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Fogathajtó parádé
A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának Felsõ-Dunántúli Regionális Bajnokságát rendezték Pápán június 23. és 25. között. A
helyszín a Gróf úti
Lovaspark volt. A versenyzõk
fogataikkal
tiszteletüket tették a városban is: a megnyitó
ünnepséget a résztvevõ
kettesés
négyesfogatok felvonulásával a
Belvárosban rendezték.
Bõvebben a 8. oldalon

Civilek és rendõrök együtt
Immár ötödik alkalommal rendezték meg a Pápa Bázisrepülõtéren a Bázisnapot. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Buczkó Imre dandártábornok, a Magyar Honvédség Légierõ Parancsnokának elsõ helyettese is.
A Bázisnapon megjelenteket elsõként Gangler László
õrnagy köszöntötte, majd
Domonkos Miklós alezredes, a bázisrepülõtér pa-

rancsnoka mondott beszédet, melyben a repülõtér
történetének két jelentõs állomására emlékeztetett. Elsõként 2005. szeptember 26-

Közös sport és szórakozás – ennek jegyében telt június 24-én a Pápai Rendõrkapitányság Napja. A forró nyári hõségben
megtartott jó hangulatú rendezvényen kiról szólt, arról a napról, ami- csik és nagyok egyaránt találtak maguknak
kor elérte a fogadókészsé- kellemes elfoglaltságot.Tavaly rendezték
get a pápai repülõtér. A másik fontos állomás az a nap,
amikor a Svédországból érkezõ Grippenek a rossz idõjárási viszonyok miatt nem
tudtak Kecskeméten leszállni, és Pápán fogadták õket.
Folytatás a 4. oldalon

Falunap Nagytevelen
Nagytevel község nemcsak strandolásra alkalmas
taváról és szép környezetérõl híres, de az ott lakók
vendégszeretetérõl is. Kitûnik ez a hagyományos falunapi rendezvénybõl is, amit
az elmúlt szombaton tartot-

tak a teveliek. A község
központjában, a futballpályán sátrak, fedett színpad,
kirakodóvásár várta az érdeklõdõket.
A negyedik falunap –
aminek szervezését és lebonyolítását az önkor-

mányzaton túl helyi vállalkozók is segítették - reggel
hét órakor zenés ébresztõvel kezdõdött, majd folytatódott a kerékpáros versenyekkel és az ügyességi vetélkedõvel.
Folytatás a 2. oldalon

meg elõször a kapitányság napját a pápai
rendõrök. Az elsõ alkalom sikerén felbuzdulva idén újra várták a kollégákat és a lakosságot az egész napos szórakoztató rendezvényre.
Folytatás a 3. oldalon
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Falunap Nagytevelen
Folytatás az 1. oldalról
A programok több helyszínen zajlottak, tekeverseny a vendéglõben, légpuskás lövészet a torna-

csarnok udvarán, 11-es rúgások, kispályás foci színesítette a napot. A kispályás
labdarúgó mérkõzést a Gabi Vegyesbolt csapata
nyerte. Ezt követte a

Ferencváros és az Újpest
Baráti Körének mérkõzése, majd a lányok és az
asszonyok mérték össze
tudásukat. A fõzõverseny

kilenckor indult, tizenegy
jelentkezõvel. A legváltozatosabb ételek készültek,
köztük halászlé, marhapörkölt, pizza, birkapörkölt, chilis bab, babgulyás,

francia boka csülökkel,
pacal.
Délben érkeztek a Tolna
megyei Tevel testvértelepülés nyugdíjasai, akik a

nagyteveli nyugdíjasokkal
tartottak emlékünnepséget
a Szemák Márton által
2003-ban
ajándékozott
kopjafánál, amin elhelyezték szalagjaikat. Tizennégy

órakor az ISM pályázat
eredményeként avatták fel
a teniszpályát és a vizesblokkot. A létesítményt,
ami nemcsak a helyiek igényeit hivatott kiszolgálni dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ adta át a
község lakóinak. Délután a
kultúrmûsor keretében a
nagyteveli óvodások, a német nemzetiségi gyermektánccsoport, a Country
tánccsoport és a nyugdíjas
egyesületek léptek fel. Ezzel egy idõben zajlott a
Nagytevel-Tevel barátságos
labdarúgó mérkõzés. A két
község között elsõként az
énekkaroknak köszönhetõen alakult ki a kapcsolat,
ami ma élõvé, napivá vált,
amit rendszeres látogatások, közös szereplések is
igazolnak. Este hét órakor
a helyi vadásztársaság felajánlásaként vadpörköltvacsorát fogyasztottak a teveliek, amit közös tábortûz
és hajnalig tartó bál követett.
Nagy I.

Juniális az MSZP szervezésében
A Köztársaság ligetben, a
színházépület környékén
rendezte 3. Vidám családi
juniálisát a Magyar Szocialista Párt Pápa és Környéke
Szervezete az elmúlt szombaton. A rendezvényen Szekeres Imre honvédelmi miniszter, az MSZP elnökhelyettese mondott köszöntõt.
– Hazajöttem! – kezdte
beszédét a politikus. – Ez a
város, ahol sok barátom él,
és ahol sokszor, különbözõ
rendezvényeken, hivatalos
és nem hivatalos alkalmakon nagyon sok emberrel
találkoztam, ez a város nagyon közel áll a szívemhez.
A honvédelmi miniszter ezt
követõen országos politikai
ügyekrõl szólt. A két napon
át tartó kormányüléssel
kapcsolatban elmondta, arra vállalkoztak, hogy azokat
a változásokat, amelyekkel
jobb lesz az életünk, amelyekkel az ország fejlõdni
tud, ami által egy új ország
születhet, azokat a változásokat végigvigyék. Mint
mondta, mindehhez nagy
bátorság kell, hiszen olyan
viszonyokhoz, kapcsolatokhoz kell hozzányúlni, megváltoztatni, amelyet a legtöbb generáció megszokott
és magáénak vall. Igazságosabb Magyarország létrehozását tûzték ki célul,
amely képes a fejlõdésre.
Szekeres Imre a pápaiakhoz szólva azt mondta, szeretné, ha ez a város más-

ként és jobban élne, és másként és jobban fejlõdne.
Szeretné, ha a városnak
szocialista polgármestere
lenne a közelgõ választások
után, dr. Németh Márta sze-

években alakítottak ki. Az
MSZP helyi szervezete
nemcsak politizálni kíván a
városban, hanem a szombatihoz hasonló családi ünnepeket is szeretnének, ahol

mélyében.
- Örömmel mondhatom,
hogy itthon vagyok – mondta az MSZP polgármester-jelöltje, dr. Németh
Márta. Mint mondta, nagy
örömmel fogadta el immár
második alkalommal a jelölést. A kormány által elhatározott változtatásokkal
kapcsolatban kiemelte, azt
szeretné, ha ezekhez a változásokhoz a város is csatlakozna, és ezek a változások
Pápán is megjelennének.
Azt szeretné, ha tizenhat év
után szocialista városvezetés lenne Pápán. Ezért az
elmúlt négy évben sokat
tettek. Ez a rendezvény is
egy olyan hagyomány –
mondta – amelyet az elmúlt

mindenki jól érzi magát.
A szombat délutáni rendezvényen
szórakoztató
programokkal várták az érdeklõdõket. Fellépett többek közt a JMK Hangszín
Stúdió, a Pápai Nyugdíjas
Énekkar, az X Színpad, a
Black Bunny Rock and Roll
Club, Antal Zsuzsanna és az
InTeam, hallhatták Babos
Tibort, Gosztola Istvánt és

Piller Károlyt, bemutatót
tartott a Pápai Mantis
Kung-Fu Sportegyesület és
az Evelin Esküvõi Ruhaszalon is, majd Te rongyos
élet címmel népszerû operett slágereket adott elõ a
Pegazus Színház társulata.
A mûsorok ideje alatt a
gyerekeket ingyenes légvár,
óriáscsúszda és pónilovaglás várta, és voltak különféle vetélkedõk is. A szokásokhoz híven véradást is
szerveztek, ahol a résztvevõk között a nap végén értékes nyereményeket sorsoltak ki. A vidám családi
juniális nosztalgia diszkóval
ért véget.
Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ, a helyi szervezet elnöke a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, az idei évben több
változás is volt a programban. A zenés mûsorok mellett más jellegû bemutatók
is várták az érdeklõdõket,
és több olyan amatõr mûvészeti csoport is bemutatkozási lehetõséget kapott,
akik eddig még nem szerepeltek ezen a rendezvényen.
papp

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. § (5) bekezdésére hivatkozással értesítem Pápa város lakosságát, hogy 2006. június 23-ig a német kisebbségi választói jegyzékbe 12 kisebbségi választópolgár, a horvát kisebbségi választói jegyzékbe 7 kisebbségi választópolgár, az ukrán kisebbségi választói jegyzékbe 1 kisebbségi választópolgár felvételére került sor.
Kanozsainé dr. Pék Mária, az HVI vezetõje

