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Országgyûlési választás 2014

40 millióval több
Fölényes Fidesz-KDNP gyõzelem
az adóbevétel
Növekedtek a helyi adóbevételek Pápán a múlt év azonos idõszakához képest. Mindez annak ellenére történt,
hogy nem vezetett be új, és nem emelt adót a pápai önkormányzat. A város elsõ negyedévének adófizetési adatairól, illetve a munkaerõ-piaci helyzetrõl tartott sajtótájékoztatót pénteken dr. Áldozó Tamás polgármester, akitõl
megtudtuk: negyedévente vizsgálják a városi adóbevételek alakulását, mert ezektõl is függ, hogy milyen kiadásokkal tervezhet a város az év folyamán.
223 millió forint építményadó folyt be a városi
büdzsébe március 31-ig, 14
millió forinttal több mint
tavaly március végéig. A közel 7 százalékos emelkedésnek két oka van: az egyik az,
hogy az ellenõrzések során
feltártak olyan építményadó-kötelezettséget, amelyet eddig nem vallottak be.
A másik, hogy újabb, vállalkozás céljára használt épületek vagy garázsok épültek
Pápán az elmúlt egy évben.
A helyi iparûzési adónál hasonló tendencia figyelhetõ
meg: idén márciusig több
befizetés történt, mint tavaly ugyanezen idõszakig –
Április 6-án országgyûlési választásokat tartottak hazánkban. A választópolgárok reggel hat és este hét óra között járulhattak az urnákhoz az ország 10.386 szavazókörében, hogy leadják szavazatukat, és ezáltal kinyilvánítsák
véleményüket azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akiket az
elkövetkezõ négy évben az ország élén kívánnak látni.
A szavazatok összegzését
követõen – bár a végleges
eredmény lapzártánkig még
nem ismert – egyértelmûen
kijelenthetõ, hogy a választópolgárok többsége a Fidesz-KDNP egyéni jelöltjeinek szavazott bizalmat,
ennek értelmében – az Or-

szágos Választási Bizottság
honlapján jelenleg olvasható adatok szerint - a jelenlegi kormányzó pártok 96
egyéni és 37 listás jelöltje,
azaz összesen 133 képviselõje jutott be az új Országgyûlésbe. Az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP pártszövet-

ség 10 egyéni és 28 listás helyet, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 23 listás
helyet, a Lehet Más a Politika 5 listás képviselõi helyet
szerzett az elkövetkezõ 4 év
Országgyûlésében.
Veszprém megye 4. számú egyéni választókerületében – azaz Pápán és térségében 70.857 választópolgár szerepelt a névjegyzékben. Õk 87 település 128
szavazókörében adhatták le
szavazataikat. Pápán 31
szavazókörben 25.431 vá-

lasztópolgárt vártak az urnákhoz. A Veszprém megyei 4. számú választókerületben a szavazásra jogosultak
közül
vasárnap
42758-an járultak az urnák
elé, ami 60,34 százalékos
részvételi arányt jelent.
Az egyéni képviselõjelöltek közül dr. Kovács Zoltán,
a Fidesz-KDNP jelöltje egyértelmû többséggel, a szavazatok 51,18 százalékával, azaz 21.607 szavazattal jutott
be a Parlamentbe.
Folytatás a 2. oldalon

351 millió forint érkezett a
város kasszájába iparûzési
adó címen március 31-ig.
Ennél az adónemnél is hét
százalékos emelkedés jelentkezik, ami azt jelzi, hogy
növekedett a pápai vállalkozások árbevétele. A városi
kasszába tavaly az elsõ negyedév végére 659 millió forint folyt be helyi adóból és
díjból, idén ez az összeg 695
millió forintra nõtt. A hét
százalékos növekedés azt jelenti, hogy reálértéken is növekedtek a város adóbevételei, annak ellenére, hogy az
adó mértéke nem változott,
mondta el a polgármester.
Folytatás a 2. oldalon
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40
millióval
több
Fölényes Fidesz-KDNP gyõzelem
az adóbevétel

Folytatás az 1. oldalról
A második legtöbb szavazatot Ferenczi Gábor, a
Jobbik jelöltje kapta. Rá a
szavazók 23,04 százaléka,
9.725 választópolgár voksolt. Gõgös Zoltán, a Kormányváltó
összefogás
MSZP-s jelöltje 9.117 szavazattal a voksok 21,6 százalékát szerezte meg. A 2 százalékos küszöb fölé került még
Nyõgér István, az LMP jelöltje, aki 1.2 szavazattal a
voksok 2,81 százalékát szerezte meg. Pászli Ferenc a
Zöldek képviseletében 169,
Hernádi Tamás JESZ-es jelölt 154, Mészáros Szabolcs
EP-s jelölt 116, Horváth
Sándor, az MCP jelöltje 61,
Királyné Ferencz Ildikó az
ÚMP jelöltje 51, Király
Jenny, az ÚDP jelöltje pedig
27 szavazatot kapott.
A választások éjszakáján
Gõgös Zoltán úgy fogalmazott, súlyos vereséget szenvedtek – adta hírül a Pápa-ma.hu internetes hírportál. Mint olvasható, a
vasárnap 22 óráig ismert
eredményeket látva a Kormányváltó
összefogás
MSZP-s jelöltje köszönetet
mondott mindenkinek, aki
segítette kampányát és rá
szavazott. Összegzésként
elmondta, a mostani választásokon jobb eredményt ért
el, mint 2010-ben, ám ez
nem volt elég arra, hogy
második helyét megtartsa.
Gõgös Zoltán úgy fogalmazott, számámra nagy csalódás, hogy nagyon feljött a
szélsõjobboldal, ez a demokratikus erõk közös felelõssége, mert ez azt jelentheti, hogy Magyarország elõbb-utóbb kiírja magát Európából. Természetesen ez nem az emberek
hibája, nyilván azt hallották
attól a párttól, amit akar-

tak, a két nagyobb rivális
pedig egymással volt elfoglalva. Mint mondta, úgy tûnik, az embereknek megfelel a jelenlegi kormányzat,
és elõre láthatóan újból
kétharmados többsége lesz
a Fidesz-KDNP képviselõcsoportjának. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott
az internetes hírportálon,
mivel nem hatalmi kérdésrõl, hanem országirányításról van szó, változik
majd a filozófia, hiszen az
nagyon beszédes, hogy
egyes falvakban a kormánypártokat is megelõzte a
szélsõjobboldal. Kifejtette,
meglátása szerint, ha az
LMP is csatlakozott volna a
Kormányváló
erõkhöz,
megakadályozható lett volna a Fidesz kétharmados
többsége. Saját szereplésével kapcsolatban kiemelte,
képviselõi munkája ezzel
befejezõdött és más tevékenységgel fog foglalkozni
az elkövetkezõ idõszakban:
tizenkét hasznos év után
mást fog csinálni.
Ferenczi Gábor, a Jobbik
megyei elnöke, országgyûlési képviselõjelöltje szerdán délelõtt sajtótájékoztatón értékelte a választási
eredményeket.
Elsõként
köszönetet mondott mindenkinek – köztük családjának is -, aki bármi módon
hozzájárult ahhoz, hogy a
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
kiemelkedõ
eredményt ért el az országgyûlési választásokon. Mint
mondta, a kampány idején
nagyon fontosnak tartották
a személyes találkozásokat,
ezért nagyon sok lakossági
fórumot tartottak, hiszen
véleményük szerint, így lehet a választópolgárok bizalmát elnyerni. Ahogy fogalmazott, abban hisz, hogy

