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Pegazus Parádé ezúttal a muzsika jegyében

Csapadékcsatorna
Gyermekfesztivál két napon át
épül
Új csapadékvíz-elvezetõ csatorna épül a Szent István
úton, a fõtértõl a Tapolcáig. A munkálatokat a közelmúltban kezdték el. A vízelvezetõ az úttest közepe alatt
halad, 140 méter hosszan. A beruházás költsége 54 millió
forint, melybõl 10 százalék önrészt kellett vállalnia az önkormányzatnak.

Az elmúlt években méltán a városi nagyrendezvények
sorába emelkedett a pápai Pegazus Színház által éltre hívott gyermekfesztivál, a Pegazus Parádé. A tehetséges
társulat tagjai 2006-ban hagyományt szerettek volna te-

A beruházás azért szükséges, mert a Fõ tér 16 ezer
négyzetméteres területérõl
biztosítani kell a csapadékvíz elvezetését, méghozzá
remteni, a kiváló kezdeményezésbõl pedig a pápaiak által két irányban, hogy a nanagyon is várt program lett, amely nyár közepén két na- gyobb esõzésekkor ne köpon át tartalmas szórakozást és kikacsolódást nyújt a csa- vetkezzen be visszaduzzaszládoknak.
Folytatás a 4. oldalon tás, és a víz ne árassza el a

Várkertet. A korábbi években a Gróf úton már megépítettek egy csapadékvíz-elvezetõ csatornát, most
a Szent István úton készül
egy vezeték, amely a Tapolcába szállítja a csapadékvizet.
Folytatás a 4. oldalon

24 ezer pápai öregdiák találkozója

Tablókiállítás
deklõdésére, de még most
is kerülnek elõ az iskolák
padlásairól, pincéibõl, raktáraiból egykori végzõsöket
ábrázoló tablók, így közel
24 ezer öregdiák és több
ezer pedagógus találkozója
valósul meg a július 26-án
A kiállítás a Városi Jelenleg körülbelül 800 tab- nyíló tárlaton.
Folytatás az 5. oldalon
Sportcsarnokban kap he- ló vár a nagyközönség érlyet és az elõkészületek
alapján az látható, hogy a
küzdõtéren túl az emeleti
tereket is igénybe kell venni
a tablók bemutatásához.

A 800 éves jubileumi programsorozat keretében egyedülálló kezdeményezéssel emlékezik a város iskolavárosi
hagyományaira: tablókiállítás nyílik, melyen a pápai középiskolák valamennyi fellelhetõ tablóját bemutatják a
közönségnek. Az eddig soha nem látott tárlat ötlete dr. Áldozó Tamás polgármester nevéhez fûzõdik, a megvalósításhoz pedig minden középiskola vezetõje segítséget nyújtott.
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Dr. Áldozó Tamás a Fidesz polgármesterjelöltje

Testületi ülés

A munkában és a városában hisz
Dr. Áldozó Tamás a Fidesz polgármesterjelöltje, jelentette be múlt péntek délután a Fidesz irodán dr. Kovács
Zoltán, a Fidesz választókerületi elnöke. Véget ért az önkormányzati választásokat megelõzõ eljárás, a helyi közösség egyhangúlag döntött a polgármesterjelölt és a
képviselõjelöltek személyérõl. Dr. Áldozó Tamás jelöltségét a megyei, majd az országos választmány is elfogadta,
így a jelenlegi városvezetõ hivatalosan is a Fidesz polgármesterjelöltje Pápán.
- Áldozó Tamással közel
egy évtizeden át közvetlen
munkatársak voltunk, azt
gondolom, személye jó választás – jelentette ki dr.
Kovács Zoltán, majd hozzátette, eddig is jól tudtak
együtt dolgozni, bízik abban, hogy ezután is tudnak
élni azokkal a lehetõségekkel, amelyeket a kormánypárti képviselõ és a városvezetõ együttmûködése jelenthet a projektek megvalósításához.

Dr. Áldozó Tamás köszönetet mondott a jelöltségért, dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ eddigi támogatásáért és a sajtó
képviselõi elõtt is gratulált
dr. Kovács Zoltán államtitkári kinevezéséhez. Pápa
újra nagy lehetõségekhez
juthat, hiszen fontos, hogy a
helyi önkormányzatnak jó
kormányzati kapcsolatai legyenek, tette hozzá.
A polgármesterjelölt elmondta, az elmúlt három és

fél év több, nem tipikusan
önkormányzati feladattól
volt terhes, ezek közül a
legnagyobb a Pápai Hús
1913 Kft. ügye volt. Mint
mondta, a képviselõ-testület felnõtt a feladathoz, nagyon sokszor tárgyalta a
húsgyár ügyét, többször
rendkívüli ülésen, 99 százalék feletti mértékben egyhangú döntést hozott.
Mindezért a városvezetõ
köszönetet mondott az ellenzék képviselõinek is.
- A jövõre nézve is azt szeretném, hogy konszenzusos,
a város érdekében együttmûködni képes testületi
munka jellemezné a munkánkat. Azt szeretném, ha a
választási kampányban a
polgármesterjelöltek között
a várost elõbbre vivõ viták
folynának, melyek a 2014-es

várost vennék alapul, arra
építkezve mutatnának alternatívákat a választóknak.
Azt remélem, ezek közül a
leghitelesebbet, a legtöbbet
ígérõt és a leginkább végrehajthatót a Fidesz tudja
majd mutatni.
- Én a munkában hiszek,
meg a városomban – jelentette ki dr. Áldozó Tamás.
A Fidesz polgármesterjelöltje a megyei közgyûlés
listáján az elnökjelölt után
a második helyen szerepel.
A sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán arról is tájékoztatást adott, hogy a kormánymegbízotti székben
személyét Takács Szabolcs,
Bakonyjákó egykori polgármestere, az elmúlt idõszak
kormányhivatali kabinetvezetõje váltotta.
vb

Fideszes polgármesterjelöltek bemutatása
Öt polgármesterjelöltet mutatott be dr. Kovács Zoltán, a
Fidesz megyei választmányának elnöke kedd délután Pápán, a Fidesz-irodán. Közülük hárman - a tapolcai Császár
László, a zirci Ottó Péter és a devecseri Toldi Tamás - jelenleg is kormánypárti polgármesterek. Ketten - az ajkai
Fenyvesi Zoltán és a sümegi Végh László - kihívóként indulnak az õszi választáson a Fidesz-KDNP színeiben.
Zirc jelenlegi polgármestere, Ottó Péter második
ciklusát fejezi be városvezetõként, és a harmadikra is
készen áll. A fiatal, háromgyermekes politikus úgy nyilatkozott, nem az a fontos,
hogy kampányidõszakban
miket ígér, hanem az, hogy
polgármesterként hogyan
teljesített, a célokból mit valósított meg.
Toldi Tamásnak, Devecser polgármesterének egy
új város alapjait sikerült

kormányzati segítséggel leraknia a vörösiszap-katasztrófa után, hangsúlyozta dr.
Kovács Zoltán.
– Úgy látom, van igény arra, hogy folytassuk azt az
utat, amire ráléptünk. Folytatnunk kell a munkát, hiszen még csak az út felénél
járunk – fogalmazott Toldi
Tamás, és elmondta, a munkahelyteremtés mellett a
társadalmi béke végleges kialakítása lesz a legnagyobb
feladatuk az új ciklusban

