindennél fontosabb a szabadság, amiért tudunk
és akarunk küzdeni. Sebők Ferenc, a Széchenyi Polgári Kör
elnöke, a város díszpolgára ünnepi beszédében azt hangsúlyozta: az aradi vértanúk példát mutattak a magyarságnak.
Nem futamodtak meg a nehézségek elől, nem mentek a jobb
megélhetés reményében külföldre, itt vállalták sorsukat. Értették a költő üzenetét: hazádnak rendületlenül... A beszédeket az Illyés iskola diákjainak zenés irodalmi összeállítása
követte, majd a polgármester és a képviselők a ’48-as emlékműnél koszorúzással tisztelegtek a mártírok emléke előtt.

A város gondoskodik időseiről
„Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdődött” – mondta idősek napi beszédében
Papp Gábor polgármester.
Ahogy minden esztendőben, idén is a sportcsarnokban látta vendégül az önkormányzat a város szépkorúit,
ahol vacsorával és műsorral
kedveskedett nekik. Ezúttal
Poór Péter táncdalénekes és
Molnár Orsi szórakoztatta a
közönséget. (Bővebben a 9.
oldalon.)
A sportcsarnokba várták a város szépkorúit

Újra választunk
Az idei harmadik voksolásra készül az ország. Október 12-én polgármestert, képviselőket, megyei, illetve nemzetiségi önkormányzatokat választhatunk.
Hévízen négy polgármester- és 18 önkormányzati képviselőjelölt
küzd a voksokért, utóbbiak többsége független.
A város az országgyűlési és az EP-szavazáson
is rendkívül aktív volt,
átlag feletti részvételi
aránnyal.
(Választási tudniva
lók a 4–5. oldalon.)
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Elektromos buszt teszteltek a város utcáin

Lapszél

Válaszokat
várt
D ok u ment u mok at
akar a nyilvánosság
elé tárni Pálfiné Al
tinger Gyöngyi. Ezek
bemutatójára, azaz
múlt vasárnapi fórumára meghívta Papp
Gábor polgármestert
is, hogy választ kapjon kérdéseire. Minapi
sajtótájékoz tatójá n
azt is bejelentette, az
újságíróknak kedden
(már lapzártánk után)
mutatja meg ezeket. A
független polgármesterjelölt arról is beszélt, arra számít,
hogy ezek után felerősödik ellene a lejárató
kampány. A sajtótájékoztatón a dokumentumok tartalmáról, illetve arról, hogy hogyan jutott azokhoz,
nem szólt.

Hévízre érkezett a MODULO buszcsalád
elektromos hajtású busza szeptember végén.
A hivatalos bemutató után az érdeklődők
kipróbálhatták, mit tud a környezetkímélő
közlekedési eszköz. A teszt végeredménye
abszolút pozitív volt.
A különleges busz nyugatmagyarországi körútra indult, több városban is feltűnt
az elmúlt hetekben.
– Teljes egészében magyar fejlesztés, magyar
mérnökök alkották meg –
árulta el Sziráki Pál, az
EVOPRO csoport munkatársa. – Főleg abban különbözik a jelenleg ismert autóbuszoktól, hogy modul rendszerű az építési technológiája. Ez azt jelenti, hogy 6,5
métertől 11 méterig tudjuk
összerakni a modulokat,
amelyek anyaga szendvics
kompozit, s ennek eredményeként egy 12 méteres ha-

gyományos buszhoz képest
harmadával könnyebb.
Így jóval kisebb az energiafelhasználása és a
kompozit anyagból adódóan
hosszabb az élettartama is.
Ráadásul több embert is képes vinni, mint a hagyományos – ez pedig kisebb önsúlyának, illetve belső elrendezésének köszönhető.
– Alacsonypadlós a busz,
amely 11 méteres, mégis egy
12 méteres jármű befogadóképességével rendelkezik. A
8 méteres változatánál egy
2,8 literes dízelmotor is elegendő a hajtásához. Ezen a
körúton elsősorban azokat a

A turizmus
világnapja
Hévízen is megünnepelték a turizmus világnapját. Az ENSZ
Turisztikai Világszervezete az idei nemzetközi eseménysorozat
központi témájaként a
turizmus és a közösségépítés kapcsolatát
jelölte meg.
A hévízi gyógytónál
több program is várta
az érdeklődőket. A
Súlyfürdő egykor című
kiállítást nézhették
meg a vendégek, de
volt vetítés régebbi fotókból, gyógyvízkóstolás, megsült a „tavirózsarétes”, s aki akart,
vásárolhatott a világhírű hévízi iszapból is.
A Tourinform irodában pedig minden betérő vendégnek ajándékkal kedveskedtek
az ott dolgozók.
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A busz, amely nem szennyezi a környezetet

városokat érintjük, ahol érdeklődés van a busz iránt.
Hévíz már akkor jelentkezett,
amikor a jármű még csak félkész állapotban volt. A város
vezetői eljöttek a budapesti
bemutatóra, s azóta is folyamatos a kapcsolatunk.
Papp Gábor polgármester
arról beszélt: ez a bemutató
arra is jó, hogy megmutassa,
milyen lehetőségek vannak a
város közlekedési koncepciójában.
– Ennek egyik fontos eleme
a helyi közlekedés elindítása,
aminek már leraktuk az alapjait. A buszöblök felújítása
megkezdődött, ami feltétele a

helyi járatú autóbusz elindításának. Ez egyébként lehet
olyan is, mint az itt bemutatott, teljesen elektromos típus. Most az a 40 ember, aki
utazott a busszal, megtapasztalhatta az élményt. Ráadásul Hévíz legmeredekebb utcáin is mentünk, s kiderült,
hogy a buszban van teljesítmény, stabilan, biztosan, biztonságosan közlekedett. S
nem utolsósorban csendesen,
környezetbarát módon, ami
nagyon fontos szempont egy
olyan városban, ahol a környezetvédelem a mindennapok szerves része.
Tóth András

A nemzeti légitársaság alapjai
Lezárult a sármelléki repülőtér eszközvagyonának értékesítése, múlt héten aláírták a szerződést a felszámoló
és a Széles Gábor érdekeltségébe tartozó SGH Aviation
Kft. között. A pályázat korábbi nyertese határidőre nem
fizetett, így került képbe a második legjobb ajánlatot
nyújtó cég. A fejlesztés tervei már készen állnak.
– A debreceni repülőtérrel való megállapodást a leggyorsabban meg kell majd kötnünk, de a későbbiekben
a Liszt Ferenc-reptérrel is együttműködnénk – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Széles Gábor. – Miután Sármelléken és remélhetőleg Debrecenben is lesz majd
Fotó: Magyar Hírlap
egy-egy regionális flotta, ezekből – kormánytámogatással – megalakulhatna az új nemzeti légitársaság is. Széles Gábor saját flottát építene, így növelve a forgalmat
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Újabb pályázatok révén fejlődik a sportélet
A szakma és a
vállalkozói szféra
is támogatja Hévíz
sporttal kapcsolatos
fejlesztési terveit. Ezt
bizonyítja, hogy a
város a közelmúltban
ismét megnyert két
pályázatot, ezúttal
több mint 70 millió
forint értékben.