egy országgyûlési képviselõnek alapvetõen az emberek problémáinak meghallgatása és azok továbbítása a
feladata. Hangsúlyozta, a
Veszprém megyei 4. számú
választókerületben 23,04
százalékos eredménnyel a
második helyen végzett a
Jobbik. Ezt azért is érzik kiemelkedõnek, mert az
MSZP egy országosan ismert politikust indított ebben a választókerületben,
aki lényegesen több média
megjelenést kapott, mint
jobbikos ellenfele. Markáns erõsödést tapasztaltak
a falvakban, és három településen sikerült elsõ helyen
végezniük. Így Dabronyban
és Kupon egyéniben és
pártlistán is elsõk lettek,
Nagyacsádon pedig a listájuk végzett az élen. Hangsúlyozta, nagy sikernek érzik, hogy Devecserben csupán néhány tucat szavazattal maradtak le az elsõ helyrõl. Ez az eredmény nagy
reményekre ad okot az
elõttünk álló Európa Parlamenti és az önkormányzati
választásokon. Az eredményeket szemlélve reméli,
hogy Veszprém megyében
jelentõsen növelni tudják
majd önkormányzati képviselõik számát.
A Jobbik megyei elnökeként az a célja, hogy önkormányzati részvételüket legalább kétszeresére növeljék. Ugyancsak ez a párt
célja az Európai Parlamenti
képviselõk számának tekintetében.
Dr. Kovács Zoltán szintén a választások éjszakáján
értékelte az eredményeket.
Mint mondta, nagyon jó a
mostani eredmény, hiszen a
régi választási rendszer szerint már az elsõ fordulóban
bekerült volna a Parla-

mentbe. Úgy fogalmazott,
nehéz ellenfelei voltak, de
így is több, mint 50 százalékos eredménnyel sikerült
nyernie. Ez a siker sok száz
segítõnek, szimpatizánsnak
is köszönhetõ, akik végigdolgozták a kampány idõszakát. Emellett természetesen az elmúlt 4 év munkájának is köszönhetõ a fölényes gyõzelem. Dr. Kovács
Zoltán köszönetet mondott
segítõinek és szavazóinak
is. Az ellenfelek eredményeivel kapcsolatban úgy
fogalmazott, a Jobbik megerõsödése várható volt, hiszen az MSZP körüli botrányok az ellenzéki szavazók
közül sokakat arra ösztönöztek, hogy más ellenzéki
pártra szavazzanak, ráadásul a Jobbik azt mondta
kampányában, amit az emberek hallani akartak. Úgy
fogalmazott,
nagy
baj
lenne, ha a Jobbik került
volna kormányra, hiszen õk
annak tudatában, hogy nem
nyerhetnek,
felelõsség
nélkül mondhattak bármit
a jövõrõl.
Dr. Kovács Zoltán a részvételi aránnyal kapcsolatban elmondta, az hasonló a
négy évvel korábbihoz, de
vélhetõen a baloldali szavazók egy része a közelmúlt
botrányai miatt nem vett
részt a voksoláson.
A következõ idõszak tennivalói kapcsán dr. Kovács
Zoltán emlékeztetett, töretlen lendülettel kell készülni a közelgõ európai
parlamenti
választásra,
majd pedig az õszi önkormányzati
választásokra.
Hangsúlyozta, bízik abban,
hogy a Pápán és környékén
elvégzett munka a következõ két voksoláson is megmutatja eredményét.
pi-pa

Tapolcafõ

Palackozzák a tapolcafõi ásványvizet
Ásványvíz palackozását végzõ üzem létesült Pápa-Tapolcafõn. Többek között két európai uniós támogatásból
valósult meg Tapolcafõ külterületén az az üzemcsarnok,
melyben a hazai viszonylatban különlegesnek számító
tapolcafõi vizet palackozzák. A munkahelyteremtéssel is
együtt járó beruházás azon projektek számát gyarapítja,
melyek hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlõdéséhez.
- Az elsõ szakaszban 8
munkahely teremtõdik, késõbb azonban a megrendelések és a lehetõségek figyelembevételével tervezzük a
mûszak kibõvítését, ezzel
16, szerencsés esetben 24 fõ
munkáját tudnánk biztosítani - mondta Zsegraics
Gyula, a Bótakõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.
A projekt megvalósítása
2012 õszén kezdõdött, a kft.

saját telephelyén zöldmezõs beruházásként ezer
négyzetméteres üzemcsarnokot épített gyártóterülettel, raktárral és szociális helyiségekkel. Az üzemcsarnokba az ásványvíz palackozásához gyártósort telepítettek, palackszállító pályarendszerrel, palackmosóval, töltõ- és adagolóberendezéssel, címkézõgéppel. A gyártósort zsugorfó-

liázó, rakományrögzítõ gép
egészíti ki, így az ásványvíz-palackozás teljes munkafolyamata elvégezhetõ az
új üzemcsarnokban. A
tapolcafõi telep évi 50 millió liter ásványvíz palackozására kapott engedélyt. A
palackokba kerülõ vizet a
kft. saját kútjából nyeri. Ez
a víz – a Tapolcafõn eredõ
vizekhez hasonlóan – ásványvíz minõségû, ráadásul
hazánk legjobb összetételû
ásványvizei közé tartozik.
- Korábban összehasonlítottuk a tapolcafõi vizeket,
a mi vizünknek kicsit jobb
az ásványi anyag tartalma.
Amikor a kút törzskönyvét
megcsináltattuk, a vizsgála-

tok azt mutatták ki, hogy ez
a víz nátriumszegény, a diétás étkezéshez alkalmas ásványvíz – nyilatkozta az
ügyvezetõ.
A közel 120 millió forintos fejlesztéshez 30 százalékos támogatást nyert el a
vállalkozás az Új Széchenyi
Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Programtól. Egy
másik, egy 20 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetõen szerezték be
azt a palackozó gépet,
mellyel az 1,5 literes mûanyag üvegeket gyártják a
tapolcafõi víz palackozásáVarga Bea
hoz.

Folytatás az 1. oldalról
- Az elsõ negyedéves bevételeink közel 40 millió forinttal emelkedtek, vagyis
ennyivel nagyobb a mozgástere az önkormányzatnak
az év hátralévõ feladatainak tervezésekor. Ez mindenképpen jó hír – tette
hozzá a polgármester.
Dr. Áldozó Tamás a
munkaerõ-piaci mutatókkal kapcsolatban elmondta, a munkaügyi központ
negyedéves adatai azt mutatják, 2002-ben volt ilyen
jó a helyi foglalkoztatottság
mértéke.
- A munkaügyi központ
nyilvános
adatbázisaiból
vett számok szerint márciusban az állandó pápai lakhellyel rendelkezõ álláskeresõk aránya a munkaképes
lakossághoz
viszonyítva
5,51 százalék volt. Ilyen
kedvezõ adattal 2002-ben
találkoztunk. 2010-ben pél-

dául 10,87 százalék volt ez
az arány, ehhez képest
csaknem felére csökkent az
álláskeresõk aránya Pápán.
Ebben
tagadhatatlanul
benne van a közfoglalkoztatás, melyben 448-an vettek részt az elmúlt hat hónapban. A foglalkoztatási
adatok kedvezõ alakulásának másik oka a helyi állások számának növekedése,
ami abból következik, hogy
néhány gazdasági társaság
növekedési üteme jóval
meghaladja az országos
átlagot – fogalmazott a
polgármester.
A nyilvántartások szerint
jelenleg körülbelül 250 be
nem töltött álláshely van Pápán, akad olyan foglalkoztató is, mely jelenleg 150 munkahelyet kínál. A munkaügyi kirendeltség adatai
szerint 1200 körül van azok
száma, akik ma munkát kevb
resnek Pápán.