Devecserben.
Fenyvesi Zoltán 16 évig
volt önkormányzati képviselõ Ajkán, úgy nyilatkozott, a
12 éves szocialista városvezetést szeretnék õsszel megdönteni, és egyúttal új irányba állítani a várost. Fenyvesi Zoltán jelenleg Ajkán
gimnáziumi igazgatóként
dolgozik. Polgármesterjelöltként megbékélést, nyugodt politizálást, valamint
kormányzati fejlesztéseket
ígér a városnak.
Császár László Tapolca
polgármestere. Agrár és
közgazdasági végzettségû, a
vállalkozói szférából érkezett, jó városmenedzser, ezt
mondta róla dr. Kovács Zoltán.
– 1998 óta veszek részt a

városvezetésben, és szeretném folytatni ezt a munkát.
Elõttünk a város, mögöttünk a kormány, ez a szlogenünk továbbra is – jelentette
ki Császár László.
Végh László a jelenlegi
polgármester kihívója lesz
Sümegen, amely a híresztelésekkel ellentétben jobboldali érzelmû település.
Végh László korábban alpolgármester volt.
– 2006 és 2010 között fejlõdési pályára állítottuk városunkat, ez sajnos derékba
tört 2010-ben. Sümegben
sokkal több lehetõség van,
mint amit most kihasználnak. Mi virágzó várossá szeretnénk tenni a települést –
fogalmazott a Fidesz sümegi
vb
polgármesterjelöltje.

Növelte látogatói számát a Várkertfürdõ
Tavaly év végére – különbözõ szerkezeti problémák és
gazdasági folyamatok hatására – nehéz helyzetbe került a
Várkertfürdõ. Emiatt szolgáltatások korlátozására volt
szükség, és a tulajdonosnak pótlólag forrásokat kellett
biztosítania a gazdasági év biztonságos befejezéséhez és az
új megkezdéséhez. A közelmúltban szerkezeti változásokat határozott el az önkormányzat, hogy a Várkertfürdõ
pozíciói tartósan stabilizálódjanak. Mindez azért is fontos, mert a fürdõ 110-115 pápai ember, illetve család megélhetését biztosítja.
A legutóbbi testületi ülésen döntöttek a képviselõk
arról, hogy a Jókai Mór
Mûvelõdési és Szabadidõ
Központ szeptember elsejétõl bérbe veszi az uszodát,
és közfeladatként mûködtetni fogja.
- Az önkormányzat a
költségvetésében 40 millió
forintot szán az év utolsó
négy hónapjára ennek a feladatnak a teljesítésére. A

következõ esztendõre ez a
kiadás százmilliós nagyságrendû is lehet. A mérlegjavulásból a fürdõre számos
feladat hárul majd, hiszen
eljött az ideje annak, amikor a meglévõ berendezéseket korszerûsíteni kell,
esetleg cserélni - nyilatkozta dr. Áldozó Tamás polgármester.
A Várkertfürdõ mérlegét
tovább javíthatja, hogy a

2002-ben felvett beruházási
hitelt átalakítják – ennek
eredményeként az évi tõketörlesztés 30 millió forintban maximalizálódik.
Január elsejétõl fokozott
marketingtevékenységet
végez a Várkertfürdõ, az elsõ félév tapasztalatai visszaigazolták az erõfeszítéseket. Számottevõ mértékben
nõtt a pápai fürdõbe belépõ
vendégek száma.
- Az elsõ félévben a tavalyi év azonos idõszakához
képest mintegy 13 ezerrel
több belépést regisztráltunk, ez 18 millió forint bevételt jelentett számunkra.
Az intenzívebb marketingkampány azt jelentette,
hogy a megyén belül valamennyi jelentõs városban –
kivéve a Balaton-partot – a

helyi tévékben folyamatosan, egy hónapon át minden nap megjelentünk, és a
napilapokban
minimum
kétszer, fél- vagy egész oldalon. A megyébõl kitekintve pedig Gyõrt céloztuk
meg nagyon hangsúlyosan –
mondta Kovács Antal, a Pápai
Termálvízhasznosító
Zrt. vezérigazgatója.
Az önkormányzati támogatottság nem véletlen, hiszen a Várkertfürdõ számos pápai embernek ad
munkát – 57 állandó alkalmazottal mûködik a komplexum, a területén lévõ bérleményekben további 30
ember dolgozik. Fõszezonban 17-18 alkalmi munkavállaló és 12 diák számára
biztosítanak munkát.
Varga Bea

Új formában
mûködtetik majd
az uszodát
Zárt ülés keretében tárgyaltak a Pápai Hús mérlegérõl, városi intézmények pótelõirányzati kérelmeirõl döntöttek, és a városi drogstratégia is a napirendek között
szerepelt a július 3-i képviselõ-testületi ülésen. Határoztak a képviselõk arról is, hogy a JMSZK végzi szeptembertõl az uszoda mûködtetését.
Zárt ajtók mögött szavazta meg a testület, hogy a
Pápai Termálvízhasznosító
Zrt. uszodafenntartásból
keletkezõ veszteségeinek
enyhítésére a Jókai Mór
Mûvelõdési és Szabadidõ
Központ végzi az uszoda
mûködtetését.
- Szeptembertõl 1-jétõl
december 31-éig veszi bérbe a mûvelõdési központ az
uszodát, miközben vizsgáljuk ennek célszerûségét.
Ha célszerûnek mutatkozik, akkor a bérbevételt
közbeszerzési eljárás keretében hajtjuk végre. A bérleti díj nagysága az uszodára elszámolható amortizációs költség idõarányos része lesz. Ma már csak az
épületnek van amortizációs
költsége, amely évi két százalék, 13 millió forint. Így a
bérleti díj körülbelül havi 1
millió forint. Ezzel még
nem segítenénk ki a fürdõt,
de késõbb bérlõként nemcsak a bérleti díjat fizetnénk, hanem a rezsit, tehát
a mûködtetést, a szolgáltatás átvállalásával finanszírozva a bérköltséget is –
mondta dr. Áldozó Tamás
az ülést követõ sajtótájékoztatón.
Ugyancsak zárt ülésen
tárgyaltak a képviselõk a
Pápai Hús 1913 Kft. konszolidált mérlegérõl, azzal a
céllal, hogy bizonyítsák, a
társaság a kapcsolódó vállalkozások,
például
a
Pápa-Ser Kft. elõtt nem
folytat a veszteségek elrejtésére vonatkozó tevékenységet.
A programon pótelõirányzati kérelmek elbírásáról is döntöttek a képviselõk, illetve beépítették a
költségvetésbe a korábban
megfogalmazott fejlesztési