A város vezetői már korábban felvették a kapcsolatot a fejlesztőkkel
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A társasági adós pályázatok az utánpótlás-nevelés
mellett a Hosszúföldekre tervezett sportberuházásokat is
támogatják.
A labdarúgás esetében
32,7 millió forint a TAO-s támogatás, a kézilabdával kapcsolatos fejlesztési terveket
pedig közel 39 millió forinttal
segítik. A források személyi
juttatásokra, sporteszközök
beszerzésére, valamint utánpótlás-nevelésre fordíthatók,
s a kézilabda-támogatás keretében 14 millió forintot a
Hosszúföldekre tervezett
tornacsarnok megtervezte-

A társasági adós pályázatok
az utánpótlás-nevelés mellett a Hosszúföldekre tervezett sportberuházásokat is
támogatják. Ezek megvalósulása a hévízi futball lehetőségeit is kiszélesítené
tésére is elnyert a város. Két
új futballpálya építésére pedig nemrég 140 millió forint
pályázati pénzt ítéltek oda.
– Az elmúlt időszak sportfejlesztései elindították a várost a sportturizmus, rehabilitáció és a rekreáció irányába, és a jelenlegi támogatások is ezt erősítik. Hévíz térségben betöltött szerepe és
egyre fejlődő sportélete
ugyanis szükségessé teszi a

Hévíz kapta a legaktívabb
hazai város címet
A beutazó turizmusban legaktívabb
város címet nyerte el Hévíz. A szakma
által odaítélt elismerést a fővárosban
adták át.
A hazánkban tavaly
realizálódott 13,4 millió
vendégéjszaka mintegy
10 százalékát Hévízen
töltötték el a turisták,
többek között ez döntött
a zalai fürdőváros elsősége mellett. A döntnökök emellett figyelembe
vették a település marketingtevékenységét, hazai és külföldi megjelenéseit, továbbá a szakmai eg yüttműködések
intenzitását.
Az Utazás magazin elismerését Papp Gábor
polgármester és Kepli
József János alpolgármester vette át a Turizmus és profit című, a Magyar Turizmus Zrt. által

rendezett szakmai konferencián dr. Ruszinkó
Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkártól és a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatóhelyettesétől, Horváth
Gergelytől.
Előadásaikban mindketten hangsúlyozták
Hévíz kiemelt gazdasági
és turisztikai szerepét,
vendégforgalom-növelő
beruházásait, Hévízt
Magyarország turisztikai zászlóshajójának nevezve. S mint elhangzott:
a fürdőváros helyet kap a
Top 25 című, a hazai gazdasági élet meghatározó
településeit bemutató kiadványban.
(vl)

magas műszaki színvonalú,
nagy tömegeket kiszolgáló
létesítmények létrehozását, s
ahhoz, hogy a város európai szintű sport- és rekreációs központtá, továbbá a közép-európai régió turisztikai
központjává válhasson,
ugyancsak jelentős fejlesztésekre van szükség – fogalmazott Papp Gábor polgármester sajtótájékoztatóján. –
Ezt szolgálják a Hosszúföl-

dekre tervezett sportberuházások is.
A pályázati sikerek pedig,
hangsúlyozta a városvezető,
azt bizonyítják, hogy a szakma is támogatja a tervezett
fejlesztéseket, valamint
TAO-s befizetéseik révén a
vállalkozások is, amelyek között nemcsak helyi, hanem
az ország más térségeiben
működő cégek is vannak.
Varga Lívia
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Eredmények
a turizmusban
Mag yarország idegenforgalmi fővárosának nevezte Hévízt Glattfelder
Béla gazdaságszabályozásért felelős államtitkár
közelmúltban tett hévízi látogatása során. A politikus
Manninger Jenő kormánypárti képviselővel folytatott megbeszélést Papp
Gábor polgármesternél.
– Hévíz Budapest után a
legtöbb turistát fogadó település hazánkban, az ide
látogató vendégek száma
meghaladja az évi 1,1 millió főt. Ha belegondolunk,
hogy ezt a hatalmas számot egy ötezer fős település produkálja, kijelenthetjük, hogy Hévíz eredményesen dolgozik a turizmus
területén – fogalmazott
Glattfelder Béla, hangsúlyozva: a város óriási fejlődést produkált ebben a ciklusban, Papp Gábor polgármester irányítása alatt.
Látható, hogy a fejleszté-

Munkahelyeket teremtenek
Széles Gábor segíti a Zala megyei munkahelyteremtést. A 140 milliárd forintos zalacsányi turisztikai fejlesztés a térségnek is fellendülést hozhat. Magyarország
legnagyobb építőipari beruházásához eddig már két üzemet vásárolt a nagyvállalkozó, most a zalaszentgróti téglagyárat indítaná be. Erről az üzletember az észak-zalai
városban, egy fórumon beszélt, amelyen részt vett Papp
Gábor, Hévíz polgármestere is.
– Amit Széles Gábor kitalált, megtervezett, illetve
részben már megvalósított, tökéletesen illeszkedik abba
a stratégiába, amit meghatároztunk a megye fejlesztési
koncepciójában – szögezte le lapunknak Papp Gábor. – A
cél, hogy felépítsük Zalában Közép-Európa gyógy
turisztikai központját.
Ebben fontos szerepe lehet a Hévíz önkormányzata által működtetett Hévíz–Balaton Airportnak is.

Glattfelder Béla

sek tovább erősítették a város turizmusát. Hozzátette:
az unióban jelen fejlesztési
ciklusban a turisztikai
vonzerőkre helyezik a
hangsúlyt, a fenntartható
fejlődés, a megújuló energiák használata kerül előtérbe – fejtette ki az államtitkár.
– Hévíz már ebben a ciklusban is kiválóan használta ki az uniós pályázati lehetőségeket, maga mögött
tudva a kormány támogatását. A város országosan
is példaértékű programja
érdemes a folytatásra, így
a kormányzati háttérrel és
újabb uniós forrásbevonásokkal valóban a közép-euBoros Imre volt miniszter, Papp Gábor és Széles Gábor a sajtó- rópai régió turisztikai köztájékoztatón
pontjává válhat.
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A siker kulcsa az összefogás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása

„Tiszta lelkiismerettel gondolunk vissza az elmúlt négy
évre, mert hisszük, hogy mindent kihoztunk a lehetőségekből” – mondta Papp Gá
bor polgármester ciklusértékelőjében.
– Az elmúlt időszakban óriási fordulatot vett a város elismertsége bel- és külföldön
egyaránt. Számos beruházás
valósult meg több milliárd forint értékben, az elvégzett
munka minőségét számos turisztikai és gazdasági elismerés fémjelzi – folytatta a
városvezető. – Azt gondolom,
köszönhetően a korábban is
meglevő, ám kihasználatlan
alapoknak, hogy olyan fejlődési pályára tereltük a várost, amely folytatásra érdemes. Mindez persze nemcsak
a mi érdemünk, hanem a város egészéé, a konstruktív és
együttgondolkodó embereké.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a
szavazás napja október 12-e, vasárnap.

A sikerekhez nagyban hoz- kon át a szállodavezetőkig,
zájárultak Hévíz civil szerve- akik ötleteikkel, szakértelzetei, intézményei, továbbá a mükkel segítették a város
vezetőségét.
– A város ráébredt arra,
hogy egy irányba kell haladni,
együttdolgozva a regnáló kormányzattal – hangsúlyozta
Papp Gábor. – Az együttcse
lekvésre jó példa a tavalyi Virágos Magyarországért verseny, amikor egy cél érdekében dolgozott az egész város.
Hévíz az elmúlt négy évben az
élet minden szegmensében
megújult, nincs olyan terület,
legyen szó az idegenforgalomról, a kulturális kínálatról
vagy éppen a város gazdasági
Papp Gábor: – Hévíz az el- helyzetéről, ahol ne léptünk
múlt négy évben az élet min- volna előre. Ott tartunk, ahol
den területén megújult
tartanunk kell. Ez persze nem
azt jelenti, hogy nincs még
turisztikai szakma minden rengeteg elvégzendő munka,
résztvevője, az országos de ehhez is megvannak a ter(vl)
szinttől a hévízi szobakiadó- vek már. 