Fejlesztési források
önkormányzatoknak
Központi forrásokra pályázhattak azok az önkormányzatok, amelyek - mivel nem rendelkeztek hitelállománnyal - nem vettek részt az adósságkonszolidációban.
A Pápai Járásban 39 kistelepülés élhetett a lehetõséggel.
A pénzeket kötelezõ önkormányzati feladatellátásba tartozó fejlesztésekre fordíthatják.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása ülésen dr. Kovács
Zoltán kormánymegbízott
adta át az érintett települések
polgármestereinek,
képviselõinek a támogatásról szóló oklevelet. A központi forrásokat lakosságszám alapján állapították
meg, eszerint a 100 fõ alatti
lélekszámú települések 1,5
millió forint, a 100-300 fõ
közötti települések 2 millió
950 ezer forint, a 301-500 fõ
közöttiek 6,5 millió forint,
az 501-1000 fõ közötti teleülések 10 millió forint, míg
az 1000 fõ feletti települések 20 millió forint fejlesztési támogatást kaphattak.
Dr. Kovács Zoltán elmondta: a kormány február eleji
döntése nyomán az állam
50 milliárd forintot juttat az
adósságkonszolidációból
kimaradt, vagyis jól gazdálkodó önkormányzatoknak.
Az összegeket kötelezõ önkormányzati feladatellátásba tartozó fejlesztésekre lehet fordítani, így a település
belterületén lévõ út, híd
vagy járda, valamint vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerek építésére, felújítására, településrendezé-

si terv készítésére, egyes önkormányzati épületek fejlesztésére, energetikai korszerûsítésére, olyan beruházásokra, amelyek érintik
a helyi igazgatást, az óvodai
nevelést, a kulturális tevékenységet, a szociális és
egészségügyi feladatellátást.
Az ülésen dr. Vörös Ibolya, a pápai Gróf Eszterházy Kórház fõigazgatója
adott
tájékoztatást
az
egészségügyi
intézmény
korszerûsítésérõl. Az elhangzottak szerint a struktúraváltást támogató fejlesztésre közel 1,5 milliárd
forintot nyert a kórház, ennek köszönhetõen 970
négyzetméteren újul meg
az épületegyüttes. A kiviteli
tervek elkészítése folyamatban van, a bontási munkálatokat várhatóan õsszel
kezdik meg. A projekt idõtartama alatt, a következõ
másfél évben a betegek
megértését és türelmét kérte a fõigazgató.
Ugyancsak aktuális témaként a 2014-2020 közötti
európai uniós költségvetési
ciklus agrártámogatási lehetõségeirõl kaptak tájékoztatást a települések képviselõi.
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Integrált Közösségi és Szolgáltató
Teret adtak át Nemesgörzsönyben
A kistelepülésen élõk számára többfunkciós szolgáltatótközpontként mûködõ Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) a régi mûvelõdési ház helyén épült
Nemesgörzsönyben. A korábbi kulturális intézmény épületének állaga jelentõsen leromlott, a helyi önkormányzat ezért döntött a fejlesztés mellett. A beruházás 160
millió forintból valósult meg.
Az IKSZT létrehozásához szükséges források közel egyharmada európai
uniós pályázaton elnyert
összeg - 49 millió forint –
volt, 92 millió forint vissza
nem téritendõ kormányzati
támogatást kaptak a projekthez, több mint 15 millió
forint a vállalkozói, illetve a
civil szférából érkezett, így
a nemesgörzsönyi önkormányzatnak önerõt saját
forrásokból nem kellett biztosítania a beruházáshoz. A
pályázati kiírás értelmében
1 fõt foglalkoztatnak, aki a
helyi civil közösségeket és
kezdeményezéseket fogja
össze, és a késõbbiekben
segíti õket például pályázati
ügyintézésben.
Az IKSZT alkalmas rendezvények lebonyolítására
és a civil közösségek talál-

kozási helyeként is szolgál,
az épületben iroda, elõadás- és konferenciaterem,
valamint számítógépterem

található, mondta az átadáskor Gyõrffy Balázs,
Nemesgörzsöny
polgármestere.

Az elmúlt években országos szinten 24,6 milliárd
forintból 725 mûvelõdési
ház újult meg, közülük 635
a nemesgörzsönyihez hasonló IKSZT formájában.
Veszprém megyében 22
kistelepülésen, a Pápai Járásban
Nemesgörzsöny
mellett Nyárádon, Ugodon
és Vaszaron korszerûsítették a helyi kulturális intéz-

ünnepi beszédében. Dr.
Kovács Zoltán kiemelte: az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek célja az, hogy
változatos információs szolgáltatásokkal segítsék a kistelepüléseken élõket, hogy
ne érezzék a falu és a város
közti különbséget, ugyanakkor minden település a
saját igényeinek megfelelõen használja a közösségi
tereket.
Nemesgörzsönyben
az
idõsek, a sportegyesület és a
lovasklub otthona is lesz
majd a létesítmény, helyet
adnak továbbá óvodai és iskolai bemutatóknak, konferenciáknak, valamint magánrendezvényeknek is. A
fehérre színezett és faburkolatú épület szépen illeszkedik a településszerkezetbe.
Az átadóünnepségen felléptek a nemesgörzsönyi
Szász Póla Református
Óvodába járó gyerekek, a
Vargha Gyula Református
ményeket – hangzott el dr. Általános Iskola tanulói,
Kovács Zoltán, országgyû- valamint a Vadvirág Néplési képviselõ, Veszprém táncegyüttes táncosai.
MT
megyei kormánymegbízott

Igyunk pápai vizet!
A március 22-i víz világnapjához kapcsolódóan idén is
programsorozatot szervezett a Pápai Vízmû, változatos
alkalmakkal vártak mindenkit, különbözõ helyszíneken.
A társaság célja ezzel nem más volt, minthogy felhívják a
figyelmet a természetben lévõ vizek és az ivóvíz védelmének fontosságára, s hogy tudatosítsák az emberekben
azt, hogy egyik legnagyobb kincsünk a Földön a víz.
Már a legkisebb korosztályt megszólítják a víz védelmével kapcsolatban, a
víz világnapja alkalmából
minden évben hirdetnek
óvodások és iskolások számára rajz- és fotópályázatot, de nagy érdeklõdésre
tartanak számot nyílt napjaik.
Ezek
keretében
megmutatják az érdeklõdõ
gyermek és felnõtt csoportoknak a tapolcafõi vízbázist, a szennyvíztelepet és a
laboratóriumot, de nagy
népszerûségnek örvend a
víztoronytúra is. Idén rekordlátogatottságot értek el
a több héten át tartó víz világnapi rendezvénysorozatukon, több mint ezren látogattak el programjainkra.
Új törvény alapján mûködnek a vízmûvek, tudtuk
meg dr. Lukács Endrétõl, a
Pápai Vízmû Zrt. vezérigazgatójától. A szabályozás jó, mert átfogja az egész
ívóvíz-szolgáltatást. Bár a
fogyasztók a törvényi változásból sok mindent nem tapasztalnak, egyben biztosak
lehetnek: jóval nagyobb
kontroll alá került a vízszol-

gáltatás, és ez az ivóvíz minõségét is szavatolja.
- A törvény fõ iránya a
minõsítés volt, a Pápai Vízmû is átesett ezen. A társaság továbbra is önállóan
mûködhet, ebbõl az következett, hogy a vízdíjak sem
emelkedtek, és minden
Vízmûvel kapcsolatos ügy
helyben
elintézhetõ.
Egyébként elmondhatom,
hogy országosan legkedvezõbb vízdíjakkal mûködünk. A rezsicsökkentés a
cég számára nagy kihívást
jelentett, mert nekünk lényegesen kisebb tartalékaink vannak, de meg tudtuk
oldani a helyzetet. A rezsicsökkentés következménye
volt az új közüzemi számlánk bevezetése. A számlákat a törvény elõírásainak
megfelelõen kell elkészítenünk nekünk is – mondta
Lukács Endre.
A pápai Vízmû nagyon jó
vizet szolgáltat, ezt a víz világnapi rendezvények során is folyamatosan hangsúlyozta Szili Ágnes laborvezetõ, PR-munkatárs. A
tapolcafõi és az adászteveli