tervek költségeit. Pápa polgármestere elmondta, az év
elején meghatározott fejlesztések elõkészítése során
pontosították a beruházások költségeit, ezért volt
szükség a költségvetés módosítására. A legnagyobb
átcsoportosítás a helyi gazdasági program végrehajtására elkülönített 400 millió
forint terhére történt, mert
ebbõl az összegbõl 200 millió forintot tagi kölcsönként
megkapott a Pápai Hús
1913 Kft. További 85 millió
forintot pedig, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel
kötött bérleti szerzõdés fedezetére, átadtak a mûvelõdési központnak. Közlekedési beruházásra is szavaztak meg forrást, hogy javulhasson a tömegközlekedés
a Nagysallói út - Bocsor
utca - Juhar utca találkozásánál lévõ keresztezõdésben.
Az ülésen módosították a
képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatát,
döntöttek a városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól és a Pápai
Rendõrkapitányság
Széchenyi utcai homlokzatának helyi védelem alá helyezésérõl.
Tárgyalt a képviselõ-testület a város drogstratégiájáról, melyet a nemzeti
drogstratégiával összhangban állítottak össze a helyi
szakemberek.
A vegyes ügyek között
döntött a testület arról,
hogy az önkormányzat 200
ezer forinttal a Rákóczi
Szövetség magyar iskolaválasztási programját, 250
ezer forinttal a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség munkáját támogatja. va

Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Pápa, Erkel Ferenc u. 39. pályázatot hirdet
1 fõ gépész mérnök-tanári
állásra.
A munkakör 2014. szeptember 1. napjától tölthetõ
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 21.
A pályázathoz szakmai önéletrajz és a végzettségek
igazolása szükséges.
A pályázatokat acsady.papa@gmail.com email címre kérjük küldeni.
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Több százan jöttek Attyapusztára szerte az országból

Emlékezés a zsidó áldozatokra
A holokauszt pápai áldozataira emlékeztek július
6-án, vasárnap délelõtt a zsinagógában. Az alkalom Pápa Város Önkormányzata és a Pápa és Környéke Zsidó
Kulturális Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében valósult meg. A fél 11-kor kezdõdõ mártír istentiszteletet
Szerdócz Ervin rabbi tartotta. 70 évvel ezelõtt, 1944 nyarán több mint 3500 pápai és környékbeli zsidó embert
deportáltak németországi haláltáborokba.
Eddig a pápai zsidótemetõben tartották a megemlékezést, idén azonban a zsinagóga adott otthont a rendezvénynek. A megemlékezésre nincs méltóbb hely,
mint a zsinagóga, mondta a
rabbi, hiszen a zsinagóga falai õrzik az elhurcolt áldozatok szellemét, õrzik fájdalmaikat. 1944. június 20. és
július 3. között folyt a deportálás, 3557 pápai és környékbeli zsidó vallású embert hurcoltak el a haláltáborokba. Közülük mindössze háromszázan élték túl
a borzalmakat. A kifosztot-

takról, a megalázottakról, az
elhurcoltakról emlékeznek
meg, fogalmazott a rabbi,
majd gyászimát énekelt a
holokauszt áldozataiért.
A megemlékezésen dr.
Áldozó Tamás polgármester
úgy fogalmazott, a zsidó emberek elpusztításával a mi
világunk is kevesebb lett, hiszen a mi szomszédunk,
osztálytársunk, tanárunk,
orvosunk, barátunk nem
született meg. Õrizzük a
meggyilkoltak emlékét azzal
is, hogy számon tartjuk
mindazt, ami elpusztult. Ismerjük fel a hiányt, amit

maguk után hagytak, fogalmazott a polgármester.
Policzer Sándor, a Pápa és
Környéke Zsidó Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke az egykor virágzó
pápai zsidó közösség emlékeirõl, a deportálások borzalmairól, a politikai felelõsökrõl, a külföldre menekült
túlélõkrõl beszélt. Az elrabolt, elpusztított életekért
nincs megfelelõ kárpótlás,
mondta az elnök, majd egy
köztéri zsidó emlékmû felállítását szorgalmazta.
A magyarországi zsidó
hitközségek nevében Dombi Gábor beszélt az alkalmon. A MAZSIHISZ képviselõje hangsúlyozta, a jelenleg Budapesten látható
Elfeledett szomszédaink címû kiállítással a pápaiak
példát adtak a többi közösségnek, hogy milyen módon
érdemes emlékezni és emlékeztetni a néhai szomszédokra, az elfeledett családokra. A fényképek és a
tablókon olvasható családtörténetek többet mesélnek
az elveszett értékekrõl,
mint bármely történelemkönyv, mondta Dombi Gábor, és úgy fogalmazott, a
magyar zsidóság hálás a tárlat összeállítóinak, hiszen a
kiállítás megtanít érzékenyen emlékezni. A pápaiak
hûek maradtak a Zsinagóga
falán olvasható intelemhez:
„... a holtak megtartása az
emlékezetben az egyetlen
igaz erény”, mondta.
A holokauszt pápai áldozatai elõtt tisztelgõ megemlékezés a Veszprémer
Klezmer Band mûsorával
zárult.
vb

Kármelita búcsú
Ebben az évben is több százan látogattak el a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúünnepére az Attyapusztán található P. Marton Marcell Lelkiségi Központ
Szent József Kolostorába július 13-án. A meseszép természeti környezetben, a Bakony erdõs dombjai által körülvett híres Mária-kegyhelyen, a kis kármelita kápolnában és a köré épült gyönyörû rendházban tartott búcsúra
ezúttal is szerte az országból érkeztek a hívõk.

legvégsõ stációja. Örömmel
tölt el bennünket, hogy Rómából érkezõ elöljárónk
fontosnak tartja a lelki kincseinket és személyeinket,
akik példaképek nemcsak
nekünk, hanem a világegyháznak is, ráadásul Marcell

A búcsúünnep ezúttal is
rózsafûzér imádsággal kezdõdött, majd keresztútra került sor. Ezt követte az ünnepi szentmise, amelyet fr.
Bakos Rafael Attila OCD., a
magyarországi Kármelita
Rend leköszönõ tartományfõnöke és a lengyel származású Generalis Albert Wach,
a Kármelita Rend legfõbb

atya története és személye
Attyapusztához
nagyon
szorosan kötõdik – jegyezte
meg lapunknak a kármelita
szerzetes, aki azt is elmondta, hogy minden hónap 13.
napján nagy szeretettel várják a híveket lelkigyakorlatos alkalmakra az attyapusztai kármelita kolostorPolgár Szilárd
ba.