Pedagógusdíjakat alapítottak
és önerős fejlesztésről döntöttek

1. Átjelentkezés
A választópolgár 2014. október 10-én (pénteken) 16 óráig nyújthatja be a kérelmét, ha
tartózkodási helyén kíván
szavazni, feltéve, hogy a tartózkodási helyét 2014. június
23-ig létesítette és annak érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezés esetén a választópolgár
Hévízen szavazhat a hévízi
jelöltekre. Az átjelentkezéssel
szavazó nem a kijelölt, hanem
a tartózkodási helye szerinti
szavazókörben adhatja le a
szavazatát.

2. Mozgóurna-igénylés

A választások előtti
utolsó ülését tartotta
a hévízi képviselő-testület, amely jelenlegi
formájában most ült
össze utoljára.
Papp Gábor polgármester
megköszönte a testület elmúlt
négyévi munkáját, s két képviselőtől el is búcsúzott, Füzesi
Lászlóné és Gelencsér Béla
ugyanis nem indult az önkormányzati választáson.
Ezt követően összesen nyolc
napirendi pontot tárgyalt a
grémium.
Több hónapnyi egyeztetés
után két díj alapításáról határoztak a képviselők, ezekkel a

városban dolgozó tanárokat
kívánják majd elismerni. A
Hévíz Város Közoktatásáért
Díjat a szakma döntése (a pedagógusi közalkalmazotti tanács, a munkaközösségek és
a blokkvezetők szavazata)
alapján és a pedagógusi létszámmal arányban tíz általános és öt középiskolai tanár
veheti át. Az Év Tanára Díjat
pedig a polgármester javaslatára a képviselő-testület adományozza a diákok ajánlása
alapján. Ezt az Illyés Gyula
Általános Iskolában és a Bibó
gimnáziumban is egy-egy tanár kapja majd meg évente.
Mindkét elismerés mellé pénzjutalom jár. Papp Gábor hangsúlyozta: bár már nem az önkormányzat az intézmények

fenntartója, a most alapított
díjak mellett a pedagógusnapkor és karácsonykor adott juttatásokat a jövőben is megkapják majd a hévízi tanárok.
A pedagógusok nevében Nagy
Boldizsár, a Bibó gimnázium
igazgatója mondott köszönetet a testületnek.
Döntött a grémium arról is,
hogy 400 ezer forinttal támogatja a város a Zalai Prima Díj
gálaestjét. S emellett bruttó 20
millió forintos beruházást engedélyeztek a Hotel Aqua
marinban. A százszázalékos
önkormányzati tulajdonban
lévő cégénél az elmúlt évek jó
gazdálkodásának köszönhetően saját erőből valósulhat
meg a külső medence felújítása és lefedése.
(vl)

4. A szavazóhelyiségek
A szavazóhelyiségek változatlan helyszíneken érhetők
el: az 1-es, 3-as, 5-ös szavazókör az lllyés Gyula Általános
Iskola épületében lesz, ami
megközelíthető az első, Kossuth utcai bejáraton, valamint
egy akadálymentesített bejáraton a Széchenyi utcából, az
udvar felől. A 2-es szavazókör
helyisége az óvoda Sugár utcai épületében van. A 4-es
szavazókör helyisége az óvoda egregyi épületében található.

Az a választópolgár, aki
egészségi állapota vagy fogyatékossága, fogva tartása
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott
adja le a szavazatát, mozgó- 5. A szavazatszámláló
urnát kérhet. Az igénylést
2014. október 10-én 16 óráig bizottság
A szavazatszámláló bizotta helyi választási irodához,
a szavazás napján pedig 15 ság gondoskodik a szavazás
óráig a szavazatszámláló bi- törvényes lebonyolításáról,
zottsághoz lehet bejelenteni. dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,
megszámlálja a szavazato3. A kérelmek

benyújtásának módja

A testület jelenlegi formájában most ült össze utoljára

ján is be lehet nyújtani és
ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. A választási
határidők jogvesztő határidők.

A kérelmet a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodához
benyújthatja. Levélben a kérelem csak a választópolgár
lakóhelye szerinti helyi választási irodához nyújtható
be. A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más módon
is eljuttathatja a kérelmet a
helyi választási irodához: futárral, rokona, ismerőse útján stb. Ez utóbbi esetben
csak akkor tekinthető szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz levélnek minősíthető). A választások hivatalos
honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az
informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási
irodához. A mozgóurna iránti igényt meghatalmazott út-

A jelöltek
Hévízen négy polgármesterjelöltre
lehet
majd szavazni október
12-én. Ők ebben a sorrendben szerepelnek a
szavazólapokon:
1. Naszádos Antal független jelölt
2. Németh Sándor független jelölt
3. Pálfiné Altinger Gyöngyi független jelölt
4. Papp Gábor Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
kat, és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet
állít ki. A szavazatszámláló
bizottságok kiegészültek a jelöltek, jelölő szervezetek által
megbízott tagokkal.

Az október 12-ei már a harmadik voksolás lesz idén. Hévíz eddig élen járt az aktivitásban

6. A helyi választási
bizottság
A helyi választási bizottság
döntött a jelöltek nyilvántartásba vételéről, kisorsolta a
jelöltek szavazólapon történő
feltüntetésének sorrendjét, és
jóváhagyta a szavazólapok
adattartalmát. A helyi választási bizottság dönt az egyéni
listás vagy a polgármester-
választással kapcsolatos kifogásról. Dönt továbbá a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb
cselekménnyel kapcsolatos
kifogásról. Megsemmisíti a
szavazás eredményét, ha
olyan törvénysértést állapít
meg, amely azt érdemben befolyásolta. Megállapítja és
közzéteszi az egyéni listás választás, valamint a polgármester-választás eredményét. Kiadja a településen
megválasztott képviselőknek
és a polgármesternek a megbízólevelet. A bizottság kiegészült a jelöltek, jelölő szervezetek által megbízott tagokkal.

7. Az önkormányzati
képviselőjelöltek
(a szavazólapon feltüntetés
sorrendjében és névviseléssel):
1. Rónaky Attila független jelölt
2. Demeter Anikó független jelölt

3. Dr. Gyarmathy Zsolt
Gyula független jelölt
4. Dr. Gelencsér Anita
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
5. Dr. HegedÜs Lajos
független jelölt
6. Lázár László független jelölt
7. Naszádos Antal független jelölt
8. Tüdő László független jelölt
9. Pálfiné
A ltinger
Gyöngyi független
jelölt
10. Dr. Keserű Ákos független jelölt
11. Dr. Fonnyadt Benedek független jelölt
12. Németh Sándor független jelölt
13. H ermann K atalin
Bernadett FIDESZ –
MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
14. Fisli Gyula független jelölt
15. Kepli József János FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
16. Gelencsér János FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
17. Damina László FIDESZ
– MAGYAR POLGÁRI

SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
18. Fisli IstváN FIDESZ –
MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

8. A szavazás
A választópolgár három
szavazólapot fog kapni. Polgármesteri, önkormányzati
képviselői és megyei listás
szavazólapot. Érvényesen
szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő jelöltre, listára, a jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe

gár érvényesen akár egy,
akár több, de legfeljebb 6 jelöltre szavazhat. A képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot
kapták. Szavazategyenlőség
esetén a helyi választási bizottság sorsolása állapítja
meg, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A megyei listás szavazólapon egy listára lehet érvényesen szavazni. Szavazni
kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben lehet 6 órától 19 óráig.
A szavazóhelyiségben az
a választópolgár szavazhat,
aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania
kell. A választópolgár köteles igazolni személyazonosságát, valamint lakcímét
vagy személyi azonosítóját a
megfelelő okmányokkal.
Aki személyi azonosságát
nem tudja igazolni, azt a bizottság a szavazástól vis�szautasítja. Amennyiben a
választópolgár visszatér és
megfelelően igazolja magát,
szavazhat.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt sem-