vízbázisok ásványvizet, forrásvizet adnak, ezeket a területeket folyamatosan óvni és védeni kell.
- Nagyon örülünk annak,
hogy a tapolcafõi források
igen bõvízûek, öröm látni,
hogy csörgedez a Tapolca,
melynek partján tanösvényt
létesítettek a tapolcafõiek.
A tanösvényre mi egy
ivókutat is építettünk, és elkészült tavaly a malomkerék, melynek nemrégiben
világítása is lett. Nagyon
szép látványt nyújt a malomkerék esti díszfényben,
jól látszik még a fõútról is –
fogalmazott Lukács Endre.
A tapolcafõn feltörõ víz
kiemelkedõ minõségû, gazdag ásványi anyagokban,
ezért ásványvíz-minõsítést
is kapott. Ugyanakkor a
Vízmû szolgáltatási területén sajnos vannak olyan települések, ahol a víz tartalmaz nemkívánatos anyagokat. A Marcal-menti falvakban az ammónia és származékai, fõleg a nitrát, a
nitrit okoz gondot. A cég
2007-tõl azon dolgozik,
hogy ezeket a falvakat is el
tudja látni egészségre nem
ártalmas ivóvízzel. Jelenleg
ezen a területen egy állami
és uniós támogatásból megvalósuló beruházás zajlik,
mely keretében a magas
vízhozamú tapolcafõi forrásokból fogják a vizet oda-

juttatni egy távvezetéken.
Jelenleg a közbeszerzés
folyik, és szerencsés esetben még idén elkezdõdhetnek a munkálatok.
Szeretnék megtartani fogyasztóik bizalmát, fogalmazott a vezérigazgató, és
szeretnék elhitetni azt is,
hogy nyugodtan kiválthatjuk a csapból folyó vízzel a
palackos vizeket, amelyek
nem olcsók, és nem is biztos, hogy jobbak, mint a pápai csapokból folyó tapolcafõi víz.
- Arra törekszünk, hogy a
legkisebbektõl a legidõsebbekig elhitessük azt, hogy jó
és iható a pápai víz – hangsúlyozta Lukács Endre.
Varga Bea

Az egészséges
életmódért
Csót község egészségvédelmi programja címmel
TÁMOP-projekt zajlik a Pápa közeli településen. A közel
10 millió forint uniós támogatottságú program keretében
rendkívül változatos és gazdag, az egészséges életmóddal
kapcsolatos rendezvényeket tartanak közel egy éven át a
faluban, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. A közelmúltban a projekt egyik kiemelt rendezvénye, az Egészséghét zajlott a községben.
Tíz hónapon át tart az
egészségprojekt,
tavaly
szeptemberben indult és ez
év június 30-ig fog tartani.
A célja, hogy a lakosság legszélesebb rétegét megismertessék az egészséges
táplálkozás alapjaival, tudatosítsák a mozgás fontosságát, és azt, hogy az egészség megõrzése mindenkinek saját érdeke, amiért
naponta tenni kell.
- Orvosi felvilágosításokat, drogprevenciós elõadást tartunk, de részt vehetnek a csótiak a projekt
keretében sportversenyeken, az egészséges életmóddal kapcsolatos klubfoglalkozásokon, interaktív tanácsadásokon. Igyekeztünk
úgy összeállítani a programokat, hogy mindegyik
korosztály megtalálja a
hasznos információk szerzésének lehetõségét, hogy
együtt tanulva, beszélgetve,
szórakozva tudjon meg minél többet az egészséges
életmód megvalósításával
kapcsolatban, s úgy érzem,
eddig nagyon jól haladunk.
Az egyik központi rendezvényünk az Egészséghét volt,
mikor egy egész héten át
minden nap kínáltunk
programokat a kicsiknek és
a felnõtteknek is. Volt például bakonyi túra, termálfürdõ-látogatás, az iskolások az elsõsegélynyújtással
ismerkedtek, dr. Szûcs Ildikó belgyógyász fõorvos a
dohányzás káros hatásairól
tartott elõadást a felnõtteknek, akik ezután gyümölcskoktélt készítettek, az óvodások Vitaminszigeten tízóraiztak, az iskolások pedig olajos magokból álló

Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a 2014. évben elsõ alkalommal esedékes kéményseprési munkák (kémény ellenõrzése, szükség szerinti tisztítása) elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények ellenõrzését, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé!
A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és
az érte járó díjat megfizetni szíveskedjenek!
2014. március 31-április 4.: Kertész u., Jeges u., Barázda u., Tangazdaság, Teleki u., Bocsor I. u., Hunyadi u., Kölcsey u., Arany J. u.,
Bakonyér u., Vörösmarty u. 2014. április 7-11.: Horváth M. u., Harmat u., Vermes I. u., Dóra u., Viczay u., Tulipán u., Margaréta u. Liliom u., Szellõ u., Muskátli u., Bella u., Esterházy u., Vasút u., Gyár u.
2014. április 14-18.: Határ u., Vadász u., Virág B. u., Bethlen G. u.,
Szegfû u., Vak B. u., Pacsirta u., Bezerédi u., Szondi u., Dobó u.,
Táncsics M. u., Búzavirág u., Hess A. u., Huszár P. u., Csillag u.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzem

csomagot kaptak a délelõtti
étkezés mellé – sorolta Kékesi István, akitõl megtudtuk azt is, hogy játék- és tömegsport-foglalkozáson vehetett részt valamennyi iskolás, és számukra dr. Mikola Gizella fogszakorvos
32 fog tiszta mosolyával címmel fogászati állapotfelmérést tartott, majd a helyes
fogápolásról beszélt. Dr.
Balogh Zsuzsannna sebész-gasztroenterológus is
részt vett az Egészséghéten,
Császárné Elek Veronika
pedig drogperevenciós foglalkozást tartott kamaszoknak. Ezeken kívül volt még
gyümölcs- és zöldségszobrászat a faluházban helyi civil szervezetek részvételével, de Bakonyszücsre is
túráztak a csótiak, és az iskola egyik pedagógusa, Dávid Tamás, feleségével
együtt, megismertette a
gyerekeket a méz egészségõr szerepével, majd segítségükkel méhviaszgyertyát
készítettek az iskolások. A
legfiatalabbak
egészségmegõrzõ programjait fõként a mozgás köré építették fel, az óvodások számára még Oviolimpiát is szerveztek, melyre a nagygyimóti ovisokat is meghívták.
Az iskolában pedig minden
tanítási napon, a nagyszünetben, közösen tornáznak
a gyerekek és a pedagógusok.
- Elhatároztuk, hogy ebben a tanévben - a mindennapos testneveléshez is
kapcsolódva - minden harmadik szünetben, Mozdulj!
címmel, tornát tartunk az
iskolásoknak és a tanároknak az iskola udvarán, rossz
idõ esetén a tornateremben
– árulta el a polgármester.
Az Egészséghéten egészségvonat és egészségfogat
járta a falut, gyümölcsöt,
joghurtot kaptak a csóti
gyerekek és felnõttek. A falu központjában található
termelõi piacon pedig
egészséges ételek vásárát és
kóstolóját tartották. A
programon a régi tejeskannákba 1 literig ingyen mérték a tejet a falu Riska tejadagoló automatájából. A
reformpiac – csakúgy mint
minden egészségprojektes
rendezvény - nagy sikert
aratott a csótiak körében.
Varga Bea
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Nemesgörzsönyi diákok
az országos döntõben
Remekeltek a Vargha Gyula Református Általános Iskola diákja azon a pénzügyi vetélkedõn, melyet negyedik
alkalommal hirdetett meg egy ismert kereskedelmi bank.
A nemesgörzsönyi gyerekek a Vigyázz, Kész, Pénz! címû
verseny regionális középdöntõjében kategóriájuk legjobbjaként bejutottak az országos döntõbe.

- A vetélkedõre általános
iskolás tanulók nevezhettek, 3-5 fõs csapatokkal. A
versenyt négy kategóriában
rendezték meg, melynek

célja a gyerekek pénzügyi
ismereteinek bõvítése volt
játékos formában. Iskolánk
tanulói a 3-4. osztályosok
kategóriájában indultak.