római elöljárójának helyettese celebrált.
- Wach atya az ünnepi
szentmisén külön megemlékezett Marton Marcell
atyáról, akit I. Ferenc pápa
2013. december 9-én tiszteletre méltó címmel övezett
fel – nyilatkozta újságunknak Bakos Rafael atya –, ez
a boldoggá avatási eljárás

Megújul az Esterházy út
Virágládákat helyeztek ki a napokban az Esterházy útra, valamint hamarosan megkezdik a járda- és a hídfelújítást is jelentette be sajtótájékoztatóján Venczel Csaba,
a városrész önkormányzati képviselõje.
Mint mondta, összesen 22
virágládát tettek az Esterházy út páratlan oldalán a
járda és az úttest széle közötti szabad zöldterületre.
Az egységes utcakép kialakításának érdekében a virágládákat a Városgondnoksággal gyártatták le. A
ládákba átlagosan 10-12 tõ
petúniát ültettek. A virágosítás a Fogadj örökbe egy
közterületet program keretében valósult meg, melyet 50
ezer forinttal támogatott a
Városgondnokság. Ez az
összeg fedezte a virágládák
és növények árát. Terveik
között szerepel a másik oldal virágosítása is a járdarekonstrukciót követõen, tudtuk meg Venczel Csabától.
Dr. Áldozó Tamás polgármester hozzátette, példaértékû, ahogy az itt lakók
gondozzák a már meglévõ
zöldterületeket. A Fogadj
örökbe egy közterületet programnak vannak szép eredményei a város más területén is, emelte ki a polgármester. Az idei évi költség-

vetésben szerepel az Esterházy út páros oldali járdájának újjáépítése. A beruházás összege 32 millió forint.
Reményeik szerint a felújítás tovább folytatódik majd,
és idõvel megújul az egész
utca.
Az Esterházy utcában a
költségvetés szerint két
fontosabb beavatkozás lesz,
ismertette a részleteket
Molnár István városfejlesztési osztályvezetõ. Hosszas
egyeztetések után döntöttek úgy, hogy a páros oldali
járda kerül felújításra. Ezt
kiemelten indokolja, hogy a
járdaszakaszt két utca keresztezi, melynek akadálymentesítése nem biztosított. A járda felújításával
egy idõben meg tudják oldani az akadálymentesítést
is. Terveik szerint felszedik
a jelenlegi burkolatot, majd
elvégzik az alépítmény javítását ahol szükséges. Ezt
követõen egy díszburkolathoz hasonló járdaszakasz
készül, melyet várhatóan
szeptemberre fejeznek be.
Jelentõs beavatkozás lesz
még a Bakonyér hídjánál
lévõ kerítés helyreállítása,
tájékoztatott az osztályvezetõ.
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Pegazus Parádé ezúttal a muzsika jegyében

Csapadékcsatorna épül
Folytatás az 1. oldalról
Dr. Áldozó Tamás polgármester az építési munkálatok
megkezdésekor
tartott sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy az
önkormányzat a belvárosi
rehabilitációs projekthez
kapcsolódóan több fejlesztést is betervezett, ezek közül az egyik a Szent István
úti csapadékvíz-elvezetés
megoldása. A fejlesztésre
2012-ben nyújtott be pályázatot az önkormányzat, de
akkor a befogadott anyag
forráshiány miatt várólistá-

ra került. A megvalósításhoz azonban a közelmúltban megkapták a támogatást, mondta el dr. Áldozó
Tamás.
- Az építkezés idején az
érintett 140 méteres szakaszon nem lesz útlezárás, de
az úttest közepe munkaterület lesz, így fokozott óvatossággal kell erre közlekedni. A tervek szerint augusztus végére vagy szeptember elejére készül el az
építkezés, az útburkolat
nyomvonalas helyreállításával együtt. Az építkezés

Gyermekfesztivál két napon át

idején egyszerre csak akkora szakaszt vesznek munka
alá, amit egy nap alatt be
tudnak fejezni, így a lehetõ
legkisebb mértékben akadályozzák a közlekedést a
Szent István úton - mondta
Molnár István, a városfejlesztési osztály vezetõje,
akitõl azt is megtudtuk,
hogy másfél méter széles,
két-három méter mély
árokba fektetik a hatvan
centiméter átmérojû csöveket, közben az épületekhez
tartozó bekötéseket is megVarga Bea
csinálják.

Jobbik Ifjúsági Tagozata

A diákmunka veszélyei
A kormány tegyen végre valamit a diákmunkások érdekében, mivel a fennálló jogi keret nem szab gátat a visszaéléseknek, hangzott el a Jobbik Ifjúsági Tagozatának napokban tartott sajtótájékoztatóján.
Nyáron több tízezer,
összesen 200 ezer fiatalt
érint a diákmunka. Õk már
sajnos nem tapasztalatszerzésbõl vállalnak ilyen munkát, hanem az egzisztenciális helyzetük kényszeríti erre õket. Pénzt gyûjtenek,
hogy tudják finanszírozni
tanulmányaikat, besegítve
ezzel a családi kasszába. Ez
egy olyan terület, ahol a fiatalok fokozatosan ki vannak szolgáltatva a munkaadóiknak. Több esetben
elõfordul, hogy nem tartják
be a munka törvénykönyvét, nincs meg az elõírt pihe-

nõidõ, késve kapják meg a
fizetésüket. A diákok többségének ugyanis nincs meg
a szükséges jogi ismerete,
vagy tapasztalata. A Jobbik
Ifjúsági Tagozata már 2 éve
kampányt indított Diák vagyok, nem rabszolga címmel,
hogy felhívja az említett
problémákra a figyelmet.
Külön szórólapot készített,
Facebook oldalt, sõt egy ingyenes panaszbejelentõt és
jogsegélyszolgálatot is létrehozott, tudtuk meg Töreki Milántól, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnökétõl.
Mint mondta, Pápán elsõ-

sorban a nagyáruházak kínálnak diákmunkát, illetve
sokan vendéglátóznak a
Balatonon. Helyi szinten a
fent említett problémák
szerencsére nem fordulnak
elõ. Elvárásaikkal kapcsolatosan úgy fogalmazott,
szeretnék, ha a tantervben
helyet kapna a fiatalok tájékoztatása jogaikról és állami jogsegélyszolgálatot
hoznának létre megsegítésükre. Ezen kívül megoldást várnak a passzív hallgatók helyzetének rendezésére, akik jelenleg nem
vállalhatnak diákmunkát,
pedig sokan azért halasztanak félévet a felsõoktatásban, hogy pénzt gyûjtsenek tanulmányaik folytatáMeleg Andrea
sához.