A választási szervek elérhetősége

A helyi választási iroda a Hévízi Polgármesteri Hivatal címén érhető el: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., telefonszáma: 83-500-880, faxszáma: 83-500-814, e-mail címe: szervezés@hevizph.hu. A választási ügyintézés a hét minden
munkanapján teljes munkaidőben történik. A helyi választási iroda által közzétett információk a http://
onkormanyzat.heviz.hu/polgarmesteri-hivatal/helyivalasztasi-iroda elérhetőségen találhatók, további információk a választásokat illetően a www.valasztas.hu honlapon érhetők el.
tollal, két egymást metsző
vonallal lehet. A választópolgár érvényesen egy polgármesterjelöltre szavazhat.
Polgármester az a jelölt lesz,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi
választást kell tartani. Az
önkormányzati képviselői
szavazólapon a választópol-

milyen módon nem akadályozhat, nem befolyásolhat
más választópolgárt a szavazásra vonatkozó választójoga gyakorlásában. A választópolgár a szavazófülkében kitölti a szavazólapokat.
Amennyiben a választópolgár nem kívánja igénybe
venni a szavazófülkét, a szavazatszámláló bizottság fel-

hívja a szavazófülke igénybevételének lehetőségére, de
annak használatára nem kötelezheti. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a
választópolgár vagy a segítője tartózkodhat a szavazófülkében. A választópolgár
a szavazólapokat borítékba
helyezheti és az urnába dobja. A szavazólap érvényességét nem érinti, ha azt a választópolgár borítékba helyezés nélkül dobja be az urnába. Ha a választópolgár a
szavazólap urnába történő
helyezése előtt jelzi, hogy a
szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot
a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Rontott szavazólap
helyett újat csak egyszer lehet kiadni. A szavazólap
közokirat, amelynek rendeltetése a választópolgárok
választói akaratának megjelenítése, illetve a választási
eredmény megállapítása. A
szavazólap fizikai valóságában nem a szavazópolgáré,
tehát azt nem lehet a szavazókörből kivinni.

9. Nemzetiségi
választás
A szavazóhelyiség címe
megváltozott, erről az érintett nemzetiségi választópolgárok értesítést kaptak.
A nemzetiségek, nemzetiségenkénti szavazóköri névjegyzékében szereplő valamennyi nemzetiségi választópolgár a szavazatát a Hévíz, Kossuth u. 1. szám alatti
szavazóhelyiségben adhatja
le. A nemzetiségi választás
szavazását a helyi választási bizottság bonyolítja le. Hévízen nemzetiségi települési
önkormányzati választás
nem lesz. A nemzetiségi választópolgárok legalább egy,
legfeljebb kettő zöld színű,
nemzetiségi szavazólapot
kapnak, mert területi listás,
továbbá országos listás szavazólapon szavazhatnak. A
szavazó egy zöld színű, biztonsággal záródó borítékot
kap, amelyen a nemzetiség
megnevezése feltüntetésre
kerül és fontos, hogy ezt a
borítékot a választópolgárnak le kell zárnia az urnába
dobás előtt.
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Kulisszatitkok: a könyv születése Partiztak az óvodában

Felvétel indul!
Akit érdekel a színjátszás,
szeretne színpadon szerepelni és a jövőben ezen a pályán
dolgozni, vagy egyszerűen
csak jól akar szórakozni és
tartalmasan kívánja eltölteni
szabadidejét, az csatlakozzon a hévízi Új Színpad színjátszó csoportjához. A csapat
művészeti vezetője Besenczi
Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója. A jelentkezéseket az
ujszinpad@gmail.com email
címre várják. A foglalkozások várhatóan november elején indulnak.

A rendezvényen az iskola növendékei és tanárai léptek fel

Csonka Ferenc a könyvkötés titkaiba avatta be a gyerekeket

Ünnepi koncertet tartottak a városházán

Besenczi Árpád az új művészeti vezető

kultúra

2014. október 8.

Az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola idén is megtartotta hagyományos ünnepi
koncertjét a zene világnapja alkalmából. A
rendezvényen az iskola növendékei és tanárai működtek közre.

– Fontos, hogy erre a napra méltón emlékezzünk. Itt,
A Litera is ajánlja a városházán, a díszteremben az esemény rangjának
Megjelent a Hévíz folyó- megfelelően tudunk ünneirat legújabb, dupla száma,
amelyet a Litera is ajánl.
Jánossy Lajos lapszemléjében leszögezi: CsernaMozgalmas heteket tudhat
Szabó András és Szálin
ger Balázs nagyot alkotott; maga mögött a Musica
a nyomtatott fórumok ha- Antiqua.
Augusztus végén a Pényatló idejében olyan hajlékot hozott létre, amelynek csett megrendezett Déli
üde otthonossága, ízléses, Kapu Nemzetközi Folklórolvasóbarát szerkesztése fesztivál megnyitóján léppéldásnak legalábbis ala- tek fel olasz, török és magyar csoportokkal közösen.
pos okkal nevezhető.
A címlapon a magyar A nagyszabású néptáncos
irodalom legszebb férfija, programot követően szepBródy Sándor, akiről Sze tember közepén a horvátorderkényi Olga Szebeni szági Porečbe vezetett útZsuzsa kurátorral és Ale juk, ahol a Giostra elnevezéxander Brodyval, az idén sű történelmi fesztiválon
kilencven éve halott író szerepeltek. A program
unokájával beszélgetett. A 1745-be repítette vissza a
Hévíz-díjas Háy János vendégeket, amikor is a teBornemisza Péterről írt lepülés utcáin népünneesszét. A Magyar Dal Nap- pélyt rendeztek. Ezen a küjához kapcsolódva Keresz lönféle táncok és népi játétury Tibor a 25 éves Tank- kok mellett a fő attrakció a
csapdáról közöl esszét, Bi lovas vitézek versenye, a
hari Balázs pedig „a ma- Giostra volt. Ezt megidézengyar popdalok féreglyukait dő idén is parádés jelmekerülgeti”, szintén esszé- zekbe öltözött nemes urak
ben. A folyóiratot Nádasdy és hölgyek, zsonglőrök, dobosok és utcai előadóművéÁdám verse nyitja.

pelni – mondta elöljáróban
Varga Endre, az iskola művészeti intézményegységének vezetője. – Erre az estre
elsősorban a szülőket, hoz-

zátartozókat vártuk, de
meghirdettük a szállodákban is, így jöttek kikapcsolódni vágyó magyar és külföldi vendégek is.
A repertoár rendkívül változatos volt, a reneszánsz és
barokk zenétől kezdve egészen a XXI. századi szerzeményekig minden zenei stílusban elhangzott egy-egy
mű. Voltak instrumentális és
vokális dallamok is.

– Nagy a zeneiskolában a
hajtás, amióta elindult az iskola, egy hétvégénk sem volt
szabad – tette hozzá a vezető. – Gondolatban pedig már
advent és karácsony felé tekintgetünk, idén is megrendezzük a sportcsarnokban
az iskola hagyományos karácsonyi műsorát és házi
művészeti megmérettetésünket, az Illyés-versenyt is.
Tóth András

Zalai Prima Díjra jelölték a Musica Antiquát

A könyvkötészet világnapján Csonka Ferenc
könyvkötő mester tartott
bemutatót a könyvtárban,
a Könyv születése címmel.
A gyerekek a bemutatón
a ma már nyugdíjas mester
régebben és mostanság elkészített könyveit nézhették meg, valamint szerszámokat, aranyozót, préseket, betűkészletet.
– A nyomdák először is
kiválasztják a papírt, aminek a könyv gerincéhez képest mindig szálirányban
kell lennie, egyébként szét-

esik. Utána az íveket összehajtogatjuk, cérnával átvarrjuk. Ezt követően elkészítjük a táblát, majd jön az
aranyozás. A címet ólombetűből kiszedem, majd rányomom a gerincre, aztán
következik a préselés, majd
pár óra száradás. Átlagosan öt óra alatt készül el
egy kötet – avatott be a kulisszatitkokba a mester.
Mint fogalmazott, ezt a
szakmát klasszikus módon, ahogyan ő elsajátította annak idején, már nem
lehet tanulni.