Civil Majális
2014. május 11-én, vasárnap kerül megrendezésre a
Civil Majális az Erzsébet ligetben. A korábbiakhoz hasonlóan várják amatõr mûvészeti csoportok, kézmûvesek és egyéb résztvevõk megjelenését színpadi produkciókkal, interaktív foglalkozásokkal. Részvételi szándékukat, technikai és egyéb igényeiket április 25-ig jelezhetik az onkentes.most@gmail.com e-mail címen
vagy személyesen a JMSZK Önkéntes irodában (Erzsébet liget 1.).
A Civilszerviz Közösségfejlesztõk Közhasznú Egyesülete
2013-ban Önkéntes díjat alapított. A díj odaítélésére ajánlásokat
várnak. A díjban azon magánszemélyek és civil szervezetek, egyéb
közösségek részesíthetõk, akik a szociális élet, a nevelés-oktatás, a
közmûvelõdés, a kulturális élet vagy egyéb területen kiemelkedõ
önkéntes tevékenységet fejtettek ki, mellyel egy közösség vagy segítségre szoruló egyén érdekét szolgálták. A díj adományozására
javaslatot tehet bármely szervezet vagy magánszemély, a díjra javasolt önkéntes tevékenységének méltatásával. A javaslatok benyújtásának helye: Pápa, Erzsébet liget 1. Határideje: 2014. május 5. A díj
átadására a Civil Majális keretében kerül sor.

Az elsõ két fordulón vagyunk túl - mondta Gyenge
Katalin igazgatóhelyettes, a
diákok felkészítõ tanára.
Az elsõ forduló egy online
versenybõl állt, melyre az
országból
1000 csapat nevezett. A csapatok közösen megoldható
feladatokat kaptak,
melyek elsõsorban,
de nem kizárólag az
Ez
kész!
Pénz! címû
rajzfilm tudásanyagához kapcsolódtak.
A zsûri a legjobb megoldásokat beküldõk közül választotta ki a továbbjutókat.
A regionális középdöntõbe
160-an kerültek be, közöttük a görzsönyi általános iskola Szorgos méhecskék
nevû csapata. A területi
megmérettetésnek Zalaegerszeg adott otthont a
közelmúltban. Az igazgatóhelyettes kiemelte, a gyerekek tanórán kívül hónapokon át készültek a megmérettetésre, és részt vettek a
Banki mester programban
is. Ez azt jelentette, hogy a
bank pápai fiókvezetõje

részletesen tájékoztatta a
diákokat a munkájukról.
Ezen kívül kiselõadásokat
tartottak a csapat tagjai,
otthoni kutatómunkát végeztek, és számos ismeretanyagot
gyûjtöttek
az
internetrõl.
Részletesen
megismerkedtek
többek
között a pénznemekkel, a
bankjegyek biztonsági jeleivel, a bankkártya használatával. Az alapos felkészülést meghozta az eredményét, ugyanis kategóriájában az elsõ helyen végzett a
csapat, melynek Bejczi Viktória, Nagy Bianka, Nemes
Virág és Haller Máté volt a
tagja. A budapesti döntõben a regionális középdöntõ legjobb csapatai versenyeznek majd az elsõ helyért. Mind a négy kategóriában 5-5 feladványt kell a
csapatoknak megoldaniuk,
amelyek elsõsorban a pénzügyi ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képességét
mérik fel. A döntõt júniusban rendezik. Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, nagyon büszke a gyerekekre,
akik elsõ alkalommal vettek
részt ezen a vetélkedõn és
ilyen nagyszerûen helytálltak. A Szorgos méhecskék
lelkesen készülnek a döntõre, ugyanis 2014 legjobb diák pénzügyesei címre pályáznak, tette hozzá Gyenge Katalin.
M.A

Három munkácsys
diák az országos
döntõben

Nagy sikert hozott a
Munkácsy Mihály német
nemzetiségi általános iskola számára a március 28-án,
Mosonmagyaróváron rendezett regionális döntõ,
amelyen öt megye és Budapest legjobbjai mérték
össze tudásukat. Az iskola
három tanulója is bejutott a
május 16-án, Budapesten
sorra kerülõ országos dön-

tõbe. „Hochdeutsch” kategóriában Vörösvári Máté,
nyelvjárás kategóriában pedig Hauber Henrik és
Hauber Frida szerepel majd
a legjobbak között. Máté
felkészítõ tanára Szabó Bernadett volt, Henriket és
Fridát pedig édesanyjuk, dr.
Hauberné Szabó Tímea tanárnõ készítette fel.
K. B.

Pápa és Környéke Tûzvédelméért 105 Közalapítvány köszönetét nyilvánítja a 2013-as évben befizetett
adók 1 százalékáért, amelyet az alapítvány az alapító
okiratban foglaltak szerint használt fel. A jövõben is
tisztelettel fogadják a felajánlásokat.
Kedvezményezett adószáma: 18917578-1-19

Szokott verseket olvasni?

ten hallgatok verseket, híres színészek elõadásában.
Latinovics Zoltán, Sinkovics
Imre vagy Szabó Gyula elõadásában. Egyik nagy kedvencem Ady Endre Karácsonyi rege címû verse Szabó

Gyulától. Nagyon tetszik,
hogy power point bemutatót
készítenek a versekhez,
mellyel tovább fokozzák a
hangulatát. Legtöbbször zene is van hozzá. Adyn kívül
nagyon szeretem Radnóti
Miklóst is. Tõle a Hetedik ecloga a nagy kedvencem.
Kapcsándi Anikó
- Mióta 1975-ben elmentem dolgozni egy könyvesboltba, azóta minden évben
megünneplem a költészet
napját. Ilyenkor kötelezõen

elõveszem József Attila
verseskötetét. Évközben is
gyakran olvasok verseket.
Nagyon szeretem József
Attilát, de mellette imádom
Kosztolányi Dezsõt, Tóth Árpádot, Szabó Lõrincet. József Attilától kedvenc versem a Kész a leltár. Sok régi
bakelit lemezem van, melyen Koncz Zsuzsa vagy a
Sebõ együttes elõadásában
hallhatóak a régi klasszikusok megzenésített versei.

Buzás Gyula

Balogh Pál Tamás

Kapcsándi Anikó

A magyar költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ezen a napon elõadásokkal, felolvasóestekkel és versmondóversenyekkel
tisztelgünk a magyar líra elõtt. Sajnos rohanó világunkban egyre kevesebb idõ jut az olvasásra. Heti aktuális
körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, szoktak-e
önök verseket olvasni, és ki a kedvenc költõjük?
Buzás Gyula
- Sajnos a munkám miatt
kevés idõ jut olvasásra. Bár
a legtöbb versolvasás arról
szól, hogy segítek a kisgimnazista lányomnak szavalóversenyre verset választani,
illetve felkészülni. Nagyon
szeretem a zenét, így szívesen hallgatom a megzenésített verseket. Kedvencem a
Szélkiáltó együttes. Természetesen az is elõfordul,
hogy leveszek egy kötetet a
polcról, vagy elolvasom a folyóiratokban és újságokban
megjelent verseket. Kedvenc költõm Petõfi Sándor,
Arany János, József Attila, de
a gyerekversek sem állnak
távol tõlem, lévén pedagógus végzettségem van.
Balogh Pál Tamás
- Legtöbbször az interne-

M.A.

5

Pápa és Vidéke

2014. április 10.