Folytatás az 1. oldalról
Minden évben más tematika mentén állítják össze a
szervezõk a Pegazus Parádé
programját, az idei évben a
fesztivált a muzsika jegyében rendezték meg július
11-12-én. A pénteki nyitóünnepségére az újra a régi
fényében pompázó pápai
Városháza impozáns aulájában került sor, ahol Paparett és Kaballo bohócok,
azaz Valler Kata és Végh
Zsolt köszöntötték a több
száz résztvevõt, majd a rajzkiállítás megnyitójára került sor. Ebben az évben
1200 alkotás érkezett a régióból, amelybõl ötven került jutalmazásra. Volt három közösség – két család
és egy óvoda – akik külön
elismerésben részesültek.
A tárlatmegnyitó után
Bendõtömõ címmel fogadás
vette kezdetét, majd a Terülj, terülj asztalkám zenés
bábjáték
díszelõdadását
láthatták a díjazottak. Az
esõs idõjárás elmosta a péntek esti várkerti programokat, amelyek a Szent István
úti mesebeli színházteremben kerültek megszervezésre, ahol az egyik meglepetésmûsorban a nemzetközi
hírû elõadómûvész, Sárközi
József vízzel teli üvegpoharakon játszott.
Szombaton délelõtt verkli hangja hívta a gyermekeket és szüleiket, valamint a
családtagokat a megnyitóünnepségre, amelyre kézmûves játszóházakban és
közös játékos beénekléssel

hangoltak a csöppségek. A
nyitómûsor sok zenével
tánccal indult, majd dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere lépett a színpadra,
aki beszédében megköszönte a Pegazus Színház-

Végh Zsolt közös zenebohóc mûsorát láthattuk.
Õket a Bóbita együttes
gyermekkoncertje követte,
délután pedig a Kelekótya
kiskakas zenés bábjáték,
majd vidám hétpróba és in-

nak a Pápán eltöltött éveket, a sok kiváló elõadást,
amellyel örömet szereztek
a gyermekeknek, az ünnepi
mûsorokat, valamint a Pegazus Parádét. A közért, a
közjóért végzett munka elismeréseként pedig átnyújtotta a társulat vezetõinek a
Pro Publico rangos városi
elismerést, amelyet a Pegazus a város ifjúságának
színházi nevelésért, valamint a kulturális életben
végzett értékteremtõ tevékenységükért kapott.
A díjátadás után folytatódott a zene-bona, ahol a
veszprémi Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola diákjainak csodálatos harangjátéka szólt az évszázados várkerti fák lombjai
alatt, majd Kövi Szabolcs és

teraktív játék is színesítette
a programkavalkádot, de
volt babasátor és szülõmegõrzõ, guruló és mini játéktér és utcazene is.
- Mindkét nap nagyon
sokan voltak a gyermekfesztiválunkon – fogalmazott újságunknak SarkadiNagy László, a Pegazus
Színház igazgatója, rendezõje. - Idén a Pegazus Parádét a muzsika jegyében
szerveztük meg, ezért minden mûsorunk tele volt zenével, az elõadások és a játékok is ezt képviselték.
Több hónapig készültünk
erre a fesztiválra, úgy gondoljuk jól sikerült, a rangos
városi elismerésnek pedig
nagyon örülünk – mondta
lapunknak mosolyogva Sarkadi-Nagy László. Polgár Sz.

Szokott-e vért adni?
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 400 ezer egység vérre van
szükség. Ehhez pedig évente közel fél millió önkéntes véradományára, önzetlen segítségére. A nyári idõszakban
pedig különösen fontos, hogy minél többen adjunk vért. A
pápai vérellátó szolgálat munkatársai szinte minden nagyobb városi rendezvényen képviseltetik magukat. Vért
adni, nemcsak rendezvényeken lehet, hanem minden
péntek délelõtt a kórházban is. Körkérdésünkben arra
voltunk kíváncsiak, szoktak-e önök vért adni?
Benkõ Lajos
- Elõször a honvédségnél
adtam vért. Több mint 20
éve pedig rendszeres véradó vagyok. Körülbelül három havonta megyek, bár
elõfordul, hogy egy-egy alkalom elmarad. Fontosnak
tartom, hogy vért adjunk,
hiszen soha nem tudhatjuk, mikor lesz nekünk is
szükségünk vérre. A családban nem egyedül vagyok véradó, a feleségem is
rendszeresen ad. Többszörös véradóként oklevéllel
tüntettek ki a véradók napBenkõ Lajos
ján.

Nagy Árpád
- Nem szoktam vért adni.
Ennek nagyon egyszerû
oka van, nem szeretem a
tût. Viszont édesapám
rendszeres véradó, pedig
elmúlt már 60 éves. Annak
ellenére, hogy én nem kaptam kedvet, úgy gondolom
jó dolog vért adni, segíteni
ezzel másokon. Nagy mûtéteknél, baleseteknél mindig
sok vérre van szükség.

Kiss Lajosné
- Sajnos én nem adhatok
vért, mert vérszegény vagyok, da a párom gyakran
adott kilenc éven át. Amikor
megkapta a papírt mindig
ment. Ma már õ sem véradó. Azt hiszem, aki egészséges, annak kellene élnie
azzal a lehetõséggel, hogy
segíthet másokon. Hiszen
vérre mindig szükség van,
abból soha nem elég. M.A.

Nagy Árpád

Kiss Lajosné
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A hagyományok nyomában
Új programokkal bõvült a Hagyományok Napja rendezvény, melyet a természet, a történelem és a néprajz jegyében tartottak meg hétvégén a Hagyományok Hegyén.
A nyílt napra ezúttal is számos érdeklõdõ látogatott ki a
városból és környékérõl.
A rendezvényt Unger Tamás alpolgármester nyitotta meg. Mint mondta, az
önkormányzat a Hagyományok Hegye Egyesületének,
illetve mai rendezvényének
egyik fõ támogatója. Öröm
látni, hogy hozzájárulásuk
nyomán évrõl évre újabb élményelemekkel gazdagodik a Hagyományok Hegye.
Az önkormányzat kezdetektõl támogatta az egyesületet, mely mára egy komplex történelmi, néprajzi,
természettudományi fogadó területté nõtte ki magát.
A jövõben is tovább kívánják segíteni tevékenységüket. Pápa Város Önkormányzata márciusi képviselõ-testületi ülésén, mintegy