Nincs jó helyzetben
a kultúra
A Játékfesztivál vidám és szórakoztató programjai
mellett minden évben szerepel komolyabb program is.
Ilyen a Közéleti fórum, melyet idén is a színházépület elõadótermében rendeztek meg.
A szombat délutáni program két vendége közül
Bencsik András, a Magyar
Demokrata címû folyóirat
fõszerkesztõje betegség miatt nem tudott részt venni az
elõadáson, így csak a másik
meghívott, Kovács Lajos Péter filmrendezõ találkozott a
pápai közönséggel, aki arról
beszélt, hogyan alakult a 20.
században Magyarországon
a kultúra, a tudás helyzete.
Kovács Lajos Péter neve
ismerõsen cseng Pápán,
szinte minden évben ellátogat városunkba. A néhány
éve készített dokumentumfilmje, a Régi-új Pápa címû,
talán a legismertebb a pápaiak körében. Napjai mostanában is tevékenyen telnek.
- Változatlanul sokat dolgozom, van egy könyvkiadónk, egy igen sikeres kávéházunk, s filmezéssel is
aktívan foglalkozom. Jelenleg két ötvenhatos filmet készítek, most jöttem haza
Amerikából, ahol egy Márai-filmen dolgoztunk. Nem
könnyû világban élünk manapság. Mi, a kultúra munkatársai ezt jól tudjuk, de
igyekszünk erõnk és tehetségünk szerint elõmozdítani
a kultúra és a mûvészetek
területén - mondta Kovács
Lajos Péter, aki elárulta, Pápával kapcsolatban is dédelget még filmes terveket.
- Gondolatban már elkezdtünk egy új filmet, mely
Pápa kulturális hagyományaival foglalkozna. Úgy
tervezem, hogy még a nyáron eljövök egy hétre, és az
elõmunkálatokat el is kezdjük. Ma sajnos rosszabb a
helyzet, mint néhány éve
volt, szomorúan látom, hogy
maga a város is nehezebb
helyzetben van, az emberek
arcán is érzékelhetõ ez, így a
film feltételeit nehéz lesz
elõteremteni, de pályázatokból és saját magam erejébõl próbálunk majd megtenni mindent azért, hogy ez
a film elkészülhessen, hiszen nagyon gazdag hagyományai vannak a városnak,
jelentõsek a település kulturális tradíciói. A kultúra pedig mindig lényeges megtartó erõ, úgy vélem. A napokban került éppen a kezembe

egy Bartók-kézirat, melyben
a nagy zeneszerzõ az itt élõ
reformátusok egy részérõl
vagy azokról, akik idejöttek
a Kollégiumba, azt mondja,
„hazajöttek a fejükben tudással és a szívükben a magyarsággal.” Azt hiszem, ez
a kultúra ma is él, és továbbélni, megtartani, õrizni fog.
Személy szerint mindenkit
arra biztatnék, szeresse azt a
közösséget, amelyben él –
fejtette ki Kovács Lajos Péter, aki elmondta azt is, néhány éve szintén egy szegény helyzetben jött Pápára
elkészíteni a Sulyok Dezsõrõl szóló filmet. Ekkor azt
tapasztalta, hogy Pápán igen
nagy az összetartozás, jelentõs a kultúra, a mûvészetek
szeretete. A közönség érdeklõdése pedig hallatlan
módon lelkesítõleg hatott rá
a munka elvégzése során.
- Hosszabb ideig dolgoztam aztán késõbb a helyi televíziósokkal együtt a Régi-új Pápa filmen, illetve annak idegen nyelvû verzióin.
Nagyon örülök, hogy a film
sikeres. Tegnap este is
templomba menet egy idõs
néni azt mondta: „Köszönjük a filmet.” – körbenéztem, és látom, mindenki
tudja, mirõl beszél. Ez nekem igen jól esett, ezért
gondoltam, tovább kell haladnunk a Kálvária-film és a
kollégiumról készült filmek
után. Pápára mindig is szívesen jövök, szeretek itt lenni – mondta Kovács Lajos
Péter.
A filmrendezõ, egyetemi
tanár szerint ma Magyarországon a kultúra helyzetével, tartalmával és jövõjével
foglalkozni – ahogy fogalmaz – szívszorító érzés.
- Sajnos ma hazánkban
szegényedést láthatunk és
jobbára
igénytelenséget.
Sok az olyan jelenség, mely
rendkívül idegen a kultúra
világától. De egy ilyen kisvárosban még mindig jobb a
helyzet, mint a nagyvárosokban, ahol teljes az elidegenedés. Itt még van tartalom, itt még lehet mire
építeni. S talán erre egyszer
a nagyobb közösségek is
építhetnek – nyilatkozta a
filmrendezõ.
Varga Bea

Venczel Csaba a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje 2006. június 30-án, pénteken 18 órai
kezdettel Hogyan tovább Erzsébetváros? – Tervezzük
együtt városrészünk jövõjét! címmel lakossági fórumot
tart a Vasútállomás elõadótermében, melyre minden
érdeklõdõt vár.

2006. június 29.
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Pápai Rendõrkapitányság Napja

Civilek és rendõrök együtt
Folytatás az 1. oldalról
nyáról indulva 2 fõs csapa- pai Rendõrkapitányság fo- A program célja, hogy tok kerékpáros váltóverse- cistáit.
közvetlen kapcsolatot épít- nyen mérték össze gyorsasáA gyermeknap keretésünk ki az illetékességi te- gukat, kitartásukat, a nyu- ben a kicsiket közös játékok
rület önkormányzataival és a településeken élõkkel, valamint a kapitányság
dolgozói számára
kötetlen kikapcsolódást biztosítsunk mondta Töreki Sándor rendõrkapitány.
A rendezvény színes programjának
idén Bakonyjákó,
Farkasgyepû és Németbánya adott otthont. Takács Szabolcs, Bakonyjákó
polgármestere
örömmel fogadta,
hogy kezdeményezésükre a Pápai
Rendõrkapitányság
a körjegyzõség területét
választotta A Pápai Rendõrkapitányság csapata
helyszínül, így a kapitányság napjával
godtabb sportot kedvelõk sokasága, ugrálóvár, asztali
együtt tudták megtartani a pedig a Pisztrángos-tavon jégkorong és boglyakutató
gyermeknapi programot.
rendezett horgászversenyen verseny várta. A délután
Szombaton reggel sport- vettek részt. A délutáni egyik legérdekesebb progversenyekkel kezdõdött a eredményhirdetésen a pe- ramja a rendõr- és tûzoltó
rendezvény, melyen a pápai cások közül Szabó Dániel technikai bemutató volt, a
rendõrök mellett a veszpré- vehette át az elsõ helyezett- legnépszerûbb pedig talán
mi, zirci és balatonfüredi nek járó díjat, a kerékpáros- a „tûzoltózuhany”.
kollégák és a települések la- ok közül a veszprémi rendA Pápai Rendõrkapikói is részt vettek. Míg a õrkapitányság csapata volt a tányság Napjának színes
bakonyjákói iskola tornater- leggyorsabb, a labdarúgó- programját a forró nyári
mében 6 csapat mérkõzött tornán pedig Farkasgyepû idõ, a kapitányság dolgozói
egymással a teremlabdarú- csapata gyõzött, megelõzve által készített ízletes gulyás
gó tornán, addig Németbá- a 2. helyezettként végzõ Pá- tette teljessé.

Változások a honvédelmi
tárcánál

A Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének juniálisán Pápán járt Szekeres Imre honvédelmi miniszter, akivel a tárcánál várható változásokról, és a Bázisrepülõteret is érintõ kérdésekrõl beszélgettünk.
- Az elmúlt idõszakban
napvilágra került hírek szerint a közigazgatási szféra leépítése a minisztériumokat
sem kerülheti el. A Honvédelmi Minisztériumnál is
lesznek leépítések?
- Amikor miniszter lettem, megnéztem, hányan
dolgoznak a minisztériumnál. A közel 30.000 alkalmazottból 5.600-an dolgoznak a minisztériumban és
annak háttérintézményeiben. Érdekes módon a csapatok feltöltöttsége 80 százalékos, a hivataloké viszont 100 százalék. Ebbõl
én arra következtettem,
hogy van mit észszerûsíteni
és hatékonyabbá tenni. A
terveim szerint az 5.600 fõs
létszám a jövõ év végére
2.800-ra csökken. Ezt a változtatást nem a pénzhiány
indokolja, hanem az, hogy
korszerû
minisztérium,

korszerû
haderõvezetés
csak akkor lesz, ha a felesleges
párhuzamosságokat
megszüntetjük.
- A nyilvánosságra hozott
információk szerint a Honvédelmi Minisztérium több
ingatlan eladását is tervezi.
Mi lesz az innen befolyt pénz
sorsa?
- Pápán, mint ahogy
azokban a városokban mindenütt, ahol helyõrség van
és marad, még nagyon sok
tennivaló van. Azt szeretném, ha azokat a felesleges
ingatlanokat, amelyek a minisztérium
tulajdonában
vannak, vagy minél hamarabb átadnánk az önkormányzatoknak, vagy a megfelelõ állami szervezetek
azokat mihamarabb eladnák. Ezek az ingatlanok
egyrészt sokba kerülnek,
hiszen az õrzésükrõl, állagmegóvásukról gondoskodni