Néked zeng ez a dal...
Jótékonysági koncertet szervezett a közelmúltban a
Türr István Gimnázium. A hangverseny bevételét az intézmény kisgimnazista tanulójának, Bauer Írisz Rebeka
gyógykezeléséhez ajánlották fel a szervezõk: a gimnázium
és szülõi munkaközössége és a Bartók Béla Zeneiskola.
Bauer Írisz Rebeka az iskola 6. osztályos tanulója.
Szorgalmas,
tehetséges,
okos kislány, kinél tavaly súlyos betegséget diagnosztizáltak. Írisz a folyamatos kezelések miatt ma már magántanuló, de a kislány az
internet segítségével részt
vesz a tanórákon, ez nagy
örömet jelent számára.
A színházterem zsúfolá-

sig telt a segítõkkel és támogatókkal, akiket Grõber
Csilla, a kislány osztályfõnöke köszöntött.
- A hangcersenyre való
felkészítést a zeneiskola
vállalta, a szülõi munkaközösség segített a jegyek árusításában, a JMSZK térítésmentesen biztosította a
helyszínt, a türrös tanárok
pedig a segítés fontosságát

hangsúlyozták saját osztályaikban, hogy minél többen részt vegyenek a koncerten. Fontos ez az alkalom mindnyájunknak, tanároknak, diákoknak, szülõknek, technikusoknak, mert
hosszú ideje azon dolgoztunk, hogy a birtokunkban
lévõ képességekkel, zenei
tudással kifejezzük szeretetünket, együttérzésünket és
segítõ szándékunkat. A mûsor valamennyi szereplõje
hiszi, hogy az est többszörösen is segít: erõsíti a lelket,
kifejezi összetartozásunkat
és megkönnyíti egy család

helyzetét – fogalmazott az
osztályfõnök.
Írisz a hangverseny alatt
a vezérlõhelyiségben tartózkodott édesanyjával, azt
mondta, nagyon tetszett
neki a koncert.
Írisz történetét nyomonkövethetjük a Facebookon
is, az Írisz a Hõsies és Bátor
Szivárvány elnevezésû oldalon, de támogathatjuk is a
kislány gyógykezelését a
Bauer
Írisz
K&H
Bank 10404845-8676678651691008
számlaszámra
történõ befizetésekkel.
VB

Feszített tér és csigaház
Új tárlat várja a képzõmûvészet pápai rajongóit a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ színházépületében, ezúttal az Ajkai Grafikai Mûhely alkotásai díszítik az emeleti elõteret. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára az elmúlt szombaton került sor, amelyen Oláh Júlia, a
Teleszterion Színházi Mûhely színmûvésznõje prózában
közremûködött, a tárlatot Csabai Tibor grafikusmûvész,
a mûhely mûvészeti vezetõje nyitotta meg.
Az Ajkai Grafikus Mûhely több mint három évtizeddel ezelõtt alakult meg,
amelynek keretei között az
elmúlt idõszakban sok-sok
alkotó fejlesztette, bõvítette
képzõmûvészeti tudását, tehetségét. Ezeknek a szakmai összejöveteleknek, közösségi alkalmaknak kiemelt színterei voltak a nyaranta megrendezett mûvésztelepek is, ahol külföldrõl érkezett alkotók is emel-

ték az események színvonalát és rangját. Pápára ezúttal
az ajkai mûhely tagjainak 38
kompozícióját hozták el, így
a színházi paravánokon többek között láthatjuk BaraAz Ajkai Grafikai Mû- számot tartó alkotásait mányai Ferenc Ösvényen át,
Sztranyák Zsófia Súlytalan- hely egyedi és különleges, jus 4-ig lehet megtekintePolgár Sz.
ság a mûvészetben, Khell valóban közérdeklõdésre ni.
Zoltán Feszített tér, Ürmös
Péter Csigaház címû grafikáit, valamint a központi falon
Németh Gyula Szembetûnés
címû kompozícióját.

Szakács László fotói a könyvtárban

Témák, évszakok,
fények
Az elmúlt kedden Szakács László pápai amatõr
fotós képeibõl nyílt kiállítás
Változatosság, avagy változó
témák, évszakok, fények
címmel a Jókai Mór Városi
Könyvtárban. Az ünnepélyes megnyitón Váminé
Molnár Emma gyermekkönyvtáros mondott köszöntõt, a tárlatot városunk
legendás és méltán elismert
fényképésze, Babos János
nyitotta meg.
A könyvtár olvasótermében, valamint folyosóján
látható kompozíciók egyedi
és különleges szemszögbõl
mutatják be épített és természeti
környezetünket,
amelynek többsége városunkat örökíti meg. Így a
fotókon láthatjuk az esti fényeket a pápai belvárosban,
virágokat a régi Fõ téren, a
reggel fényeit és a hajnalt a
Korvin utcán, valamint a
Református templom, a
Szent Anna templom, a

Nagytemplom, valamint a
Kálvária környékét és a
díszvilágításban pompázó
megújult Fõ teret is.
A városfotográfiák mellett természetfotók is bemutatásra kerültek a városi
könyvtárban, így képzeletben barangolhatunk az õszi
várkerti sétányon dér lepte
meseszép fák között, de
megfigyelhetünk bogáncslepkét a virágon vagy éppen
magnóliákat a napfényben.
- A fotózás varázsával
2004-ben ismerkedtem meg
Lakat György fotós ismerõsöm segítségével, majd a
késõbbiekben Babos János
hivatásos fotós is sok technikai tanácsot adott, ezúton
is szeretnék köszönetet
mondani az átadott tudásért – mondta Szakács
László, akinek fotói április
végéig tekinthetõk meg a
Jókai Mór Városi Könyvtárban.
Polgár Szilárd
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Éremgyûjtõk pápai találkozóján

Anyakönyvi hírek Igazi ritkaságok

Házasság: Takács Marcell – Kiss Adrienn, Ferenczi József – Kölcze Szilvia,
László Zsolt – Szabó Ibolya,
Varga István – Fribék Adrienn Valéria, Teiszler László
– Garabics Andrea.
Születés: Ferhécz József –
Botló Diána: Ketrin Diána,
Tavaszi Gábor – Mayer Katalin: Napsugár, Horváth
Gyula – Puskás Andrea: Anna, Berta Sándor – Mezõ
Andrea: Hanna, Cseh István – Mosocki Anita: Emese Málna, Bedõ Gábor –
Papp Eszter: Sára, Herczeg
Lajos – Horváth Eszter Erika: Liliána Etelka, Kolompár Krisztián – Farkas Marianna: Szabolcs Balázs, Mógor György – Gerdenics Mária Magdolna: Milán, Nyárs
Ferenc János – Daragó Éva:
Barnabás, Birchger Gábor
József – Domonkos Judit:
Bence, Tetzl László – Kovács Regina: László.
Halálozás: Kiss Ferenc
(1954), Gerdenics Lászlóné
sz.
Magócs
Magdolna
(1933), Teslér Ferencné sz.

Gyõri Anna Edit (1947),
Hubay Béláné sz. Lõrincz
Erzsébet (1940), Kovácsics
Lajos István (1935), Telek
István (1925), Szabó Józsefné sz. Bakos Ida (1933),
Szalay Istvánné sz. Szücs
Erzsébet (1939), Csepi
Józsefné sz. Kálovics Anna
(1929), Tóth Ferenc József
(1965), Horváth László
(1931), Király Ottó (1946),
Szekeres Miklósné sz. Berki
Zsófia (1918), Németh Sándor (1925), Venczel Gyuláné sz. Horváth Erzsébet
(1918), Császár Sándor
(1919), Horváth Aranka
(1934), Kopácsi Margit
(1926),
Balog
Elemér
(1955), Tatay Sándor Sámuel (1951), Papp Zoltánné sz. Balló Erzsébet
(1944), Berta Lajosné sz.
Hroch Terézia (1930),
Jungbert Teréz (1927), Fata
Vilmosné sz. Hajnal Hedvig
Anna (1923), Mike László
(1933), Lampért Ádámné
sz. Kiss Mária (1933), Szabó
Béláné sz. Varga Etelka
(1938), Gülch Imre (1931)