10 millió forintot szavazott
meg kilátó építésére. Unger
Tamás példaértékûnek nevezte az egyesület munkáját, melyben elsõsorban elszánt, lelkes önkéntesek
tevékenykednek.
Az ünnepi megnyitót követõen a programsorozat az
íjászegyesület látványos bemutatójával vette kezdetét,
majd a Kassai Lovas Íjász Iskola tehetséges tagjai ejtették ámulatba a közönséget.
Ezután a látogatók bepillanthattak a pásztorvilág
hétköznapjaiba, a bakonyi
betyárok életébe, megismerhették eszközeiket, szokásaikat, hagyományaikat.
Tóth Kálmántól, a Hagyományok Hegye Egyesület

elnökétõl megtudtuk, hogy
az elmúlt egy évben több fejlesztést is végeztek a Hagyományok Hegyén: fákat ültettek, harmonizálták a növényvilágot, ismertetõ táblákat helyeztek ki és korszerûsítették az infrastruktúrát.
Ezen kívül újdonság az az
avar kori sírrekonstrukció,
melyet a Veszprém megyei
Lackó Dezsõ Múzeum segítségével és támogatásával
alakítottak ki. Ez egy valós
sír, melyet nem a hegyen találtak ugyan, de a temetkezési szokás jellemzõ volt a
vidéken. A sírhalom egy
avar férfi csontvázát rejteti,
mellette pedig megjelennek
a korra jellemzõ övveretek,
csatok, nyílhegyek. A jurtában újabb fegyverek kerültek kiállításra, melyek korhû
másai az eredetinek, hiszen
nagyon fontos az egyesület
számára a hitelesség, emelte
ki Tóth Kálmán, majd hoz-

zátette, sok idõt töltenek a
fegyverek megismerésével,
használatának tanulmányozásával is.
Herédi János, a Pápai
Huszáregyesület
hagyományõrzõ zászlósa elmondta, különbözõ népi játékokon keresztül próbálták bemutatni az érdeklõdõknek
a bakonyi és szegedi betyárvilág mindennapjait. Tudva
lévõ, hogy a betyárok szerettek játszani, már akibõl
betyár lett. Gyerekként tanulták meg például a lólopást, melyet játékos formában õk is illusztráltak.
A program fontos részét
képezte a zene. Az elõzõ
évekhez hasonlón ez alkalommal is bemutatkoztak a
népi hagyományõrzõ egyesületek, de volt énekmondás
is.
A napot az elmaradhatatlan tûzszertartás és tûzM.A.
ugrás zárta.

JMSZK hirdetés

Szurkolók a kastély udvarán
A labdarúgó világbajnokság idejére, június 12. és július
13. között szurkolói zónát alakítottak ki az Esterházy-kastély belsõ udvarán. A 64 mérkõzés során 2128 fizetõ vendég tekintette meg az óriáskivetítõn a mérkõzéseket, a látogatók száma azonban ennél jóval magasabb volt, mivel a
14 év alattiak ingyen drukkolhattak a VB-sátorban.
A statisztika szerint több
ezer liter sör fogyott a helyszínen, és a helyiek mellett
németek, hollandok és

amerikaiak is biztatták kedvenceiket.
Érdekesség,
hogy a nagylétszámú szurkolói gárdára tekintettel az

Oranje meccseit holland
kommentálásban is lehetett
nézni - mondta el az egyhónapos focilázat követõen
Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
- Nyereményjátékot is
hirdettünk, a legjobban tippelõk között naponta ajándékutalványt sorsoltunk ki,
fõdíjként a Pápai Hús 1913.
Kft. által felajánlott 50 ezer
forint értékû vásárlási utalvány talált gazdára. Szeretnék köszönetet mondani a
Kábelszat 2002 Kft-nek is,
hiszen a szolgáltató nélkül

nem jöhetett volna létre a
közvetítéssorozat - tette
hozzá Boros Katalin. Az elhangzottak szerint a VB
ideje alatt 689 tippcédulát
töltöttek ki a vendégek, és
61 esetben találták el elõzetesen egy-egy mérkõzés
végeredményét.
Arról,
hogy ki nyeri a fõdíjat, dr.
Áldozó Tamás keze döntött,
a polgármester Gyeginszky
Andor nevét húzta ki a szelvények közül. Gyeginszky
Andor a Brazília – Horvátország nyitómérkõzés eredményét (3-1) tippelte meg
helyesen.

Templomok
egyetlen vonallal
Tóth Kálmán és Marosi Diána után júliusban ezúttal
Borbély Lajos mûvész-tanár egyedi alkotásai díszítik a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ épületének
földszinti terét A hónap mûtárgya programsorozatban. A
városunkban nagy megbecsülésnek és tiszteletnek örvendõ képzõmûvész védjegyévé vált egyvonalas kompozíciókon ezúttal templomok kontúrjai elõtt idõzhetünk el.
A júliusi pápai tárlaton
többek között láthatjuk a
pápai református templomot és evangélikus templomot, de kerültek a paravánokra egyházi épületek is
Sopronból. A színházépület emeleti elõterében pedig a tizenharmadik alkalommal a JMSZK által
megrendezett Képzõmûvészek Nyári Táborán készült
képekbõl összeállított kiál-

lítás látható. Az idei program tíz napon keresztül zajlott Nagytevelen, valamint
a városi sportcsarnok konferenciatermében.
Borbély Lajos különös
hangulatú alkotásait augusztus 8-ig, a nyári képzõmûvész tábor kompozícióit
pedig augusztus 24-ig lehet
megtekinteni a színházépületben.
Polgár Sz.

Tablókiállítás
Folytatás az 1. oldalról
Az elõkészületeket dr.
Áldozó Tamás polgármester és Rádi Róbert kabinetvezetõ is megtekintette,
hosszan elidõzve egy-egy
már ideiglenes helyére került tabló elõtt.
- Rengeteg pápai és itt tanult öregdiák van itt, és azt
gondolom, a látogatók éppúgy, mint mi, ha elkezdik
nézegetni a tablókat, nem
fogják tudni abbahagyni,
mert ismerõs neveket, érdekes tablókat fognak találni, megkeresik más évfolyamok ismerõs végzõseit
és más iskolák párhuzamos
osztályaiba járt ismerõseiket is – mondta a városvezetõ.
A tárlaton jelenleg a leg-

régebbi tabló 1928-ban végzett diákoknak és tanáraiknak állít emléket és olyan
középiskolák tablói is megjelennek, melyek ma már
nem mûködnek.
A szervezõk abban bíznak, hogy a kiállítás hatására további, az intézményekbõl elkerült tablók is elõkerülnek és az esetlegesen hiányzó nevekre is fény derül
a látogatók segítségével. A
cél az, hogy valamennyi
meglévõ pápai középiskolai
tablót digitalizálják és
minél teljesebb legyen ez az
adatbázis.
A kiállítás július 26-ától
augusztus 24-ig várja a látogatókat a Városi Sportcsarnokban, keddtõl vasárnapig
10 és 18 óra között.
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Anyakönyvi hírek
Házasság: Izsa Csaba –
Nyulasi Brigitta, Egyed
László – Varga Nikolett,
Péter Tamás – Végh Szilvia, Nagy Viktor – Luksa
Anita, Pajak Péter – Gabnay Virág, Kozák Antal
Rajmund – Orsós Erzsébet.
Születés: Hencz Péter
Károly – Gyurom Anna:
Boldizsár, Földing Róbert
– Fodor Erika: Zsombor,
Peidl Róbert – Kovács Klaudia: Berárd, Vági Roland
– Biró Anita: Milán, Somogyi Attila – Balázs Enikõ:
Martin Márk, Németh Attila – Molnár Sára: Dominik,
Márczis Roland – Meiczin-

ger Anikó: Kevin, Szabó
László – Szabó Katalin:
Máté, Krajczár János –
Gyip Nóra: Attila, Ács József – Pintér Beatrix: Noémi, Bán Ákos – Milinszki
Melinda Andrea: Bíborka,
Forgács József – Kalmár
Klaudia: Klaudia Zselyke,
Horváth Richárd Ferenc –
Orsós Klaudia Ibolya: Leila
Kiara, Csonka Imre – Greznár Hajnalka: Laura, Czelleng József Zsolt – Róth
Alexandra: Johanna Zselyke, Németh Péter – Vörös
Viktória: Boglárka, Bagarus József – Holbok Katalin: Boglárka és Janka.