kell, másrészt az így befolyt
összegbõl más ingatlanokat
szeretnénk felújítani, szolgálati lakások építését tervezzük és a Központi Honvéd Kórházra is fordíthatnánk belõle. Remélem,
hogy ez a folyamat, amit elindítottunk, sikeres lesz, és
így egy állandó és jó színvonalú elhelyezést tudunk
biztosítani a tiszteknek és
az alakulatoknak is.
- Azzal kapcsolatban vannak már tervek, hogy a bevételekbõl a Pápa Bázisrepülõtér további fejlesztésére fordítanak-e?
- A minisztériumban ezzel kapcsolatban már vannak tervek, de én ezeket
csak most tekintem át. Óvatos ember vagyok, és azt
vallom, hogy csak olyan
programot hagyok jóvá,
aminek a pénzügyi fedezete
már megérkezett. Két hete
vagyok honvédelmi miniszter, így felelõtlenség lenne
ezzel kapcsolatban többet
mondanom.
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Lyme-kór szakmai szemmel
Elérkezett a nyár, és ezzel együtt az aggodalom is, a
kullancsok által terjesztett Lyme-kórtól való félelem miatt. Ismét sokat tartózkodunk a szabadban, szívesen kirándulunk, túrázunk a családdal, barátokkal. Egy-egy
szabadban eltöltött kellemes órát, napot mindig a testfelületünk alapos átvizsgálásával kell zárnunk, hisz még a
fertõzött kullancs sem okoz mindig megbetegedést, ha
azt idõben és szakszerûen eltávolítjuk a bõrbõl, tudtuk
meg a tisztiorvosi szolgálat munkatársától.
A Lyme-kórt terjesztõ
kullancsok hazánkban a
Budai-hegyekben, a Balaton-felvidéken és a Dunántúlon fordulnak elõ elsõsorban. Erdõkben, erdei tisztásokon, bokros, bozótos
területeken élnek, és ott
maximum 1,5 m magasságig
találhatók meg. Száraz idõben a nedves avar alá rejtõznek. Érdekesség, hogy
hajnalban és az esti órákban rajzanak ki a bokrok,
fák ágaira, majd a déli tûzõ
nap elõl visszahúzódnak a
talajra. Így fõleg a reggeli és
a kora esti órákban a magasból esnek az emberekre
a különbözõ hang- és szagingerek hatására, míg a déli
órákban a fûszálakról
másznak a ruházatra. A
kullancs általában a napszaki tartózkodásának magasságában rögzül az ember bõrébe, tehát a csípés
helyérõl következtetni lehet a csípés idejére. A csípés helye szempontjából
fontos területek a térd- és
könyökhajlat, felkar belsõ
felülete, has, elsõsorban
azon testfelületek, ahol a

bõr vékony, és jó vérellátású.
A
kullancsok
nagy
számban különösen áprilistól - júniusig, majd augusztustól októberig fordulnak elõ. A köztes idõszakban a nagy meleg miatt rejtõzködnek.
- A fertõzött kullancs csípése nem minden esetben
okoz betegséget. Mivel a
baktérium a kullancs középbelében található, és
aránylag lassú vándorlással
jut a nyálába, mely a fertõzés továbbvitelében játszik
szerepet, ezért ha a kullancsot a csípést követõ 4-6
órán belül szakszerûen eltávolítjuk, megelõzhetjük a
betegség kialakulását. Ahhoz, hogy a megbetegedés
létrejöjjön, megfelelõ számú kórokozó bejutása
szükséges. Ez pedig minél
tovább szív vért a kullancs,
annál valószínûbb. A szakszerû eltávolítás fontos,
nem szabad különbözõ zsiradékokkal, olajjal bekenni
a csípés helyét, hisz a fuldokló kullancs biztosan
baktériumokat fog a sebbe

juttatni. A szakszerû eltávolítást
gyógyszertárban
beszerezhetõ kullancscsipesszel végezzük, mert ezzel nem nyomjuk össze a
kullancs testét, és finom
csavaró mozdulatokkal kiszedhetjük a bõrbõl. Kevesebb baktérium esetében a
szervezet helyi védekezõ
mechanizmusai legyõzik a
kórokozót – mondta Bíróné
Kovács Veronika járványügyi felügyelõ.
Ha a csípés helyén elváltozást észlelünk, azonnal
orvoshoz kell fordulni, mivel a Lyme-kór a betegség
bármely szakaszában eredményesen kezelhetõ. Jellemzõ a csípés környékén
megjelenõ piros folt, melynek közepe fokozatosan
halványul. A bõrelváltozást
kísérheti enyhe hõemelkedés, esetleg nyirokcsomóduzzanat. Ha a betegség kialakult, a bõr egyéb területein is jelenhetnek meg piros foltok, az ún. vándorló
bõrpír. A késõi tünetek közé tartoznak az izületi, és
idegrendszeri elváltozások,
melyeket sokszor nem elõz
meg bõrtünet.
- A megelõzés szempontjából tehát legfontosabb a
mielõbbi eltávolítás, a megfelelõen zárt ruházat, és
szükség esetén az azonnali
orvosi ellátás, az idõben elkezdett antibiotikum terápia érdekében – hangsúlyozta a szakember.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) 29.§(3) bekezdés b) pontja alapján értesítem, hogy a Pápa Öreghegy 21097, 21098, 21129, 21084/2, 21150/9, 21150/10, 21153,
21157/4, 20899, 21171/4, 21189, 21198, 21199, 20863, 20865/2 hrsz-ú érintett területeken gyomfertõzés megszüntetésének kötelezettsége tárgyában, 2006. június 19-én
Pápa Város Önkormányzatának bejelentése alapján eljárást indítottam.
A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felhívja az érintetteket,
hogy szemle és ellenõrzés céljából 2006. július 4-én 10-12 óra között jelenjék meg a
Pápa Öreghegy Iskola elõtti helyszínen.
Tájékoztatom, hogy a Ket. 49.§-a értelmében az ügyfél a szemlén nem köteles
megjelenni, de távolmaradása az eljárás folytatását nem akadályozza.
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tv. (a továbbiakban: TV.) 5.§(1) bek.
szerint: a földhasználó és a termelõ köteles:
a.) pontja alapján „a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni,”
c.) pontja alapján „az a.) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen is védekezni,
ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növényvédelem alapelveit, továbbá a környezet és a
természet védelmét”.
A hatóság megítélése szerint a mezõgazdasági termelés zavartalanságának, továbbá az egészséges környezethez fûzõdõ jog biztosítása érdekében, a különféle gyomnövények elleni védekezés, össztársadalmi érdek, így a védekezési késedelem, illetve
e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentõs vagy
helyrehozhatatlan kárral járhat.
Tájékoztatom, hogy az ügyre irányadó ügyintézési határidõ a Ket. 33.§(1) bekezdése alapján 30 nap, továbbá a Ket. 51.§-a szerint az ügyfélnek joga van az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozattételt tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. A Ket. 68. §-a értelmében az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselõje útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba,
arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.
Tájékoztatom továbbá, hogy jelen ügyben elektronikus ügyintézésre nincs
lehetõség.
Bíró István, mb. igazgató
Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
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Mûhelykonferencia a
Pannon Egyetem doktori
iskolájában
Június 19-én és 20-án került sor városunkban a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi és Társadalomtudományi Doktori Iskolájának
III. Kutatás-módszertani
Mûhelykonferenciájára. A
résztvevõket Kiss Éva igazgatóhelyettes köszöntötte,
aki néhány szóban bemutatta az intézményt. A doktori iskola szakterületei a
kutatás, a fejlesztés és az
oktatás, amelyekhez szeptembertõl pedagógiai képzés is társul. A konferencia
résztvevõit dr. Zsolnai József professzor is üdvözölte,
aki beszédében néhány aktuális kérdésre hívta fel a fi-

gyelmet. Többek között arra, hogy hány éves kortól
kezdõdhet a kutatási utánpótlás nevelése, felülbírálhatók-e a kialakult szokások, illetve, hogy a kommunikáció és a szövegalkotás
biztonsága hogyan függ
össze a kutatási karrier építésével.
A két nap során a doktorandusok a különbözõ témakörökben elért kutatási
eredményeiket ismertették
a szakavatott zsûri elõtt. Az
egyetemközi doktori iskola
mûhelykonferenciája mellett a jelöltek vizsgát tettek
kutatásszervezésbõl
és
kutatásmódszertanból is.
N. I.

Bázisnap a repülõtéren
Folytatás az 1. oldalról
A rendezvény kultúrprogramjain amatõr mûvészeti csoportok mutatkoztak be, az érdeklõdõk közelebbrõl is megismerkedhettek többek közt repülõgépekkel és tûzoltóautóval is.
Emellett futballtornát is

szerveztek, amit a Vám- és
Pénzügyõrség
csapata
nyert, és autóverseny is színesítette a nap programját.
A rendezvény közel
négyezer látogatója között
sok nyugdíjas is volt, akik
emlékezni érkeztek egykori
munkahelyükre.
-p-

Pápa Város Turizmusáért Alapítvány pályázatot hirdet vissza
nem térítendõ támogatás elnyerésére, a Pápa városában mûködõ
kereskedelmi- és magánszálláshelyek minõségi kínálatának bõvítése, valamint az ezekhez kapcsolódó vendéglátó és egyéb szolgáltató
tevékenységek színvonalának emelése céljából.
A támogatásra jogosultak: Pápa város közigazgatási területén kereskedelmi-, illetve magánszálláshelyeket mûködtetõ természetes vagy jogi személyek; gazdasági társaságok akik/amelyek
vállalják, hogy az elnyert összeget a pályázati cél és a pályázat keretében támogatható tevékenységek megvalósítására használják fel.
Pályázatot nyújthat be az, aki:
a.) a Pápa Város Turizmusáért Alapítványtól korábban kapott
támogatásról a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint határidõben elszámoltak, valamint
b.) csatolják a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy
idegenforgalmiadó-bevallásukat határidõben teljesítik, továbbá
idegenforgalmiadó-fizetési kötelezettségüknek 2006. június 15-ig
hiánytalanul eleget tettek.
- A pályázat kizárólag pályázati formanyomtatványon nyújtható
be, amely a Tourinform Irodában (Pápa, Fõ u. 5.) munkanapokon
hétfõtõl csütörtökig 8.30 – 17.00, pénteken 8.30 – 16.00 és szombaton 9.00 – 12.00 óra között vehetõ át.
- A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban az alábbi címre kell
megküldeni:
Pápa Város Turizmusáért Alapítvány 8500 Pápa, Várkert út 5.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2006. július 15.
- A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a 89/313-684
telefonszámon kérhetõ.
Rendõrségi felhívás
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat a Pápai Rendõrkapitányság nyomozást ismeretlen tettes ellen, annak a 19 éves gici fiatalembernek a halálesete ügyében, aki 2006. június 20-án 16 óra 30
perc körüli idõben vesztette életét a Várkertfürdõ strandjának medencéjében.
A nyomozóhatóság széleskörû tanúkihallgatásokkal, szakértõ
bevonásával vizsgálja a történteket. A tényállás maradéktalan felderítéséhez az áldozat halála elõtti események valamennyi mozzanatát rekonstruálni szükséges. Minderre figyelemmel a pápai rendõrök (a 89/313-011-es telefonszámon) várják azon fürdõvendégek
jelentkezését, akik 16 óra és 16 óra 30 perc közötti idõben a helyszínen tartózkodtak és látták, hogy milyen körülmények között került
a fiatalember a vízbe.