Mintegy 120 asztalon mutatkoztak be a Dunántúl
éremgyûjtõi az elmúlt hétvégén a Petõfi Sándor Gimnázium aulájában. A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének pápai csoportja 33. alkalommal rendezte meg a Bakonyvidéki Éremgyûjtõ Találkozót.
Lóky György, a pápai csoport elnöke kérdésünkre elmondta, a találkozó nagyon
kedvelt a szakma körében.
Nemcsak a Dunántúlról érkeztek kiállítók, hanem az
ország távolabbi részeirõl
is. A népszerûség többek
között köszönhetõ a rendkívül jó körülményeknek,
hiszen az aulában egy térben elfér valamennyi kiállító. Az idei találkozó érdekességei a középkori tallérok, az Árpád-házi pénzek
voltak, de ókori érmeket,
sõt aranypénzeket is lehetett látni az asztalokon, tette hozzá az elnök.
A
hagyományoknak
megfelelõen ez alkalommal
is tartottak kisárverést a
rendezvényen, ahol egymásra licitálhattak a gyûjtõk, majd ezt követõen ér-

tékes
tombolatárgyakat
sorsoltak ki.
Az érmek, régi pénzek
mellett a már megszokott
katonai felszerelések, fegyverek, jelvények, történelmi kiadványok, könyvek,
bélyegek, képeslapok, ásványok is vonzották az érdeklõdõ tekinteteket. Idén ismét elkészítették a találkozó pénzét, egy 800 forintot
érõ, a büfében levásárolható, de gyûjteménybe is helyezhetõ bankót. Az alkalmi pénzen a város 800 éves
évfordulójához kapcsolódóan a megújult Fõ tér és
egy régi városkép volt látható. A rangos esemény ezúttal is szép számú érdeklõdõt vonzott.
A soron következõ érembörzét augusztusban rendezik majd városunkban. M.A.
Pápai palackposta bemutatója az Agria folyóirat 2014 tavaszi számában a költészet napján.
2014. április 11-én 14
órakor a Petõfi Sándor
Gimnázium aulájában
mutatja be dr. Ködöböcz
Gábor, az Eszterházy
Károly Fõiskola tanára,
irodalomtörténész, az
Agria folyóirat fõszerkesztõje a Pápai palackpostát, 20 pápai szerzõvel. Ennek bõvebb változatáról, a 36 szerzõs
összeállításról és a Pápai
Írómûhely megalakításáról Mátyus Alíz író beszél.

Heti ajánlat 2014. április 14-20.
Hétfõ/Monday:
- Májgombócleves
290,Liver dumpling soup
- Sajtos-sonkás palacsinta rántva
majonézes vitaminsalátával 990,Breaded cheese and ham crepe
with majonnaise, vitamine salad
- Gyümölcsrizs
390,Fruite rice
Három fogás/three-course menu:
1390,Kedd/Tuesday:
- Tavaszi gombaleves
290,Spring mushroom soup
- Paradicsomos pennetészta
fûszeres húsgombócokkal 990,Penne pasta with tomato and
spiced meat balls
- Somlói galuska
390,Hungarian Sponge cake
Három fogás/three-course menu:
1390,- Ft
Szerda/Wednesday:
- Tejszínes kukoricaleves
290,Corn soup with sourcream
- Vaslapon sült császárhús párolt
káposztával, tepsis burgonyával
990,Bacon roasted in oven served
with steamed red cabbage and
potato
- Túrós pite
390,Cottage cheese pie
Három fogás/three-course menu:
1390,Csütörtök/Thursday:
- Medvehagyma krémleves kakukkfüves-sajtos pirítóssal 290,Wild garlic creamsoup with
thyme-cheese toast
- Rántott csirkemáj pikáns majonézzel, burgonyapürével
990,Breaded chicken liver with racy
majonnaise and mashed potato

- Gundel palacsinta
390,Pancake in Gundel style
Három fogás/three-course menu:
1390,Péntek/Friday:
- Tárkonyos csirkeraguleves
burgonya gombóccal
790,Tarragon chicken-stew soup with
potato noodle
- Rakott metélt
490,Layered ppasta
- Likõrös gyümölcskoktél vanília
fagylalttal
390,Liqueur fruite cocktail with
vanilla icecream
Három fogás/three-course menu:
1390,- Ft
Szombat/Saturday:
- Áfonyaleves citromos
tejszínhabbal
290,Blueberries soup with lemon
mousse
- Hagyományos rántott szelet
párolt rizzsel
1190,Traditional breaded porkloin
with steamed rice
- Kávés csokoládékrém
390,Coffee-chocolate mousse
Hétvégi 3 fogás/Weekend
three-course menu:
1490,Vasárnap/Sunday:
- Tyúkhúsleves csészében
tálalva
390,Chicken soup in cup
- Marhapörkölt szalonnás-túrós
galuskával
1290,Beef-stew served with
bacon-cottage cheese, noodles
- Madártej
390,Floating
Vasárnapi 3 fogás/ Sunday
three-course menu:
1590,-

Heti ajánlat 2014. április 21-27.
Hétfõ/Monday:
- Paradicsomleves
290,Tomato soup
- Görögsaláta pácolt fetasajttal,
csirkemell csíkokkal, kenyérlángossal
990,Greek salad with marinated feta
cheese, chicken breast strips,
bread
- Meggyes-diós piskóta vanília mártással
390,Cherry-nut sponge cake
Három fogás/Three-course menu:
1390,Kedd/Tuesday:
- Tejfölös fejtett bableves
290,Sourcream bean soup
- Májpástétommal töltött gombafejek rántva, majonézes burgonyával
990,Breadedliver stuffed mushroom
with majonnaise potato
- Darástészta barackízzel
390,Semolina pasta with apricot jam
Három fogás/Three-course menu:
1390,- Ft
Szerda/Wednesday:
- Csurgatott tojásleves
290,Eggs soup
- Aprópecsenye színes zöldségekkel, tarhonyával
990,Spicy pork shoulder pieces with
vegetables, egg barley
- Vargabéles
390,Hungarian sweet noodle cake with
cottage cheese
Három fogás/Three-course menu:
1390,Csütörtök/Thursday:
- Karfiolleves
290,Cauliflower soup
- Sült tarja BBQ mártással, héjas
burgonyával
990,-

Cooked pork with BBQ dressing,
potato
- Vaníliaparfé
ananászraguval
390,Vanilla parfait with pineappleragout
Három fogás/Three-course menu:
1390,Péntek/Friday:
- Fokhagymakrémleves
290,Garlic creamsoup
- Roston sült csirkemell carbonara
spagettivel
990,Chicken breast roasted in oven
with carbonara spagetti
- Csokoládé rolád
390,Chocolate cake
Három fogás/Three-course menu:
1390,Szombat/Saturday:
- Palócleves
290,Soup in Palóc style
- Bortésztában sült füstölt csülök,
sonkás-kukoricás rizzsel 1190,Wein battered cooked smoky ham
hock, ham-corn rice
- Almás-mákos rétes
390,Apple-poppy strudel
Hétvégi 3 fogás/Weekend threecourse menu:
1490,Vasárnap/Sunday:
- Orjaleves csiga tésztával 390,Meat soup in Orja style with pasta
- Bécsi szelet, hasáb burgonyával,
káposzta salátával
1290,“Wiener
Schnitzel”,
chips,
cabbage salad
- Joghurt torta eper zselével 390,Yoghurt cake with strawberry jam
Vasárnapi 3 fogás/Sunday threecourse menu:
1590,-
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Tóth Gábor szerint összeállt a Lombard Pápa védekezése