A közelmúltban tartotta hagyományos kerti partiját a
Brunszvik Teréz Óvoda. Az időjárás nem kedvezett a
rendezvénynek, így az óvodások a tornateremben adták
elő műsorukat, a bográcsokban főtt paprikás krumplit
viszont, az eső elállta után, már a szabadban fogyasztották el a szülők és gyerekek.
– Immár 10 éve szervezzük meg hagyományos kerti
partinkat. Idén a Napocska csoport szülői munkaközössége főzött, mégpedig paprikás krumplit, a Csigabiga
csoport pedig szüreti műsorral készült – tudtuk meg
Péterné Bakos Mariann óvodavezetőtől, aki elmondta:
ezeken az összejöveteleken mindig jóízűt beszélgetnek a
szülőkkel.
Most pedig már egy másik nagy eseményre készülnek
az óvodában: október 16-án tartják óvodapedagógiai
napjukat, amelynek fő témája a mese lesz.
– A mese a gyerekek érzelmi intelligenciáját fejleszti,
így nélkülözhetetlen – folytatta az óvodavezető. – A mesében a gyerekek megélhetik, feldolgozhatják félelmeiket, s
a világot is jobban megismerik. Az előadó a marosvásárhelyi egyetem docense, pszichológusa, dr. Kádár Anna
– A fiam 1999-ben vizsgá- mária lesz, aki elmélyedt kutatásokat végez e témában
zott Zalaegerszegen az ipa- óvodások és általános iskolások körében. Az érdeklődőket
(ta)
ri iskolában, az ő osztálya Somogy, Veszprém és Zala megyéből várjuk. 
volt az utolsó vidéken. Manapság a gyerekeknek le
kell érettségizni, utána Budapesten egy nyomdaipari
iskolában két év alatt megszerezhetik a könyvkötő bizonyítványt. Manapság
azonban az ifjúság nem nagyon érdeklődik a szakma
iránt. Pedig, bár meggazdagodni nem lehet belőle, tisztességes megélhetést biztosít – mondta Csonka Ferenc.
Tóth A ndrás A Csiga-biga csoport szüreti műsorral készült

Ózdi gyerekeknek gyűjtöttek
Hátrányos helyzetű ózdi gyerekek számára rendezett gyűjtést az egregyi óvoda, az
összegyűlt adományt a közelmúltban vitték
el a borsodi városba.

Porečben (fent) és Szegeden
(jobbra) is fellépett a Musica
Antiqua
szek, koncertek, színi előadások szórakoztatták a
látogatókat.
Ezt követően a Musica
Antiqua a Magyar Dal Napján Hévízen több koncertet is tetics György Zeneiskola 50
S a legújabb jó hír: Zalai
adott, fellépett a szegedi Dóm éves jubileumi hangverse- Prima Díjra jelölték az együttéren, majd a keszthelyi Fes- nyén is.
test… 
(vl)

– Kirándulásnak indult,
végül szakmai úttá nőtte ki
magát, Ózdon ugyanis egy
referenciaóvodába látogattunk el, ahol bizony volt mit
tanulni – bocsátotta előre
Fábsicsné Nagy Erika
óvónő. – Mivel semmiképpen nem szerettünk volna
üres kézzel menni, érdeklődtünk, mire lenne szükség. Ez alapján hirdettük
meg a gyűjtést.
A szülők jóvoltából rengeteg kinőtt ruha, cipő és
megunt játék gyűlt össze,
sőt, többen édességet is vásároltak és küldtek a rászoruló gyerekeknek.
– Két teljesen megpakolt
kisbusszal indultunk út-

nak, a benzinköltséget a
polgármester úr fizette, s a
szervezésben is sok segítséget kaptunk a hivataltól.
Felemelő érzés volt látni
azt az örömöt és meghatottságot, amit a felajánlásokkal okoztunk – mondta
az óvónő.
A két nap során számos
szakmába vágó, hasznos
információval gazdagodott
a hévízi gárda.
– Megismerkedtünk például az okos kocka nevű
fejlesztő játékkal és egy új
személyiségfejlesztő programmal, amely a Látható
hangok nevet viseli – folytatta Fábsicsné Nagy Erika. – Érdekes volt látni,

Együtt a vendégek és a házigazdák (fent). Az ózdi óvónők
bemutatták a Látható hangok elnevezésű módszert is
(jobbra)
hogy az ott lakók milyen
büszkék városukra. Mint
mondták, sajnálják, hogy
Ózdról mindenkinek a szegénység jut eszébe, pedig
számos komoly érték, például színház és múzeum
van a településen. 
(vl)
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Simon Pállal a francia püspök máig tartó áldásáról, a frontról, szeretett feleségéről és közös utazásaikról

„Amit magadnak megkívánsz, annál többet adj a másiknak!”
Gyerekkorában megáldotta egy francia püspök, ami szerinte a mai napig elkíséri. Mint
meséli, a jó Isten többször is megmentette az
életét a fronton, ahonnan 1946-ban tért haza.
Hévízre 1980-ban költöztek szeretett feleségével, ám ma már egyedül él az akkor vásárolt
házban… Simon Pállal idősek napja alkalmából beszélgettünk.
– A hatodik, legkisebb gyerekként 1922. október 24-én
születtem a Sárvár melletti
Csénye községben, apám ott
volt erdész. Az 1929-es gazdasági válságban nagycsalád lévén nehéz volt a megélhetés,
így Franciaországba költöztünk. A testvéreim és édesapám munkát vállaltak, én
pedig iskolába mentem. A
négy elemi után egy francia
kollégiumba írattak, ahol hittanárok tanítottak. Magyar
gyerek létemre osztályelső
ként végeztem el az iskolát. A
záróünnepségen a püspök
megáldott, és ez az áldás a mai
napig elkísér.

pedig Berlint megkerülve a keleti frontra.
– Mi történt a fronton?
– Volt, hogy két nap alatt
háromszor mentette meg a jó
Isten az életemet. Egyszer a
legénységet leküldtük a laktanya óvóhelyére, mi pedig elfoglaltuk a tiszti szállásokat
fent. Hajnalban hallottuk,
hogy a németek és az oroszok
rakétákkal lövik egymást.
Mondtam a szobatársamnak,
nézzük meg a fiúkat az óvóhelyen. Ez volt a szerencsénk,
mert mire visszaértünk a szobánkba, egy rakéta keresztülment rajta. Még ugyanaznap a
lövészárokban rendezem a