2006. június 29.

Pro Publico-díj – a közösségért
Június 15-én, csütörtökön a Tarczy Lajos Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén adta át dr. Kovács
Zoltán polgármester az iskola nyugdíjba vonuló igazgatójának, Bognár Józsefnek
a Pro Publico-díjat, amire
az iskola tantestülete terjesztette fel igazgatóját.
Méltatásában dr. Kovács
Zoltán Bognár Józsefnek
az oktatásügyben hosszú
éveken át kifejtett elismerésre méltó munkájáról beszélt. Bognár József szaktanárként, az Erkel- és a
Tarczy-iskola vezetéséért,
megyei
szaktanácsadói
munkájáért részesült a kitüntetésben. Pedagógus pályáját az igényesség, a magas szakmai színvonal, a tekintély és a szolgálat kettõssége jellemezte. Számtalan
szakmai program kezdeményezõje, a magyar nyelv
ügyének ápolója volt szaktanárként, igazgatóhelyet-

Bognár József

Mayer Károlyné

tesként és igazgatóként is.
Tanítványai kimagasló helyezéseket értek el a szaktárgyi versenyeken. A Légy
jó mindhalálig címû felejthetetlen musicalt vezetésével állították színpadra kollégái és diákjai, s a bemutató eredményeképpen tanár
és diák soha ilyen közel
nem került egymáshoz. A
közösség, a város szolgála-

táért kapott díj méltó elismerése a harmincnyolc
éves pedagógus pályának.
Június 19-én, hétfõn a
Türr Gimnázium tanévzáróján Gruber Marianna
igazgatónõ évet értékelõ
beszéde és a diákok, illetve
tanárok munkájának elismerését követõen dr. Áldozó Tamás alpolgármester
adta át Mayer Károlyné igaz-

gatóhelyettesnek a Pro
Publico-díjat. A dr. Kovács
Zoltán polgármester által
adományozott díj annak a
magas szintû hagyományápoló és hagyományõrzõ
tevékenységnek az elismerése, amit Mayer Károlyné
a város és az iskola zenei
életében hosszú idõn át
mûvelt és képviselt. Az általa vezetett énekkarok
több ízben részesültek magas szakmai elismerésben, s
állandó szereplõi voltak a
város
rendezvényeinek.
Mayer Károlyné igazgatóhelyettesi és tanári munkáját mindig magas szintû igényesség és a diákok iránti
tisztelet jellemezte. Diákjaival megismertette és megszerettette a klasszikus zenemûveket, a kórusmuzsikát. A Pro Publico-díj a közösség érdekében évtizedeken át kifejtett önzetlen
munka elismerése.
Nagy Imre

Mire emlékszik szívesen
a diákévekbõl?

tendõben.
Barcza Dánielné (Pápa):
- Nagyon vidám osztály
voltunk, vegyesen fiúk és lányok. A kirándulásaink emlékezetesek voltak, barátságok, szerelmek szövõdtek a

négy év alatt. Szívesen és
szeretettel emlékezünk erre
az idõszakra. Jó tanuló osztály volt a miénk, ezt az is bizonyítja, hogy sokan ma már
professzorként jöttek a találkozóra. Vidám négy év
volt, annak ellenére, hogy
diákként értük meg 1956-ot.
Szegény tanár úr óránként
dolgozta át a történelem tételeket. Ez mindenkiben
megmaradt. Nagyon jó tanáraink voltak, szerettük
õket. Osztályfõnökünknek
mi voltunk a mindene, és mi
is határtalanul tiszteltük õt.
Dr. Alekszai Zoltán (Gyõr):
- A mi évfolyamunk volt
az, amelyik júniusban még
a Református Kollégiumba
nyert felvételt, de szeptemberben már a Petõfi Gimnáziumban kezdtünk. Ez
érdekes volt, bár túl sok változást nem jelentett, hiszen
a tanári kar jó része maradt.
Ennek köszönhetõ viszont,

hogy négy pap gyerek volt
az osztályban, akiket nem
biztos, hogy fölvettek volna
a gimnáziumban. Jó társaság voltunk, negyvenketten
érettségiztünk és gyakorlatilag majdnem mindenki
diplomás lett. Osztálytársaink között van tudományok
doktora, egyetemi tanár,
országos funkciókat is betöltött vagy gimnáziumi
igazgató. Sokan agrárvonalon dolgoztak, én a Széchenyi Egyetemen oktatok. Az
is jó dolog, hogy az ötven év
alatt kevés osztálytársunkat
veszítettük el. Jó osztályunk volt, szerettük egymást, sok diákcsínyt is elkövettünk. Majdnem minden
fiú sportolt, szinte az
osztályból került ki az egész
kosárlabda csapat. Jó volt,
régen volt, de örülök, hogy
megértük az ötvenéves találkozót.

Németh Zoltánné

Barcza Dánielné

Dr. Alekszai Zoltán

A nyár az érettségi találkozók ideje. A hajdan volt diáktársak baráti beszélgetésre, az emlékek felidézésére gyûlnek össze volt iskolájuk falai között, ahol elõkerülnek a
családi fotók, az élet dokumentumai, s mindenki beszámol arról, mik voltak az elmúlt öt év lényeges történései.
Az öt-, tíz-, tizenöt éves találkozókon még nem követhetõk nyomon a változások, az idõ múlása. Késõbb már a
fájó veszteségeket is mérni kell, s megemlékezni azokról,
akik nem jöhetnek többé. Mégis, ahogy telnek az évek,
úgy erõsödnek föl az emlékek, s úgy ragaszkodnak a diáktársak egymáshoz. Aztán eljön az az idõszak, amikor már
nem öt, de egyévente kell találkozniuk ahhoz, hogy örömük teljes legyen. Mennyi minden történik ez alatt az egy
év alatt is, amirõl kell, érdemes beszélni! Gyermekek,
unokák sikerei, a büszkeség, az elégedettség, mindez albumokba gyûjtve, hogy a többiek is láthassák. Jó találkozni és együtt lenni a régiekkel. Az elmúlt szombaton az
1956-ban érettségizett 4. C osztály tagjai találkoztak a
Református Kollégiumban. Õket kérdeztük meg arról,
hogyan emlékeznek a diákévekre.
Németh Zoltánné (Pápa):
- Boldogok vagyunk, hogy
ismét együtt lehetünk, reméljük, sokan maradunk
még, és többször is találkozhatunk. Ötévente szervezem a találkozót, és nagyon
örülök, hogy a mait megértük. Az iskolai években sok
csínyt elkövettünk. A 4. C.
volt az iskola legvidámabb
osztálya, két osztályfõnököt
is „elfogyasztottunk”, már
mindketten föntrõl figyelnek bennünket. Szeretettel
emlékezünk rájuk. Benne
voltunk mindenféle diákos
csínytevésben,
nagyon
összetartó volt az osztály.
Most a beszélgetés következik, pár szót mond magáról
mindenki, hiszen érdekel
bennünket, hogy mi történt
a másikkal az eltelt öt esz-

Nagy I.

2006. június 29.