Halálozás: Papp Mihályné sz. Radics Márta (1920),
Élõ István (1956), Laki József (1950), Biró Sándorné
sz. Simon Ilona (1931),
Horváth Sándor Antal
(1952), Avas Emilné sz.
Biró Éva Erzsébet (1942),
Szih Géza (1930), Márkus
Károly (1937), Albert József (1935), Rittenbacher
Emil (1970), Csáfordi Jánosné sz. Hock Veronika
(1939), Nemes Józsefné sz.
Németh Irén (1940), Bakacs János István (1947),
Sturcz Pálné Nyári Hajnalka (1936), Takács Imréné
sz. Fekecs Erzsébet (1919).
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Aláírások a bankautomatáért
A volt Textilgyár fõbejáratánál néhány hónapja megszüntetett bankautomata visszaállításáért indult aláírásgyûjtés a felsõvárosi és az erzsébetvárosi körzetben.
Néhány napon belül közel ötszáz aláírás gyûlt össze,
mondták az érintett önkormányzati képviselõk, dr.
Hermann István és Venczel Csaba.
A körzetben élõk fordultak panasszal a képviselõkhöz, mert az érintett városrészektõl csak nagyobb távolságban található bankautomata. Dr. Hermann
István, a Felsõváros önkormányzati képviselõje elmondta, a belvárosban élõk
több pénzkiadó automata
közül is választhatnak, ezzel szemben a város külterületein élõknek nincs
ennyi lehetõségük.
- Fontosnak tartom,

Köszönjük a rokonoknak,
barátoknak, kollégáknak,
tanítványoknak, közeli, távoli ismerõsöknek és ismeretleneknek a szótlan kézfogásokat, néma öleléseket,
a kimondatlan és kimondott
szavakat, melyeket
Tegyi Tibor
iránt érzett szeretetbõl,
tiszteletbõl kaptunk. Bár a
virágok és a koszorúk nem
nekünk szóltak, értük is köszönettel tartozunk.
A gyászoló család

hogy a Béke tér és a Vasútállomás környékén legyen
egy bankautomata. Ez
nemcsak a körzetben élõ
ezer lakos miatt lenne
szükséges, hanem a város
kereskedelmi és turistaforgalma miatt is. Valószínû,
hogy a vonattal Pápára érkezõk is elõszeretettel
használnák az automatát –
nyilatkozta dr. Hermann
István önkormányzati képviselõ, aki elárulta, kérésüket az érintett bank helyi fi-

ókjának vezetõje is támogatja.
Venczel Csaba erzsébetvárosi képviselõ elmondása szerint abban bízik, hogy
az általuk indított aláírásgyûjtés ugyanolyan jelentõséggel bír a pénzintézetnél,
mint a bankkártyák használatára irányuló telefonos
közvélemény-kutatás.
Dr. Áldozó Tamás polgármester a sajtótájékoztatón
úgy
fogalmazott,
amennyiben a pénzintézetnek nem áll módjában az
automatát korábbi helyére
visszahelyezni, úgy az önkormányzat felajánl erre a
célra egy tulajdonában lévõ
épületet.
vb

Csót

Lezárult az
egészségprojekt
Az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos
TÁMOP-projektet valósítottak meg az elmúlt 10 hónapban a Pápa közeli településen Csót Község Önkormányzata
egészségre nevelõ programja címmel. A közel 10 millió forint támogatottságú programot eredményesen zárták június végén, adott tájékoztatást Kékesi István projektmenedzser.
2013 szeptemberében indult a projekt, azzal a célkitûzéssel, hogy a faluban
élõk táplálkozással, életmóddal kapcsolatos szemlélete jó irányban változzék,
kialakuljon bennük jártasság az egészségmegõrzés lehetõségeinek területén. De
nemcsak a felnõtt lakosságot érintette a program, az
óvodások, iskolások és fiatalok számára mindazon
készségek és képességek elsajátításának lehetõségét
felkínálták, mellyel az
egészséges életmódra való
törekvés kialakulhat. Mindezen célokat számtalan
program – többek között
klubfoglalkozások, egészségügyi állapotfelmérések,
szakorvosi elõadások és tanácsadások,
interaktív
konzultációk, versenyek,
kirándulások, sportprogramok, egészséghét - keretében valósították meg. Kékesi István projektmenedzser úgy fogalmazott, a
projekt eredményesen zárult, a lakosság nagyon széles körét sikerült bevonni a
programokba, és elmondható az is, hogy sikerrel járt
azon célkitûzésük is, hogy
szemléletváltozás történjen
az egészséges életmóddal
kapcsolatban a lakosság körében. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg.
vb
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Labdarúgás

Az utánpótlás
kerül fókuszba

2014. július 17.