„Nem bántottunk senkit,
minket sem bántottak”
Gyermek az ember, amíg él, vallja Simon Pál, aki szerint mindent gyermeki naivitással kell nézni, akkor vagyunk lelkileg
egyensúlyban. A pénz nem boldogít, csak nyugtat, ha van.
Ha sok van, és intelligencia nélkül használja az ember, akkor
viszont hamissá és harácsolóvá tesz. „Mi ezért sem törekedtünk vagyonra, inkább könyveket gyűjtöttem, főleg lexikonokat. Magunknak éltünk a Mamával, nem bántottunk senkit, minket sem bántottak. Feleségem 44 gobelint készített, a
kereteket én fabrikáltam hozzájuk. A mai fiataloknak azt tanácsolom, hogy találják meg azt a tevékenységet, amiben jól
érzik magukat, éljék az életüket úgy, hogy embertársaiknak
ne ártsanak, csak segítsenek.
– Maradtak a családdal
Franciaországban?
– Hazajöttünk még a háború
előtt, a bátyáimmal együtt engem is besoroztak katonának.
Elvégeztették velem a tiszti iskolát, de én nem akartam háborúzni, mert ’43-ban már
gyülekeztek a sötét felhők. Végül a frontra kerültem, de szerencsém volt, mert az ezredparancsnok újonckiképzőnek
küldött, így Kőszegre vezényeltek, ahol első szakaszparancsnok lettem. A kiképzés
három hónapig tartott, utána
Potsdamba vittek minket,
majd Brandenburgba, végül

sorokat, amikor egy golyó fütyült el a jobb fülem mellett,
ugyanis a mesterlövészek vadásztak a tisztekre, de ezt is
megúsztam. Másnap a futár
hozott egy levelet, hogy vegyem át a zászlóaljparancsnokságot, 343-an voltunk ekkor. Kaptunk egy fülest, hogy
másnap hajnalban megtámadnak minket az oroszok.
Az összes fegyvert, lőszert elosztottuk a németek és a magyarok között, és még az éjszaka kitörtünk. Berlint megkerülve Lübeckig mentünk.
Ott estünk fogságba és tettük
le a fegyvert, körülbelül ez-

Simon Pál a Monacóban kapott sapkával. Ment egy kört saját kocsijával a versenypályán
ren, mivel az úton sokan csat- az ottani községházán dolgolakoztak hozzánk.
zott, én később járási fel– Meddig voltak fogság ügyelő, majd főrevizor lettem.
ban?
Egy idő után Tapolcára he– Egy évet tartottak fogva lyeztek, ott kaptunk szolgáminket. Télen egy Düsseldorf lati lakást ’68-ban, a felesémelletti táborba kerültünk, gem az egyik ottani szálloda
majd hazaengedtek Magyar- vezetője lett, én meg egy téországra, ’46-ban már itthon eszbe mentem át.
voltunk. Munkát nem kap– Mikor költöztek Hévízre?
tunk, így az erdőt jártuk a bá– 1980-ban jöttünk ebbe a
tyámmal, fát vágtunk, hogy gyönyörű városba, akkor letlegyen télre. Jánosházán lak- tünk mindketten nyugdíjatunk. Később disznókat hiz- sok. Azért Hévízt választotlaltunk, kukoricát termel- tuk, mert én a háborúból hoztünk. 1948-ban jutottam nagy nehezen álláshoz, akkor már
kezdődtek a szövetkezeti mozgalmak, ott eltűrtek bennünket.
Könyvelőként dolgoztam. A pártba soha
nem léptem be. Közben, hogy egy kis
pénzt keressünk, jártunk ki Bécsbe feketézni. Aztán magántanulóként elvégeztem a
revizori iskolát.
– Hogyan ismerte
meg a feleségét?
– Irénkét már gyermekkorom óta ismertem, Jánosházán egymás mellett laktunk. Felesége gobelineket készített
1950-ben házasodtunk össze egy vasárnapi tam a reumát magammal, itt
kora hajnalon, mert akkori- pedig tudtam kezelésekre
ban nem volt szabad temp- járni. Ugyanabban a házban
lomban esküdni. Feleségem élek most is, már egyedül,

mert szeretett drága feleségem elhunyt. Két gyermeket
neveltünk fel, egy leányt és
egy fiút, sajnos tavaly lányom
is itt hagyott minket. Hévízen kiválóan éreztük magunkat mindig is. Mindenkivel
jóban voltunk, a szomszédokkal, az ismerősökkel, a barátokkal. Jó a kapcsolatom az
önkormányzattal, az ott dolgozókkal is. Én az embert látom mindenkiben, és úgy tartom, hogy amit magadnak
megkívánsz, annál többet adj
a másiknak. Ennek is
köszönhetem ezt a
kort.
– Feleségével sokat
utaztak. Merre jártak?
– A Szentföldön voltunk kétszer, két nagy
körutat tettünk Olaszországban és legalább
ötször voltunk Rómában. Jártunk Fatimában és Lourdes-ban, s
egyszer érintettük Monacót is, mert szerettem
volna tenni egy kört a
saját kocsimmal a versenypályán. Olyan szerencsém volt, hogy ezt
meg is engedték, úgy,
hogy egy felvezető autó
mögött 40 km/h-s sebességgel mehettem.
Hatalmas élmény volt. A végén kaptam egy sapkát ajándékba emlékül, ez a mai napig
Tóth András
megvan.
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„Évtizedekig a városért dolgoztak…”
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint Papp Gábor fogalmazott: fontos, hogy ne
csak ezen a napon emlékezzünk meg és gondoskodjunk az idősekről, hanem akkor is, amikor segítségre szorulnak. Hévízen,
tette hozzá, mindent megtesznek annak érdekében,
hogy az idősek jól és komfortosan érezzék magukat.
– Nemrég olvastam, hogy
a világnapok kijelölése
mindig egyfajta lelkiismeret-furdalása a társadalomnak. Az idősek napja is
ilyen, mert tartozásunk
van önök felé, nem is kevés.
A mi nemzedékünk ugyanis nehezen veszi tudomásul, hogy a világ nem vele
kezdődött. Hogy a mi világunk éppen az önök és az
önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra ezt a várost, ezt a jelent; megteremtették azokat a kiváló
feltételeket, amelyekre mi
alapozva a jövőnket építhettük és építhetjük tovább. S ezt bizony sokan,

sokszor elfelejtik. Ez a nap,
az idősek világnapja, minden évben fig yelmeztet
minket arra: az előttünk
járók megtették már, amit
a család, szűkebb hazájuk
és az ország várt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes,
szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott napokkal, éjszakákkal – folytatta a polgármester.
Most pedig, tette hozzá, a
pihenés, a gondoskodás
évei kell hogy következzenek.
– Önök, ahogy családjuknak, úgy az önkormányzatnak is fontosak, hiszen évtizedekig a városért dolgoztak. Minden évben igyekeztünk újabb és újabb lehetőségekkel bővíteni ellátásukat, kényelmesebbé
tenni mindennapjaikat.
Hisszük, hogy ezek az intézkedések hozzájárulnak
ahhoz, hogy minél egészségesebb, aktívabb idős kort
éljenek meg, s ehhez váro
sunktól is minél több támogatást kapjanak. Szeret-

Hévízen mindent megtesznek azért, hogy az idősek jól és
komfortosan érezzék magukat
nénk, ha minél több egész- amihez meg kívánjuk adni
séges és az életet még a lehető legtöbb segítséget
örömmel élő idős ember a jövőben is.
Tóth A ndrás Poór Péter is fellépett
lenne itt, városunkban is,