Város napi
rendezvények
A Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület
több programmal is ünnepelte Pápa Város Napját.
Június 16-án délután a
Helyõrségi Klub emeleti
kisgalériájának elsõ kiállításaként nyílt meg Takács
Imre festõmûvész tárlata.
Az alkotó, aki nyugállományú helikopterpilóta, érdekes és szokatlan technikákat vonultatott fel képein,
felvillantva az anyag adta
lehetõségeket. A tárlatot
Érsek Miklós mûvész-tanár
nyitotta meg, aki felhívta az
érdeklõdõ mûvészetbarátok figyelmét arra, hogy a
kiállított mûveket a fantázia és a valóság együttes alkalmazása teszi egyedivé és
érdekesé. Takács Imre a fa,
a bõr és a gipsz alkalmazása
után kezdett festeni, képein kirándulásainak élményei, a megismert táj egyedi
szépsége jelenik meg. A kiállításon keresztmetszetét
adja eddigi munkásságának. A virágcsendéletek,
tájképek fantáziaképek aprólékos mûgonddal kidolgozottak. Az egyesület város napi megemlékezése a
nagyteremben folytatódott,
ahol az elnök, Kerecsényi
Zoltán beszélgetett Huszár
János helytörténésszel, aki
nemrég töltötte be nyolcvankettedik életévét. A
beszélgetésen szó esett életpályájáról, a hagyományápolás és hagyományõrzés szép
feladatáról, a több mint fél
évszázados helytörténészi
tevékenységérõl. A Kötetlenül címû beszélgetéssel az
egyesület egy tervezett elõadássorozat elsõ rendezvényét valósította meg. Nagy I.
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Tehetségkutató versenyt is rendeznek július közepén

Gyulai Líviusz
grafikái Pápán

Rockfesztivál a Malom
horgásztónál
A Pápai Nemzetközi Játékfesztivál keretien belül szinte minden évben megrendezésre került a helyi
rockfesztivál. Az elmúlt idõszak kedvezõ tapasztalatain
felbátorodva a Jókai Mór Mûvelõdési Központ, a Magyar
Rockzenészekért Alapítvány és a Cry Free Produkciós
iroda közösen úgy döntött, nagyszabású zenés rendezvényt – tehetségkutató versenyt és rockfesztivált – szerveznek idén nyáron Pápán Fél/Sziget néven.
Az egész napos program
a pápai Malom horgásztónál kerül megrendezésre
július 15-én, tudtuk meg
Mészárosné Varga Veronikától, a JMK mûvelõdésszervezõjétõl, aki lapunknak elmondta; az utóbbi
idõszakban Pápán egymás
után alakulnak, születnek a
fiatal rockzenekarok, akik
az adott mûfaj szinte valamennyi ágát képviselik, és
saját dalaik mellett a régi,
legendás slágereket is feldolgozzák. Ezért jött az ötlet, hogy Pápán lenne igény
egy ilyen nagyszabású rockfesztiválra. A Fél/Sziget elnevezés azért született,

mert a pápai jóval kisebb
esemény lesz, mint a budapesti Sziget fesztivál, azonban mégis azt sugallja, hogy
ez egy zenés rendezvény.
Az I. Pápai Rockfesztivál
helyszíne a Malom horgásztó lesz, a tulajdonos Varga
József és felesége Vargáné
Rácz Zsuzsa jóvoltából. A
program délelõtt tíz órakor
a
tehetségkutató
versennyel indul, amelyen tizenkét zenekar vesz részt –
Pápáról három együttes jelentkezett –, a versengést a
Magyar Rockzenészekért
Alapítvány szervezi. Délután két óra körül két zenekar lép színpadra, a Pápai

Musical Stúdió zenészeibõl
és énekeseibõl alakult Most
valamint a Las Vegas. Hat
óra tájban kezdõdnek a
nagy koncertek, ekkortól
többek között a Kiss, az
Iron Maiden, a Jimi
Hendrix és a Deep Purple
emlékzenekarok
lépnek
fel. Az elsõ pápai tehetségkutató versenyen komoly
díjak lesznek, a gyõztesek
százezer forint értékû stúdiófelvételt, a Rockinform
magazinban bemutatkozási
lehetõséget, nagy értékû
hangszereket, felszereléseket kapnak, a zsûri különdíja pedig a Magyar Rádióban történõ hangfelvétel
készítése lesz. A nyertes
együtteseket a Magyar
Rockzenészekért Alapítvány a továbbiakban kiemelten támogatja.
Az Fél/Sziget I. Pápai
Rockfesztivál programját
lapunkban is közöljük.
Polgár Szilárd

„Simándy József újra megszólal”

Könyvbemutató a Zeneiskolában
Június 7-én, szerdán délután a Bartók Béla Zeneiskola dísztermében mutatták be a Kossuth-díjas operaénekesrõl, az 1997-ben
elhunyt Simándy Józsefrõl
szóló könyvet. A vásárlással
és dedikálással egybekötött
bemutatón az énekes fia,
Simándy Péter, az Operaház
énekmûvésze és Szilágyi
Imre címzetes magánéne-

kes, elõadómûvész mûködött közre. Az ünnepi
alkalom
házigazdája
Heitler László festõmûvész, mûvészeti író volt,
akinek az operaénekessel készült riportja is
szerepel a könyvben. A
szép kiállítású, kemény
borítójú,
kettõszáznyolcvannyolc oldalas,
sok színes fotót is tartalmazó kiadvány Simándy
József nyilatkozatait, a
vele készült riportokat
és jubileumainak dokumentumait tartalmazza.
A könyvben többek közt
megszólal az elõszót író
Dalos László, Czigány
György, a színészfejedelem,
Bessenyei Ferenc, Fodor Géza és a legendás színházi
polihisztor, Nádasdy Kálmán is. A kötet egyben operatörténeti értékmentés,
egy hihetetlenül gazdag
életpálya bemutatása is. A
Simándy József újra megszólal címû kötet az önmagával
hadakozó, vívódó mûvész
dokumentuma, aki soha
nem volt hajlamos a félmegoldásokra. Alakításaiban a
„megfogott démon” van jelen, s ezek végsõ tanulsága,
hogy az ember mindig gyõzedelmeskedik az ördögi
fölött. A könyv lapjain megelevenedik a felejthetetlen,
s talán leghíresebb Bánk
bán alakítás, az Othello, a
szerepek szerepe és a mûvész alakításairól vallott
hitvallása is. A bemutatón a

zenemûveken keresztül is
megjelent Simándy felejthetetlen hangja Radames
és Othello alakjában, a sort
egy templomi ének felvétele zárta, majd Heitler László mesélt a közönségnek
személyes, a mûvészhez kötõdõ élményeirõl, a közös
balatongyöröki nyaralásokról. Simándy Péter elmondta, hogy a Kistarcsai Kulturális Egyesület ez év szeptemberében egész alakos
szobrot állít kilenc éve elhunyt nagy szülöttjének. A
könyvbemutató végén a
résztvevõk között kisorsolták Heitler László Kilátás a
Simándy-villa kertjébõl címû
grafikáját, amit Falaki Csaba, a zeneiskola igazgatója
nyert meg. Az ezt követõ
kötetlen
beszélgetésen
Simándy Péter válaszolt a
közönség kérdéseire.
Nagy I.

Rangos kiállítás nyílt a Játékfesztivál idején a Somogyi
Galériában. A neves grafikus, Gyulai Líviusz hozta el alkotásait Pápára. A tárlatot a pápai származású Vathy
Zsuzsa író nyitotta meg. A Kossuth- és Munkácsy-díjas
érdemes mûvész közel nyolcvan grafikát felsorakoztató
kiállítása az Érzéki utazások címet kapta.

- A tárlatra ellátogatók
egyrészt az irodalom területére utazhatnak, ha megnézik a képeket. A magyar- és
világirodalom olyan részeire
kalauzolom el õket, amely a
jókedvû, a vidám oldalát láttatja kulturális örökségünknek. Köszönöm a pápaiaknak, hogy meghívtak, mert
Pápára jönni mindig szeretek. Ez egy nagyon kedves
városka, többször jártam
már itt. Az ódon falak, a régi
házak és utcák igen tetszenek nekem - mondta a grafikusmûvész.
A kiállítás azért is jelentõs, mert a mûvész munkásságának keresztmetszetét
mutatja meg itt Pápán, sõt a
kiállításmegnyitón filmjeibõl is mutatott be részletet.
- A grafikák mellett ezt a
mûfajt is nagyon szeretem,
most készítettünk munkatársaimmal egy animációs
filmet nagy kedvencemrõl,
Krúdy Gyuláról, akinek mûvészete mindig is lenyûgözött. Bár csodálatos tehetsége egyéni, nehéz filmre vinni, de megpróbálunk emléket állítani neki ilyen formában is. Egyébként külön
örülök, hogy hajdani taná-

romról, Somogyi Jóskáról elnevezett galériában nyílt
most tárlatom, annak is,
hogy Varthy Zsuzsa nyitotta
meg, aki Lázár Ervinnel
együtt igen jó barátom mondta Gyulai Líviusz.
A tárlaton nemcsak
könyvillusztrációk láthatók,
hanem egyéb grafikák is
sokféle mûfajt felsorakoztatva. Többek között rézkarcok, litográfiák díszítik a
falakat.
- Nagy szerencsém volt,
hogy az irodalom területén
majdnem minden kedvenc
íróm, költõm könyvéhez,
mûvéhez sikerült grafikát
készítenem. A másik óriási
szerencsém pedig az volt,
hogy válogathattam: a pályakezdés óta nem skatulyáztak be. Olyan könyveket kaptam, melyek kedvemre valók voltak. Ilyen
volt például a Szamártestamentum, mely a francia középkori költészet pikánsabb
oldalát mutatja be. Akkor
még Nagy László is élt, és én
nagyon büszke vagyok rá,
hogy ismertem õt. Pályafutásom elsõ lépéseit õ és
Kondor Béla egyengették –
árulta el Gyulai Líviusz.

A Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentése
A Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány az 1997. évi
CLVI. tv. 26. § c/4. pont szerinti „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” megnevezésû közhasznú tevékenységet folytat.
Az alapítvány tisztségviselõi juttatásban nem részesülnek. Az alapítványnak elmaradt köztartozása nincs.
2004. évi záró pénzkészlet (adatok ezer Ft-ban): 492 Ft
Bevétel 2005. évben
SZJA 1 %
290
Lakossági támogatás 53
Egyéb
466
Összesen:
809

Kiadás 2005. évben
Táborozás
831
Mûködési költség
43
Összesen:
874
Záró pénzkészlet: 427
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Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése
Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítványt Pápa Város Önkormányzata alapította, és a Veszprém Megyei Bíróság
vette nyilvántartásba a PK.60.296/1992/4. sz. végzésével. A Közalapítvány a Legfelsõbb Bíróság Kny.1.27.133/199/5. sz. végzésének megfelelõen közhasznú jogállású szervezetként mûködik.
A közalapítvány által vállalt feladatok: Pápa város közmûveinek
korszerûsítése, Pápa város közigazgatási területén utak építése, fejlesztése, korszerûsítése, környezetvédelmet, természetvédelmet elõsegítõ fejlesztések, mûemlékvédelem. A vállalt közfeladatokat a szervezet önállóan látja el. A közalapítvány vagyonának kezelõje Pápa Város
Önkormányzatának Pénzügyi Osztálya, mely gondoskodik a közalapítvány gazdálkodásáról, biztosítja az adminisztratív feltételeket, illetve a mûködési szabályzat értelmében évente közli a közalapítvány betéthozadékát.
1. Számviteli beszámoló: 1. sz. melléklet tartalmazza
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az adózó állampolgárok egy része a közalapítványt jelölte meg kedvezményezettként személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásakor. Az általuk felajánlott összeg 139.397,- Ft, melynek átutalása
2005. szeptember 19-én történt meg a közalapítvány részére. A fenti
összegen kívül a közalapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Nyitó egyenleg (2005. január 1.)
6.539.028 Ft
2005. év bevételei:
- SZJA 1 %
139.397 Ft
- Kamatbevétel
22.894 Ft
Bevétel összesen:
162.291 Ft
2005. év kiadásai:
- Gróf úti kerékpárút engedélyezési terv
200.000 Ft
- Szent József kápolna útépítés
5.999.775 Ft
- Bankköltség, postaköltség és egyéb mûködési kiadások 69.048 Ft
Kiadás összesen:
6.268.823 Ft
Záró egyenleg (2005. december 31.)
432.496 Ft
4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
A közalapítvány a 2005. évben cél szerinti tevékenysége keretben
sem pénzbeli, sem természetbeli támogatást nem juttatott.

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12.

C. Összes bevétel (A.+B.)

12424

162

13.

D. Közhasznú tevékenység költségei (14.+19.)

80

69

14.

1. Anyag jellegû ráfordítások

15.

2. Személyi jellegû ráfordítások

16.

3. Értékcsökkenési leírás

17.

4. Egyéb ráfordítások

18.

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

19.

6. Rendkívüli mûveletek ráfordításai

20.

E. Vállalkozási tevékenység költségei (21.+26. sorok)

21.

1. Anyag jellegû ráfordítások

22.

2. Személyi jellegû ráfordítások

23.

3. Értékcsökkenési leírás

24.

4. Egyéb ráfordítások

25.

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

26.

6. Rendkívüli ráfordítások

27.

F. Összes tevékenység költségei (D.+E.)

28.

G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B.+E.)

29.

H. Adófizetési kötelezettség

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.+H.)

31.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény(A.+D.)

80

69

80

69

12344

93

Tájékoztató adatok (EFt-ban)
Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A. Személyi jellegû ráfordítások

-

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések

-

-ebbõl: megbízási díjak

-

3. Bérjárulékok

-

tiszteletdíjak

-

B. A szervezet által nyújtott támogatások

-

5. A közalapítány a 2005. évben központi költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap, helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, települési önkormányzatok társulása és mindezek szervei
által nyújtott támogatásban nem részesült.
6. A Közalapítvány a 2005. évben vezetõ tisztségviselõinek nem
nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységrõl:
A kuratórium ülésein a városrendezési és városfejlesztési feladatokkal összefüggésben – az alapító okiratban meghatározott célokra
tekintettel – több célkitûzés merült fel, melyek megvalósításához a
Statisztikai számjel vagy adószám: 18920958919956919
közalapítvány e közhasznúsági jelentés 3. pontjában meghatározottak
Közalapítvány megnevezése: Pápa Város Infrastruktúrájának Fej- szerint járult hozzá anyagi eszközökkel.
lesztéséért Közalapítvány, címe: 8500 Pápa, Fõ u. 12.
Kettõs könyvvitelt vezetõ alapítványok, közalapítványok közhaszPápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány kuranú beszámolójának mérlege 2005. év
tóriuma 2006. május 26-án tartott ülésén elfogadta a 2005. évi tevéAdatok EFt-ban kenységrõl készült közhasznúsági jelentést.
Sorszá
Elõzõ év(ek)
Független Könyvvizsgálói Jelentés a Pápa Város InfrastruktúrájáA tétel megnevezése
Elõzõ év
Tárgyév
m
helyesbítései
nak Fejlesztéséért Közalapítvány alapítóinak
a
b
c
d
e
Elvégeztük Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közala1.
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
4250
10450
pítvány 2005. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének –
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
melyben az eszközök és források egyezõ végösszege [10.882] eFt, a
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4250
10450
mérleg szerinti eredmény [93] eFt (nyereség)-, valamint az 2005 évre
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
vonatkozó eredmény-kimutatásának és közhasznúsági jelentés vizsgá5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
latát, melyeket a közalapítvány 2005. évi egyszerûsített éves közhasz6.
B. Forgóeszközök (7-10. sorok
6539
432
nú beszámolója tartalmaz. Az egyszerûsített éves közhasznú beszámo7.
I. KÉSZLETEK
ló elkészítése a kuratórium felelõssége. A könyvvizsgáló felelõssége az
8.
II. KÖVETELÉSEK
egyszerûsített éves közhasznú beszámoló véleményezése az elvégzett
9.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
könyvvizsgálat alapján.
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
6539
432
A közalapítvány 2004. évi egyszerûsített éves közhasznú beszámo11.
C. Aktív idõbeli elhatárolások
12.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
10789
10882
lóját könyvvizsgáltuk, 2005. április 14-én kelt könyvvizsgálói jelentésé13.
D. Saját tõke (14-17. sorok)
10789
10882
ben minõsítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottunk ki.
14.
I. INDULÓ TÕKE
100
100
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
15.
II. TÕKEVÁLTOZÁS
-1655
10689
és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvé16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
nyek és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmé17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
ben a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellõ bizonyosságot
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÕL
kell szereznünk arról, hogy az egyszerûsített éves közhasznú beszámo18.
12344
93
(közhasznú tevékenységbõl)
ló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában
19.
E. Céltartalék
foglalja az egyszerûsített éves közhasznú beszámoló tényszámait alá20.
F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
támasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tar21.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
talmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a kuratórium lényege22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
sebb becsléseinek, valamint az egyszerûsített éves közhasznú beszámo23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
ló bemutatásának értékelését. Meggyõzõdésünk, hogy munkánk meg24.
G. Passzív idõbeli elhatárolások
felelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
25.
10789
10882
(13.+18.+19.+22. sor)
A könyvvizsgálat során a közalapítvány egyszerûsített éves közhasznú beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és biKettõs könyvvitelt vezetõ alapítványok, közalapítványok közhasz- zonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
nú beszámolójának eredménykimutatása 2005. év
Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján eleAdatok EFt-ban gendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûSorsz
Elõzõ év(ek)
A tétel megnevezése
Elõzõ év
Tárgyév
sített éves közhasznú beszámolót a magyar számviteli törvényben fogám
helyesbítései
laltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szea
b
c
d
e
rint készítették el. Véleményünk szerint egyszerûsített éves közhasznú
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-10. sorok) 12424
162
beszámoló a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közala2.
1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás
pítvány 2005. december 30-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
3.
a. alapítótól
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
4.
b. központi költségvetésbõl
5.
c. helyi önkormányzattól
Pápa, 2006. május 7.
6.

d. egyéb

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8.

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

10.

5. Egyéb bevétel

12326

139

98

23

Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., dr. Hárs Józsefné
8500 Pápa, Mándi Márton István u. 1.,
nyilvántartásbavételi szám: 001730;
kamarai tagsági szám: 000672

A mi kis Olümposzunk

A Rákóczi Szövetség a Somló körül
Június 17-én ismét kirándult a Rákóczi Szövetség
Pápai Tagozata. Fennállásunk óta ez volt a legrövidebb túránk - élményekben,
tanulságokban, hangulatában azonban vetekedett a
többivel. Jó néhányan õszintén bevallották, hogy közvetlen környékük szépségei,
értékei újdonsággal és kellemes meglepetéssel jártak
számukra.
Noszlop
helytörténeti
gyûjteményét Czepek Béláné
mutatta be, azzal a szeretettel, amivel csak az anya és a
bába képes szülöttérõl beszélni. Devecserben Czeidli
József tanár úr kalauzult
minket, nagy hangsúlyt téve
Gárdonyi Géza itteni tanítóskodására. Épp olyan pillanatban érkeztünk, amikor
az iskola évzárója zajlott, az
író szobrától nem messze.
Az ifjúsági fúvós zenekar
hangjai fogadtak; az ünnepség hátterében ott állt a festõi várkastély, amelynek
már az udvara is elragadtatással töltötte el a látogatókat. Belül a városi könyvtár
mûködik, az ország egyik
legszebb munkahelyi környezete, ahol Takács Anna,
a gyermekrészleg gazdája
volt az idegenvezetõnk. Az
egész országban ritkák az
olyan reneszánsz építészeti
elemek, amilyenekkel itt találkozhatunk.
Ebéd után egy Somló-hegyi körsétával folytatódott a
program. Fehérvári Károly
nagymester szórakoztatott
bennünket, aki nemcsak a
hely történelmével, gazdál-

kodásával ismertetett meg,
hanem a Szent Márton Pincészet kitûnõ boraival is.
Dabronyban
Almássy
Ernõné, a tagozat elnöke, a
falu szülötte beszélt lelkesen a helyi mûemlék templomokról és Gárdonyi ottani
életének tárgyi, írásos és
szóbeli emlékeirõl.
Nagyon szívélyes fogadtatásban részesültünk a településeken, amelyeket felkerestünk. Holczinger László
devecseri polgármester személyesen köszöntötte csoportunkat. Dabronyban az
önkormányzat terített asztallal, borral és pogácsával
várt minket. Már reggel
megkínált egy kis harapnivalóval noszlopi háziasszonyunk. Ez a magyaros vendégszeretet megérdemelné
a viszonzást – a turizmus érdeklõdését. A Rákóczi Szövetség igyekezni fog, hogy a
térség jó hírét minél szélesebb körben terjessze, értékeire a figyelmet ráirányítsa.
A természet, az építészet, az
irodalom egyedülálló kincseire, és nem utolsó sorban
az itteni emberekre.
A következõ kirándulásaink a Felvidékre visznek.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket az augusztus 26-i útra, amely a komáromi erõdrendszert és Észak-Komáromot mutatja be, valamint
a szeptember végi kétnapos
trencséni történelmi túránkra. A szlovákiai magyar
gyerekek beiskolázásának
támogatására csekket tudunk adni.
Goór Judit