Mátyus János gyõztes mentalitású játékosokat keresett

Kezd kialakulni a keret

Három hét telt el a Lombard Pápa felkészülésébõl, a
ítéljük meg, alkalmasak arbakonyaljai együttes napi két tréninggel és edzõmérkõzéra, hogy az élvonalban szesekkel hangol a július végén induló új bajnoki évadra.
repeljenek.
Szombaton
szlovák
másodosztályú
Mátyus Jánost, a Lombard új vezetõedzõjét a kedd délutáA labdarúgó világbajnokságot követõen a sportág ni edzés elõtt arra kértük, hogy értékelje az eddig elvégegyüttes ellen játszunk
újabb nemzetközi tornára készül: július 19-én kezdõdik zett szakmai munkát, és beszélgessünk a keretben várhaedzõmeccset és jövõ héten
az U-21-es Európa-bajnokság, amelynek helyszíne Ma- tó erõsítésekrõl is.
hétfõtõl pedig bajnoki ritgyarország. Két csoportban nyolc ország válogatottja
musban edzünk, majd a Vi- Három hét ment el a ségeket, a céljainkat, hiszen
versenyez, a tét nagy, hiszen az 1-6. helyezettek kvalifideotonnal mérjük össze
kálják magukat a jövõ évi korosztályos világbajnokságra. felkészülésbõl – nyilatkozta ezek mentén kezdtünk el
erõnket a nyitófordulóban.
lapunknak Mátyus János –, dolgozni.
- Az elmúlt hetekben a
A Mészöly Géza irányítot- rintért tekinthetik meg a ta- azt tudni kell, hogy húsz já- A napi tréningek mellett
nyári rekkenõ hõség sem hátta magyar válogatott a nyi- lálkozókat. Ingyenes a belé- tékos távozott a Lombard több felkészülési találkozót is
ráltatta a munkát, a Perutz
tónapon Ausztria ellen pés a 14 éven aluli gyerekek Pápa elsõ csapatától, és hét játszottatok. Mennyire vagy
Stadionban pedig minden
kezd Budapesten a Szusza és kísérõik számára. A labdarúgó maradt a kere- elégedett a mutatott játékfeltétel adott a megfelelõ
Ferenc Stadionban, majd Gyermekszektor program tünkben, ezért erõsítenünk kal?
szakmai munkához.
intézmények, kellett. Nagyon sok próbajúlius 22-én Felcsúton, a keretében
- Volt négy felkészülési
- A körülményekre nem
Pancho Arénában a portu- sportegyesületek minimum játékost teszteltünk, és bár mérkõzésünk, érdekes mólehet panaszom, az edzõpágálok ellen, három nappal 10 fõs csoportok esetében az idõ nagyon szorít, gya- don ebbõl a három legne- fáradt is volt, hiszen a lyánk megfelelõ minõségû,
késõbb ismét a Szusza Sta- ingyenes belépõket igényel- korlatilag kezd a keretünk hezebb jól sikerült. Játszot- munka közepén voltunk a mûfüves és a centerpálya
a
gyermekje- kialakulni.
dionban Izrael ellen játszik hetnek
tunk szlovák elsõ- és má- ekkor.
kiváló, valamint a stadiona nemzeti csapat. Az Euró- gyek@mlsz.hu e-mail cí- Milyen szempontok do- sodosztályú együttesek el- Az imént beszélgettünk a tól pár méterre van a sportpa-bajnokság további hely- men. A jegyeket korlátlan mináltak a szerzõdtetni kí- len, valamint egy ukrán elsõ keretben történõ változások- csarnok és a fantasztikus
színei Gyõr és Pápa. A mennyiségben lehet igé- vánt labdarúgókkal szem- ligás klub ellen is, itt kimon- ról. Sok próbajátékos meg- Várkertfürdõ. A játékosálPerutz Stadionban a B-cso- nyelni, azonban a jegy- ben?
dottan tetszett a védekezé- fordult a Perutz Stadionban lomány azonban még nem
port három mérkõzését igényléseket érkezési sor- A Lombard Pápa a ka- sünk és a hozzáállásunk. A az elmúlt hetekben.
állt teljesen össze, egy edzõrendben fogadják a jegyek pus poszt kivételével min- ZTE-vel is összecsaptunk
rendezik meg.
- Rengeteg gyenge ké- nek pedig idõre van szükséA Magyar Labdarúgó keretszámára való tekintet- den posztra keresett játé- Egerszegen, ahol az fájt a pességû játékos köszönt be, ge, hogy a csapatot összeSzövetség hivatalos inter- tel. A jegyeket interneten a kost. Szeretnénk még szél- legjobban, hogy a korábban aztán köszönt el tõlünk. rakja, formálja, és az együtnetes oldalán (www.mlsz.hu) meccsjegy.mlsz.hu inter- sõt és támadót igazolni, gyakorolt dolgainkból sok Naponta öt-hat labdarúgót tes játéka a tervek szerint
olvasható információk sze- netes oldalon, valamint sze- azon dolgozunk, hogy ez mindent nem láttam a pá- teszteltünk, akiket végül ki- összecsiszolódjon.
rint az EB mérkõzéseire egy- mélyesen országszerte a minél elõbb megvalósuljon. lyán. Valószínû a csapatom választottunk, azoknál úgy
Polgár Szilárd
ségesen 500 forintba kerül- Ticket Express irodáiban Nálam nagyon fontos, hogy
nek a jegyek, de van lehetõ- (iroda keresõ: www.even- a labdarúgó mentálisan ha- Strandkézilabda
ség csoportos és gyermek- tim.hu/hu/outletek). Az 50 sonló hozzáállású legyen,
kedvezményre. Tíz fõs cso- fõs kedvezménnyel árusí- mint amilyen én voltam jájegyeket
az tékos koromban.
portok esetében a szurko- tott
lók 200 forintért, ötven fõs info@tex.hu email címen
- Vagyis gyõztes típusú?
csoportok esetében 100 fo- lehet igényelni.
- Köszönöm, hogy ezt így
Alsóörsön rendezték meg az idei megyei gyõztes. A csapatvezetõ, Zöldi Ferenc bemegfogalmaztad.
Igen,
ilyen hozzáállású labdarú- strandkézilabda bajnokságot. Négy csapat, számolója szerint a versenykörülmények
gókat kerestem és keresek, Nemesvámos, Õsi, Alsóörs és a Pápai kedvezõek voltak, jó idõben, nagy küzdelAz U-21-es labdarúgó Európa-bajnokság programja:
emellett persze több szem- MOTAX KC kvartettjébõl a pápaiak ke- mek közepette dõlt el a megyei strandkézipontot is figyelembe vet- rültek ki gyõztesen: a MOTAX veretlenül, labda bajnokság sorsa. A pápai kézilabdás
A-csoport: Július 19., szombat, 18.30: Magyarország–Ausztria
tünk, így az anyagi lehetõ- mindhárom mérkõzését megnyerve lett lányokat Kapcsándi Zsolt készítette fel.
(Szusza Ferenc Stadion). Július 19., szombat, 18.00: Portugália–Izrael (Felcsút) Július 22., kedd, 18.00: Ausztria–Izrael (Szusza Ferenc Stadion), Július 22., kedd, 20.30: Magyarország–Portugália
(Felcsút) Július 25., péntek, 18.00: Izrael–Magyarország (Szusza
Ferenc Stadion) Július 25., péntek, 18.00: Ausztria–Portugália
Felcsút)
B-csoport: Július 19., szombat, 20.15: Bulgária–Németország
(Gyõr), Július 19., szombat, 17.15: Ukrajna–Szerbia (Gyõr), Július
22., kedd, 18.00: Németország–Szerbia (Pápa), Július 22., kedd,
21.00: Bulgária–Ukrajna (Pápa), Július 25., péntek, 20.15: Németország–Ukrajna (Gyõr), Július 25., péntek, 20.15: Szerbia–Bulgária
(Pápa)
Elõdöntõk: július 28., hétfõ, Felcsút illetve Szusza Ferenc Stadion.
Döntõ: július 31., csütörtök, Szusza Ferenc Stadion.

Megyei bajnok a MOTAX
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