A nemzeti hagyományokra építő politika a helyes út Európában
Lovas István politológus, újságíró volt a
vendége a legutóbbi Közéleti Kávéháznak. A
Magyar Nemzet korábbi brüsszeli tudósítójával Papp Gábor beszélgetett.
Lovas István az elmúlt
tíz évben nem vállalt nyilvános beszélgetést, mondta el bevezetőjében a városvezető. Hozzátette: beszélgetőtársa a 60-as években
börtönben is ült a Keresztény Demokrata Munkáspárt megalapítása miatt,
amiért az összes magyarországi iskolából kizárták.
Dolgozott a Szabad Európa
Rádióban, majd a rendszerváltás után hazatért.
– 1956-ban, a forradalom
idején, kétszer is megszöktem otthonról, hogy kószáljak a városban, így láttam,
mi történik. Egy osztálytársammal elhatároztuk, hogy
innen el kell menni. Írtunk
egy levelet a szüleinknek,
de a Keleti pályaudvaron a
rendőrök elfogtak bennün-

ket – idézte fel Lovas István.
– Ezek után többször is próbáltam elmenni. 1976-ban
egy kanadai hölgyet vettem
feleségül, így utána a helsinki megállapodás, azaz

az úgynevezett családegyesítés révén, nagy nehezen el
tudtam utazni. Kanadában
elvégeztem az egyetemet,
utána ösztöndíjjal Oxfordba
mentem. Ám, miután a kormány pont akkor emelte fel
a külföldi diákok tandíját,
három hét múlva egy kaliforniai egyetemen folytattam tanulmányaimat. ’83ban végeztem, a doktorimat

már Párizsban szereztem
meg, ahol a Szabad Európa
tudósítójaként dolgoztam.
1990 júniusában jöttem
haza, és elkezdtem írni a
Pesti Hírlapnak, közben pedig fordítottam éjjel nappal,
hogy eltartsam a családomat. Így kezdődött az újságírói karrierem.
Lovas István kifejtette
nézeteit az illiberális poli-

Lovas István Papp Gáborral múltról, jelenről, jövőről beszélgetett

tika fogalmáról is, amelynek lényege szerinte, hogy
a magyarság saját, nemzeti hagyományokra építő politikát folytasson Európában. Beszélt a 20. század
népirtásairól és arról a bátorságról, amelyet egy közéleti embernek, újságírónak ma fel kell vállalnia az
európai sajtóban és politikában.
– Jó volt megérkezni ma
Hévízre, ami egy gyönyörű,
tiszta, jólétet és örömet sugárzó hely. Tíz év alatt nagyon megutáltam Belgiumot, ahog y az Európai
Unió és a NATO is negatív
élményekhez juttatott –
mesélte Lovas István.
A politológus elismerően
szólt a magyar kormány keleti nyitás politikájáról, illetve szingapúri tapasztalatait ecsetelve beszélt arról
is, milyen példaértékűen
működik az ország, amely
mára a világ meghatározó
állama lett. 
(ta)
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Remek végjátékának
köszönhetően győzött a
Hévíz Siklóson a női kézilabda NB II-ben (2425). Végig a hazaiak vezettek, majd a befejezés
előtt Iglódi hetest hárított, Földesi egyenlített,
s Fehér gólja döntött.

2014. október 8.

Fej-fej mellett az élen

Sakkszimultán
A X. Hévízi Nemzetközi Sakkfesztivál idején
Portisch Lajos nemzetközi sakknagymester
szimultánt játszott 13
táblán.
– A következő napokban fejezem be a kúrát
Hévízen: a törött vállam
sokat javult az itteni
szakszerű ellátásnak köszönhetően – közölte
Portisch Lajos. – Október
23-án pedig elutazom a
senior világbajnokságra, amelyen még sosem
játszottam, most megpróbálom ezt a műfajt is.
Ez egy svájci rendszerű
verseny lesz, amelynek a
kimenetele teljesen bizonytalan, itt a korhatárok miatt elég nagy különbségek is lehetnek.
Mint Portisch Lajos
elárulta: a sakk változatlanul komoly szerepet játszik az életében,
„ettől nem lehet megszabadulni”. Most a Lukács
fürdőbe jár, s oda is mindig elvisz egy zsebsakkot.

Harc a labdáért. A csatákat rendre a hévíziek nyerték

A Zalaszentgrót együttesét verte 4-0-ra a
múlt hétvégén a Hévíz a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban.
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Élmény a táblák mellett
A Bibó István Gimnázium sportcsarnokában
tartották a X. Hévízi Nemzetközi Sakkfesztivált és az I. Nemzetközi Szenior Sakkversenyt.

Műanyag nyílászárók gyártása, forgalmazása,
könyöklők, árnyékolástechnika

www.omegaablak.hu
Cégünk 2004 óta foglakozik műanyag nyílászárók
gyártásával. Mivel a nyílászárócsere hosszú távú befektetés, célunk a jó minőségű termékek előállítása,
ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt.
Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásműködés-gátlóval, résszellőztetővel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1,0W/m2K üvegezés
Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K
multifunkciós, fokozottan hő- és napfényvédő
üvegezés

Veszítenivalója csak a profiknak volt…

• ingyenes felmérés
• bontás, beépítés, hulladékszállítás
• párkányok
• redőnyök, fix és mobil szúnyoghálók
• korrekt ár, megtekinthető minőség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Inoutic Arcade,
Rigó János nemzetközi lehetőség kikapcsolódni. A
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
A gólokat Rácz, Nagy,
Damina László, a Hévízi
versenyszervező elmondta: legifjabb játékos 8, a legInoutic Prestige
Fisli és Horváth G. szerezte. Sportkör futball szakosztásokan családostól érkez- idősebb pedig 83 éves.
Zalaapáti, Ady u. 15.
Ezzel Koller Zoltán együtte- lyának vezetője pedig azt
nek, ami azt jelenti, hogy
Bézsenyi Ferenc a
Tel.: 06 30/969-62 64 • 06 30/540-49 44 • Fax: 06-83/352-397
se a 3. helyen áll a Lenti és az hangsúlyozta: az elején jár110 ember ezer vendégéj- Keszthely i Spa r tacus
E-mail: omegaablak@omegaablak.t-online.hu • brunnerk@t-online.hu
Andráshida mögött, igaz, nak még annak az ötéves
szakát tölt Hévízen, ami „jó Sakkszakosztálynak és a
csak rosszabb gólkülönbség- tervnek, amit kitűztek manekünk is és jó a városnak Hévízi Sakkörnek is tagja.
gel, ugyanis mindhárom gár- guk elé, ám az eddigiek azt
is”.
Úgy fogalmazott: ez a verR
dának 18 pontja van.
mutatják, jó irányba halad a
– Ez egy kilencfordulós seny elég komoly megmé– Az első félidő után azt csapat.
nyílt verseny, ami azt jelen- rettetés, mert külföldről is
éreztem, a két csapat között
– Ma láttam az U24-es gárti, hogy a végére úgy néz ki jönnek játékosok, most pélvolt akkora különbség, hogy da játékát is, 15–16 éves futa játékosok egymás elleni dául Szlovéniából, Németmég több góllal vezethettünk ballistákkal játszottunk a
játéka, mint egy piramist
– országból, Ausztriából érOutle
Olip Hungary Outlet
volna – közölte Koller Zoltán 19–20 évesek ellen, s 0-2-ről
folytatta a szervező. – Aki a keztek mesterek, mestervezetőedző –, de összességé- 3-2-re megfordítottuk a mérlegtöbb pontot gyűjti, az jelöltek, nemzetközileg
ben elégedett vagyok az kőzést. Több fiatal is kiemelmindig a legerősebbel ját- jegyzett versenyzők.
2014.09.27. ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A
A hévízi kúra közben is
eredménnyel, a hozzáállás- kedő teljesítményt nyújtott.
szik, aki a legkevesebbet,
– A próbatétel élményt
MEGÚJULT OLIP MINTABOLTOT!!!!
RÜL!