Anyakönyvi hírek
Házasság: Kiss Arnold
István – Pataki Erzsébet,
Kulcsár-Horváth Béla –
Horváth Mónika, Szabó
Tamás – Horváth Erika,
Szeidman Zoltán – Bándi
Veronika Magdolna.
Születés: Bódai Tibor –
Csákvári Regina: Bálint,
Szabó György Zoltán –

Böröczky Judit: Bence.
Halálozás: Györgydeák
Lajos, Kolompár Krisztián,
Kovács Istvánné sz.: Nagy
Magdolna, Molnár László,
Györkös Antal, Kálovics
Ferenc, Márkus Géza, Ferenczy Mária Katalin, Gábriel József.

2006. június 29.

Kistelepülések sportolóinak
versenye
Pápán rendezték
a
Veszprém megyei községek
2006. évi nyári szabadtéri
sportversenyét. A versenyt
három sportágban rendezték: atlétika, kézilabda és
labdarúgás. A versenyeredmények alapján az összetett
versenyt
Lovászpatona
nyerte. A sportági eredménylistából az elsõ helyezettek nevét közüljük.
100 m síkfutás, nõk:
Radványi Dalma (Nyárád),
férfiak: Valiczkó Ferenc
(Lovászpatona),
lányok:
Bertalan Beatrix (Lovászpatona), fiúk: Csörge Tamás
(Egyházaskeszõ). 400 m síkfutás, nõk: Radványi Dalma
(Nyárád), férfiak: Valiczkó
Ferenc (Lovászpatona), lányok: Koncz Laura (Lovászpatona). 800 m síkfutás,
nõk: Radványi Dalma (Nyárád), férfiak: Vaáry Péter
(Lovászpatona). Súlylökés,
nõk: Vastagné S. Katalin
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Kézilabda

Búcsúparti a Vasasnál
Elbúcsúzott a régi és bemutatkozott az új edzõ az
Elmax Vasas férfi kézilabdacsapatának szezonzáró
összejövetelén. Hoffmann Ákos (aki játékos-edzõként irányította a tavaszi szezon során a pápai kéziseket) a Gyõri
ETO-hoz szerzõdött, kapusként. Az új edzõ Veszprémi
Zoltán Gyõrújbarátról érkezett.
A Városi Sportcsarnok
VIP-termében rendezett
találkozón a felnõtt és az
utánpótlás csapat, a támogatók, a város sportéletének irányítói vettek részt.

(Nyárád), férfiak: Szücs
Krisztián (Vaszar), lányok:
Polgár Szabina (Lovászpatona), fiúk: Mezõ Sándor
(Magyargencs). Gránáthajítás, nõk: Volf Hilda (Lovászpatona), férfiak: Vida Tamás (Sóly), lányok: Jedi Veronika (Csabrendek), fiúk:

és pozitívan csalódom.
- Az összejövetelen átadtad az edzõi sípot az utódodnak.
- Igen, az edzõi munkát,
az egész itteni értékrendet

egyezni. A bajnokság szeptember 10-én kezdõdik, a
július 31-én kezdõdõ felkészülési idõszak során az
edzések mellett edzõmérkõzéseket szeretnénk játszani. Az utánpótlás csapat
egész nyáron edz, két tornán is szerepelnek a fiúk:
július elején Várpalotán,
augusztusban pedig a CellCup-on, Veszprémben –
nyilatkozta Pozsgai László.

Valiczkó Ákos (Lovászpatona). 4×100 m váltófutás, nõk: Bakonyszûcs, férfiak: Sóly, lányok: Lovászpatona, fiúk: Lovászpatona.
Kézilabda, nõk: Bakonyszücs, férfiak: Devecser.
Labdarúgás, nõk: Nyárád,
férfiak: Sóly, fiúk: Ugod.

Parlagfû elleni védekezés

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. Törvény írja elõ a parlagfûvel szennyezett területek felderítését és a közérdekû védekezés szabályait.
A parlagfû elleni védekezés a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Március
végén megindul a parlagfû kelése, áprilisban már tömegesen jelenik meg. Április-május hónapokban az
éves kikelõ mennyiség nagy része kibújik, de ezután is - igaz csökkenõ intenzitással – folyamatosan kel
az õszi fagyok beálltáig. A növény júliusban nõ a legintenzívebben. A virágpor szóródása július végén és
augusztus hónapban történik, ezután kisebb mennyiségben egészen az õszi fagyokig tart. A törvény értelmében az adott év június 30-ig a parlagfû elleni védekezést végre kell hajtani és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenn kell tartani.
A védekezés legegyszerûbb módja a 3-4 alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.
A megfelelõ vegyszeres gyomirtás elvégzése elõtt célszerû növényvédelmi szakember tanácsát kérni.
Amennyiben az allergén növény elleni védekezést a megadott határidõre (2006. június 30.) a föld tulajdonosa, illetve használója nem végzi el, akkor július 1-tõl kényszerkaszálás rendelhetõ el, amit az illetékes hatóság a földtulajdonos és a föld használójának elõzetes értesítése nélkül is közérdekû védekezéssel végrehajthat. A megjelölt idõpont letelte után ha az ingatlan tulajdonosa, használója nem ismert,
akkor is haladéktalanul el kell végezni a közérdekû hatósági védekezést.
A védekezés zárt ingatlanon is elvégezhetõ.
A hatósági védekezést elrendelõ határozatok közzététele a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján kifüggesztés útján történik.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld tulajdonosa, illetve használója megtéríteni. A meg nem térített költségek adók módjára behajthatók. Ezen túlmenõen a növényvédelmi bírság
is kiszabható, amely húszezer és kétmillió forint közötti összeg.
Saját egészségünk védelme érdekében kérjük, hogy mindenki tegyen eleget a gyom- és
parlagfûmentesítési kötelezettségének.
Kanozsainé dr. Pék Mária, jegyzõ

A Petõfi Sándor Gimnázium szeptember 1-jétõl felvételre keres szakirányú fõiskolai végzettséggel és költségvetési
gazdálkodásban gyakorlattal rendelkezõ munkatársat,
gazdasági vezetõ
beosztásba.
Jelentkezni – szakmai
önéletrajzzal – a gimnázium igazgatójánál (Pápa, Várkert út 6.) vagy a
324-953-as
telefonszámon lehet.
Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium Pápa, Erkel F. u. 39. pályázatot
hirdet határozott idõre, egy fõ egyetemi vagy fõiskolai végzettségû
magyar-történelem szakos tanári állásra.
Az állás betöltésének ideje: 2006. szeptember 1.
Érdeklõdni lehet a 89/313-813-as telefonon.

Az Elmax Vasas férfi kézilabdacsapata
Hoffmann Ákos elérzékenyülve búcsúzott a pápai
kézilabdás közegtõl, Veszprémi Zoltán visszafogottan
szemlélte a közösséget,
Pozsgai László szakosztályvezetõ pedig már a következõ bajnokság játékosigazolásain töprengett.
Rövid
beszélgetésre
mindhármukkal nyílt lehetõség.
- Érzelmeimre hallgatva
és a szakmai oldalt tekintve
választottam az ETO-t –
mondta Hoffmann Ákos,
aki négy évet töltött Pápán.
– Ha az eszemre hallgatok,
jobban elgondolkodtam volna. Remélem nem fogom
megbánni a döntést. Egy évre szerzõdtem Gyõrbe, és
úgy egyeztünk meg, hogy
nem kell minden edzésen
részt vennem. 35 éves vagyok, remélem bírni fogom

jelképezi. Szerintem jó kezekbe kerül.
Az átadott síp Veszprémi
Zoltán elõtt feküdt az asztalon. Az elsõ edzõi sípszó a
felnõtteknél július 31-én
szólal meg, akkor kezdi el a
felkészülést a csapat. Az új
edzõ annyit mondott: a játékosokkal a szakosztályvezetés most folytat tárgyalásokat, még nem tudni biztosan, ki megy, ki marad.
Konkrét célkitûzésrõl ezért
még korai beszélni, de az
biztos: tudása maximumát
fogja nyújtani a csapat.
- A kapusposzt a leginkább kérdéses jelenleg.
Hoffmann Ákos ugye az
ETO-hoz szerzõdött, Máj
Gábor pedig külföldre készül. Bízom benne, hogy
nagyon nem alakulunk át, a
jövõ héten valamennyi játékossal szeretnénk meg-