Díjazták a legjobb sportolókat

Fehérváron bravúrt
is elérhetünk
Megszerezte elsõ tavaszi gyõzelmét az elmúlt szombaton a Lombard Pápa, a bakonyaljai csapat a Pécs ellen tudott gyõzni Nagy Tamás góljával. Ezzel a sikerrel Tóth Bálint tanítványai felzárkóztak a középmezõnyhöz, jelenleg
29 pontjukkal a bajnoki tabella tizedik helyén állnak. A
Lombard együttesében rendszeresen a kezdõtizenegyben
szerepel Tóth Gábor, ezen a héten vele beszélgettünk.
- Tudatosan játszottunk
szombaton, lezártuk a jó
passzsávokat, így a pécsiek
nem tudtak komoly gólhelyzeteket kialakítani, mi
pedig a kontrákra fektettünk nagyobb hangsúlyt.
Igaz, a gólunk pontrúgás
után született, amelyben
erõsek vagyunk. Szerencsére sikerült nyernünk, és az
is örömteli, hogy gólt sem
kaptunk.
- A Pécs ellen megszületett
az elsõ tavaszi gyõzelem, ez
komoly lökést adhat a bajnokságban.
- Eddig nem játszottunk
igazán jól, az õszi csapatból
több korábbi kezdõjátékos
elment, ezért szinte új
együttest kellett a mesternek összeraknia, amihez idõ
kell. A védekezésünk kezd
összeállni, a Pécs ellen megérdemeltük a gyõzelmet.
- Õsszel jobbhátvédként
számított rád Tóth Bálint,

most a sérülések, eltiltások
miatt többször is a középpályán kaptál helyet.
- Amikor nyolc évvel ezelõtt Pápára igazoltam, inkább középpályásként játszottam, késõbb szerepeltem jobbhátvédként és középsõ védõként is. A jobb
oldali védõ pozíciót folyamatosan kedveltem meg.
Egyébként a korábbi posztomon Nagy Sándor nagyon
jól játszott a Pécs ellen, úgyhogy megint kezd komoly
harc kialakulni a csapatba
kerülésért.
- Miként értékeled a csapat
eddigi tavaszi szereplését?
- Van hiányérzetem, ám
ahhoz képest, hogy télen
voltak változások a keretünkben, talán nem olyan
rossz ez a szereplés. Remélem, hogy a Pécs elleni gyõzelemmel stabilizáltuk a
helyünket a tabellán, mert
az ellenfeleink is szépen

A korábbiaktól eltérõen nem sportáganként díjazta Pápa Város Önkormányzata a 2013-as év legjobb helyi sportolóit. Ezúttal egy sportvezetõkbõl álló ötfõs testült döntött arról, ki az év sportolója, sportolónõje, csapata, illetve
edzõje.

gyûjtögették a pontokat.
Most jönnek a nehezebb
mérkõzések, amelyek nekünk talán jobban fekszenek. A sérülések és eltiltások miatt is sokszor kellett
változtatni a mesternek, de
azon dolgozunk, hogy ez
minél kevesebb problémát
jelentsen.
- A hétvégén a Videoton
következik. Minden megszerzett pont nagyon sokat érhet.
- Nem mi vagyunk az esélyesek a Videoton ellen, ám
a Kecskemét is nyerni tudott ellenük, bravúrt mi is
elérhetünk. Nekünk a döntetlen is jó eredmény lenne
Székesfehérváron.
- Mindenki jobb szereplést
várt a fehérváriaktól.
- A bajnoki címre esélyes
csapatok közé soroltam
õket, ám eddig nem a várakozásoknak megfelelõen
szerepelnek. Nálunk pedig
visszatérnek a sérültek és
eltiltottak, így Présinger,
Sekour, Tajthy is, ráadásul
Goran Maric is egyre többet
lép pályára. Nem szabad
görcsösen játszanunk, ebben talán a Pécs elleni siker
is segít.
Polgár Szilárd

Az elismerésre azokat jelölték, akik a tavaly megrendezett és lezárult, a Magyar
Olimpiai Bizottság által elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi versenyrendszerében szervezett országos bajnokságon helyezést, valamint az adott sportágban
magyar válogatott kerettagként Európa- és Világbaj-

nokságon jelentõs eredményt értek el. Ezek alapján
Az év sportolónõje Vörös
Seron (Bakony Judo Klub)
lett, aki a judo országos bajnokságban második helyet
ért el. Az év sportolója címet
az atléta Nagy Gergely kapta.
A PSE sportolója kalapácsvetésben a felnõtt téli országos bajnokságban és az országos felnõtt bajnokságban

negyedik, az országos utánpótlás bajnokságban pedig
második helyezést ért el. Az
év csapata a Motax Concordia Pápa KC együttese lett,
a férfi kosarasok az NB II.
nyugati csoportjában bajnokok lettek. Az év edzõje címet Kis Károly, a PSE atlétika szakosztályának edzõje
nyerte el. A kosárlabdacsapatnak a bajnokság alapszakaszának utolsó mérkõzésén, a többi díjazottaknak a
március 27-i képviselõ-testületi ülésen gratulált dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere.

Kovács Dorottya diákolimpiai bajnok

A Weöres a legeredményesebb
Gyõr volt a helyszíne a Tollaslabda Diákolimpia országos döntõjének. A pápaiak bajnoki címmel, több dobogós
helyezéssel és iskolai díjazással tértek haza a versenyrõl.
Hat korcsoportban 12 versenyszámban 453-an indultak
a Tollaslabda Diákolimpia országos döntõjében. Pápai
színekben huszan léptek pályára, közülük ketten címvédõként.
A II. korcsoportban a lányok közt Farkas Júlia
(Weöres) 7. lett, Bauer Júlia
(Weöres) két gyõzelemmel
a középmezõnyben végzett.
A fiúk közt Nagy Dániel
(Szent István) négy gyõze-

lemmel és két vereséggel az
5-8. helyen végzett.
A III. korcsoportban lányoknál három pápai, Bolla
Boglárka, Keresztes Boglárka
és Kovács Mirtill állt rajthoz.
A Weöres-iskola tanulói jól
kezdtek, Kovács Mirtill és
Bolla Boglárlka is a rájátszásig jutott, ahol mindketten
éremért küzdhettek. Mirtill
bronzérmes lett, Boglárka a
6. helyen végzett.
A IV. korcsoportban a lányoknál Kovács Dorottya
címvédõként állt rajthoz,
sporttársa Németh Gréta pedig 2. helyezett volt
2013-ban. Mindketten hibátlanul meneteltek a 4. fordulóig, ebben a körben egymás ellen játszottak. Kettejük párharcát Dorottya
nyerte, aki az utolsó két fordulóban megtartotta veret-

lenségét, és ismét diákolimpiai bajnok lett. Gréta az
ezüstéremért küzdött, és ellenfelének esélyt sem adott,
így õ is megismételte tavalyi
teljesítményét. A Weöres-iskolába járó két diáklány
mellett még további két pápai szereplõje volt ennek a
korcsoportnak: Baky Boglárka (Erkel) az elsõ mérkõzésen nem várt vereséget
szenvedett, végül három
gyõzelem, három vereség
lett a mérlege. Bolla Kitti
(Türr) a bronzéremért játszhatott, a helyosztó azonban
nem sikerült, a 6. helyen
végzett. A fiúk között Magyar Balázs (Türr) a középmezõnyben végzett.
Az V. korcsoportban a lányoknál Nagy Noémi (Türr)
és Vízi Dóra (Petõfi) egymás
ellen a bronzéremért mérkõztek. Ezt a csatát Nagy
Noémi nyerte és 3. lett, Vízi
Dóra az 5. helyen végzett. A
fiúknál Gyalog Szilárd (Mezõ) a középmezõnyben zárt.
A VI. korcsoportban Gecse Réka (Türr) bronzérmet
szerzett. Iskolatársa, Kovács
Bálint a mezõny második felében végzett.
A versenyzõk edzõje Horváth Attila elégedett lehet,
hiszen a Weöres a pontversenyben sorozatban ötödik
alkalommal lett a „B” kategória legeredményesebb általános iskolája.

Sportajánló
Labdarúgás OTP Bank
Liga NB I. Lombard Pápa
Termál FC - Gyõri ETO,
április 19., szombat, 14 óra,
Perutz Stadion.
Teke Tavasz Kupa, április 12., szombat, 11 óra, Vasas sporttelep.
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