Tóth András
játszott…
sal és a teljesítménnyel is.
az a leggyengébbel. Ezen a jelent, de megnyugvást is,
A MEGÚJULT
OLIP MINTABOLTOT!!!!
GYERTEK
ÉS NÉZZETEK
NÁLUNK KÖRÜL!
viadalon indult pár nem- mert vesztenivalója csak a
ŐR
AZ
A.S.98
ÉS
A
MJUS
FÉRFI
ÉS NŐIKÖRÜL!
BŐR
ÉS NÉZZETEK NÁLUNK
– Soha nem unatkozzetközi mester, főleg nekik profiknak van. Ők ideges- GYERTEK
LÁBBELIK ÉS KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES
tam az életben, tényleg
volt sanszuk, hogy jó ered- kednek azon, nehogy kiK!!
AZ A.S.98 ÉS AVÁRUNK
MJUS FÉRFI
ÉS NŐI
VÁLASZTÉKÁVAL
BENNETEK!!
nagyon
szerencsés
alményt érjenek el. Mivel kapjanak egy amatőrtől.
GYÁRI BEMUTATÓTEREM
BŐR LÁBBELIK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
kat vagyok, mert vagy a
mindennap délután három Én nyugodtan játszhatok,
-OS
KIZÁRÓLAG SZEPTEMBER 27-ÉN 20%-OS
Kiváló minőségű kályhacsempék, cserépkályhák,
sakkfigurák
lépkedtek
órakor
kezdődtek
a
fordutöbb
versenyen
is
volt
rá
ES,
Kiváló
minőségű
kandallók,
tűzhelyek, kemencék tervezése és építése.
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL
ÁRKEDVEZMÉNYT
NYÚJTUNK A TELJES,
a fejemben, vagy a hanglók, ezért mindenki el tu- példa, hogy nem vesztesen
EDILKAMIN hivatalos márkaképviselet
kályhacsempék,
NEM
AKCIÓS,
ÁRUKÉSZLETRE!
jegyek mozogtak, tehát
dott menni egy kis családi hagytam el a sakktáblát.
VÁRUNK BENNETEK!!
cserépkályhák, kandallók,
mindig el tudtam makirándulásra, fürdőzésre. Eddig a kategóriámban, a
tűzhelyek, kemencék
gam foglalni.
Este hét óra körül fejeződ- szeniorban, kétszer voltam
A nemzetközi nagytek be a partik, így a vacso- harmadik és egyszer első.
tervezése, építése.
mester leszögezte, gyera után is volt még idő és

(ta)
rekkora óta sokat jár
Hévízre, amely az utóbbi
hIvAtALos MárKAKépvIsELEt.
időben rengeteget változott, fejlődött.
A 13 táblás sakkszi
Üzlet: 8380 Hévíz, Petőfi S. u. 20-22.
multán egyik kihívója a
Tel./fax: 83/540-307, +36 30/377-13-85
hévízi Bézsenyi Ferenc
www.mikofami.hu
amatőr sakkozó volt. A
e-mail:m.istvan@zalaszam.hu
játszma végén Portisch
Üzem:
Lajos döntetlent ajánlott
Kályhacsempe
Manifaktura
Kft
Kályhacsempe
Manufaktúra
Kft
neki…
nga
r
y
Rákóczi F. u. 154. - 9900 Körmend - Hungary
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 87.
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Cserépkályha és kandalló
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MEGKÉRDEZTÜK: Támogatja-e
Gécseg András
– A környezetvédelem szempontjából mindenképp fontos,
ez lehet a jövő. Örülnék, ha
egyre több elektromos busz
közlekedne Hévíz és Keszthely
környékén. Amikor az ember
autót vesz, több szempontot is
mérlegel. Ha egy elektromos autó ugyanazt tudja, mint egy benzines, akkor az előbbi mellett
döntenék, bár még nem volt lehetőségem kipróbálni semmilyen elektromos járművet.

2014. október 8.

a környezetkímélő tömegközlekedést?

Kovácsné Erzsébet
– Mivel nincs káros gázkibocsátás, jobbak, csendesebbek,
mint a hagyományos buszok,
támogatom használatukat. Ha
nem lenne jóval drágább, mint
a benzines vagy a dízel, magáncélra is vásárolnék elektromos autót. Fontos lenne azonban, hogy az elektromos energiát ne földgázból és szénből állítsák
elő, hanem víz- és szélerőművek, napkollektorok
segítségével. Ebben van hova fejlődnünk.

Rezneki Ábrahám
– Szerintem jó lenne, ha a helyi
és a távolsági járatoknál megjelennének az elektromos buszok, hiszen környezetkímélő
hatása lenne. Ki tudja, meddig
tartanak ki a világon az olajtartalékok. Én, ha kocsit vásárolnék, egyelőre benzinest választanék, mert az
elektromosoknak nem olyan a teljesítményük, de
tudom, hogy sokan már most elektromos autót
vennének, ha megfizethető lenne.

Süssünk, főzzünk!

Prószás hús
Egy igazán finom ételt,
prószás húst ajánl olvasóink figyelmébe Kiss Erika.
Mint mondja, gyorsan és
egyszerűen el lehet készíteni, mégis ízletes és laktató.

Az állatvédők örökbe fogadható kutyákat is vittek magukkal

Árva állatok számára gyűjtöttek a piacon
Adománygyűjtést tartott
múlt szombaton, az állatok
világnapján városunk termelői piacán a Keszthelyi Állatvédelmi Járőrszolgálat.
Az állatmentő szolgálat elsődleges célja az utak mentén sorsukra hagyott, megsérült vagy bántalmazott állatok befogadása, gyógykezelése, szocializálása és szerető új gazdihoz juttatása. A
kóbor ebek mellett egyre
több olyan állat kerül hozzá-

juk, amit egyszerűen leadnak vagy kidobnak.
– Nagyon megható volt,
hogy milyen sokan adományoztak. Nemcsak tápot,
pokrócokat hoztak, pénzzel
is sokan segítettek bennünket. Hálásak vagyunk és köszönjük a sok jóérzésű ember
felajánlását – mondta elöljáróban Rápolthy Andrea. –
Mi, állatvédők Keszthelyről,
Alsópáhokról, Zalaapátiból
érkeztünk, magánember-

Kepli József János alpolgármester és családja is kint volt

ként segítünk itt Hévíz környékén is a rászoruló állatokon. Hoztunk magunkkal
örökbe fogadható kutyusokat. Egy kis pulit, aki nálam
lakik ideiglenesen, a másik
három kutyus pedig a
zalaapáti menhelyről érkezett.
Mint Rápolthy Andrea elmondta: örökbefogadás előtt
megnézik, hová kerül a kutya, ennek érdekében környezettanulmány is készül.
A kutyamenhely mellett több
magánszemély ideiglenes befogadóként segít.
A termelői piacon a járőrszolgálat Facebook-oldalán
közétettek szerint egyebek
mellett 48 nagy konzerv, 37
rúd kutyaszalámi, 400 kilogramm kutyatáp, rengeteg
pléd, törölköző, kutyatál,
macskatáp és -konzerv, valamint póráz és fekhely gyűlt
össze, s a piacon dolgozó
árusok jóvoltából húst és tejet is kaptak az árván maradt állatok. 
(ta)

Hozzávalók:
10 darab filézett csirkecomb, 1 nagy kefir, 1 kicsi
tejföl, 2 egész tojás, só, kevés magyaros fűszerkeverék ízlés szerint, 1–2 gerezd fokhagyma, liszt, 10 darab közepes sárga krumpli
Elkészítés:
A kefirt elkeverjük a tejföllel, belereszeljük a krumplit, a fokhagymát, hozzáadjuk a tojást, sót, fűszert és
annyi lisztet, hogy prószatésztát kapjunk. Az előkészített húst beleforgatjuk lisztbe, majd a masszába,
és közepes lángon, 140 fokon, olajban pirosra sütjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Színes buborékok
Október 4-én Színes
buborékok címmel nyílt
kiállítás Farkas Ildikó
szappangyűjteményéből.
A Gyűjtők éve sorozat részeként megrendezett
tárlat október 28-ig várja
az érdeklődőket a Muzeális Gyűjteményben.