- Az anyagi háttér biztosított a szakosztály számára?
- Legfõbb támogatónk az
önkormányzat. Jó a kapcsolat a Sportcsarnokkal, az
edzéslehetõség itt biztosított. Ha ez nem lenne, nem
tudnánk kifizetni a szokásos
terembérleti díjat. Ez komoly támogatás. Az anyaegyesület illetve anyavállalat, szerencsére vagy szerencsétlenségre, évek óta nem
támogat anyagilag. Ilyen
szempontból nem függünk
tõlük. Sajnos, mert nem ad
támogatást, szerencse, mert
megszorítás esetén nem
vonnak el pénzt.
Támogatóként mellettünk áll a Szuperinfo-Heti
Tipp, a Technoil, a Böllér
Kft., a Helltherm Bt., a
Horváth Tüzép és a Horváth Beton. Bizakodva nézek a jövõ elé.
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Fogathajtó parádé
Folytatás az 1. oldalról
A Nagytemplom által vetett árnyékban várták az érdeklõdõk az ünnepélyes
megnyitóra érkezõ fogathajtókat. A szervezõk látványosságot ígértek, s be is tartották szavukat. A díszbe öltözött Fúvószenekar vezette
fel a Fõ utca felõl a Fõ térre
a fogatokat. A bakon méltóságteljesen ültek a hajtók,
komolyan figyelve lovaikat,
miközben a közönséghez
érve üdvözlésként meglengették kalapjukat. A hajtók
mellett, mögött szintén ünnepi öltözetû segédhajtók
vagy csinos kalapot viselõ
hölgyek ültek.
A welcome drinket követõen dr. Áldozó Tamás alpolgármester köszöntötte a
Felsõ-Dunántúli Regionális Fogathajtó Bajnokságra
érkezetteket, és jó versenyzést kívánt a résztvevõknek.
A 22 kettes és 5 négyesfogat a péntek esti megnyitóra érkezve már túl volt
egy versenyfeladaton, a díjhajtáson. A szombati nap a
maratonhajtás, a zárónapon, vasárnap az akadályhajtás szerepelt a versenyprogramban. Mindhárom
nap kánikulai melegben
kellett teljesíteni a feladatokat. A lovak és hajtók hõsiesen bírták a tûzõ napsütést a versenypályán, a pályára lépésig a versenyhelyszín kis fái adtak árnyékot a
versenyzõknek – lónak,
embernek egyaránt.
A bajnokságon a régió
fogatai közt két pápai fogat

volt: a Pápai Lovasbarátok
Egyesülete színeiben ifj.
Balázs Sándor kettesfogattal, Scheik József négyesfogattal indult. A pályára lépést követõen Scheik József fogadta beakadt az elsõ akadályba, a két elsõ ló
leszakadt a fogatról, nem
voltak befogva, csak a szárral hajtotta õket.
Scheik Józsefet így is ünnepelte a lelkes közönség: a
hazaiak versenyzõje maratonhajtásban második helyen végzett.
Nem csalódtak azok,
akik kilátogattak a három
nap során a versenyre. A
gyönyörû, díszes fogatok, a
verseny mellett kikapcsolódásként és szórakozásként
kínált programok feltehetõen jónéhány lóbarátot
szereztek, de egyet biztosan, egy kislányt, aki szülõi
parancsra sírásra görbülõ
szájjal ment haza vasárnap
délután. A verseny szervezõi a közönség tagjai körében tombolasorsolást is
rendeztek, a fõdíj egy kecske volt. A jószág és újdonsült gazdája, egy tizenéves
fiú rögtön jó barátságba
kerültek.
A zárónapon az akadályhajtás Scheik József sikerét
hozta: megnyerte a négyesfogatok versenyét.
A versenyt követõ eredményhirdetéshez valamenynyi résztvevõ fogat felvonult
a versenypályán.
Eredmények: Díjhajtás,
kettesfogatok versenye: 1.
Molnár Zsolt (Coral és City

nevû lovaival), Lukácsázi
SE, 11. ifj. Balázs Sándor
(Pápai Lovasbarátok Egyesülete), négyesfogatok versenye: 1. Bene Balázs (lovak:
Virtus, Dominó, Rezgõ,
Bolygó), Univerzum Lovasklub, Etei SE, 2. Scheik
József (lovak: Senior, Soma,
Batu Kán, Walter), Pápai
Lovasbarátok Egyesülete.
Maratonhajtás, kettesfogatok versenye: 1. Oross Zoltán (lovak: Fernando Fürkész, Szitty) , Nagybajcsi Lovas Klub, 18. ifj. Balázs Sándor ( lovak: Szamba, Hédi),
Pápai Lovasbarátok Egyesülete, négyesfogatok versenye: 1. Bene Balázs (lovak:
Virtus, Dominó, Rezgõ,
Bolygó),Lukácsházi SE, 2.
Scheik József (lovak: Senior, Soma, Batu Kán, Walter), Pápai Lovasbarátok
Egyesülete. Akadályhajtás,
kettesfogatok versenye: 1.
Molnár Csaba (lovak: Ragyogó, Húsvét), Kóny SE,
17. ifj. Balázs Sándor (lovak:
Szamba, Sólyom) Pápai
Lovasbarátok Egyesülete,
négyesfogatok versenye: 1.
Scheik József (lovak: Senior, Soma, Batu Kán, Walter), Pápai Lovasbarátok
Egyesülete.
Összesítésben: Kettes fogatok versenyében: 1. Saru
Zsolt, Abda Sport Club, 18.
ifj. Balázs Sándor, Pápai
Lovasbarátok Egyesülete.
Négyes fogatok versenyében: 1. Bene Balázs, Univerzum LK, Etei SE, 2.
Scheik József, Pápai Lovasbarátok Egyesülete

2006. június 29.

Bázisrepülõtér Kupa
Ezen a felületen talán jobban tapadnak a gumik, mint
a F1-ben – ez a szervezõi vélemény a különleges versenypályáról a Pápa Bázisrepülõtéren. Június 24-én második
alkalommal rendezték meg a Bázisrepülõtér Kupa meghívásos amatõr minirally versenyt a katonai létesítményen belül.

- 35 versenyzõ nevezett,
ezzel az indulói létszámmal
elégedettek is vagyunk, így
tudunk pörgõs versenyt
rendezni – mondta Szalai
Attila, az egyesület elnöke.
A négy futamos verseny
során két versenyszámban
indulhattak a résztvevõk:
egyrészt a 600 gumiabroncsból kiépített technikás
kanyarvételû pályán idõre
autózhattak,
másrészt
ugyanezt a pályát teljesítve,
az idõeredményt háttérbe
szorítva, a látványra összpontosítva kiszolgálni a nézõket. Ez utóbbi versenyben a hozzá nem értõk az
elsõ pördülésnél azt hihették: valami történt, a pilóta
elrontotta a kanyarvételt, s
kicsúszott az autójával, ám
az ilyen látványelemek a
driftversenyek alapját ké-

pezik, a pilóták köznapian
szólva erre utaznak. A verseny kezdetén valamennyi
autó összeállt egy felvezetõ
körre. Látványos volt,
amint egymás mögött sorban, bõgetve a motorokat,
próbálgatva a különleges
betonfelületet végigmentek
a versenyzõk a pályán. Az
autósport királykategóriája, a Forma 1 nemcsak a
versenypálya és a gumik tapadása kapcsán jött szóba a
verseny során. Ami a Forma 1-ben a legjobbakkal is
elõfordulhat, az itt is megtörtént: a felvezetõ körben,
a kör végén leállt az egyik
versenyautó, a pilótának
úgy kellett letolnia a pályáról. A szerelõteam gyors
munkába kezdett, és kiderült: féltengelyhiba okozta
a malõrt. A mûszaki hibás

Volkswagen Golfot intenzív javítással rendbe tette a
csapat, és a tulajdonos-pilóta, Karvas Gábor nemcsak,
hogy indulni tudott a versenyen, hanem meg is nyerte
kategóriáját a rakoncátlankodó autóval.
A betonfelület felett izzó
levegõ, a honvédségi területen néha átsuhanó légáramlat, az akadálytalanul
tûzõ napsütést olykor-olykor tompító felhõk – extrémnek mondható idõjárási feltételek közt délután öt
óráig vívták csatájukat az
idõvel illetve a látványpontokért az amatõr aszfaltbetyárok. Akik nem is annyira
amatõrök, versenyzõi licencükkel, versenyre alkalmassá alakított autóikkal. A II.
Bázisrepülõtér Kupán a
szlalomban 7 kategóriában
hirdettek bajnokot, driftben pedig kettõben.
Elsõ helyezettek: H4 kategória: Karvas Gábor VW
Golf, Pápa. H3: Varga István
VW Golf, Tapolcafõ. H2:
Vándor Zoltán Lada 2105,
Pápakovácsi. N4: Smuk Ferenc VW Golf, Jánossomorja. N3: Mester Tamás VW
Golf, Pápa. N2: Karvas Gábor VW Polo, Pápa. N1: Kiss
László, Polski 126, Nagyacsád. Különdíj: legifjabb
induló: Serdült Dávid, 14
éves. Nõi különdíj: Nyers
Alexandra. Drift: hátsókerék meghajtású autók: Ungvári Péter BMW, Pápa,
elsõkerék meghajtású autók: Sulyok Bálint, Trabant,
Homokbödöge.
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