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Fókuszban

Darcsi István

Különféle borzalomról érte-
sülve, mindig azt hiszem, hogy
ezután engem már nem lep
megsemmi. Aztánmégis,mert
mindenfajta borzalomnál van
nagyobb.
Vezető hír volt minden médi-

ában, hogy egy családapa
előbb baltával megölte öt és
nyolc éves gyerekeit, aztán a
feleségét, végül magával is
végzett– láncfűrésszel,miután
hiába vágta fel az ereit és szúr-
ta hason, majd szíven magát.
Veszprém legnagyobb lakóte-
lepén egy nő kiugrott a tizedik
emeletről. Pécsen aminap egy
diák lelőtte egyetemistatársát.
Hogy ölheti meg egy szülő a

gyerekeit? Milyen kilátástalan
helyzetben kell éreznie magát
annak, aki azt látja legjobb
megoldásnak a problémájára,
ha a tizedikről a mélybe veti
magát? Mi vitte rá a diákot
arra, hogy vaktában lövöldözve

kioltson egy fiatal életet? Lé-
tezhet ezekre a kérdésekre el-
fogadhatómagyarázat?
A szakemberek majd megál-

lapítják, hogy az addig normáli-
san viselkedő emberek egy-
szer csak valamiért bekattan-
tak. Sajnos manapság túl so-
kankattannakbe,méghanem
is végződik mindig tragédiával.
Stressz. Pár éve még fur-

csán ízlelgettük a szót. Igazá-
ból nem is tudtuk, hogy ponto-
san mit jelent. Ez is valamilyen
nyugati izé, ami beszivárgott –
gondoltuk. Jót röhögtünk azon,
hogyAmerikábanmindenkinek
pszichológusa van. Hülye am-
csik – gondoltuk –, már nem
tudják, mit csináljanak jó dol-
gukban.
Aztán mi is megtapasztal-

tuk, hogy milyen érzés, amikor
a képünkbe vágják, hogy: ke-
vés amit teljesítesz. Az iskolá-
ban, a munkahelyen, vagy ép-
penaz ágyban. És elkezdődik a
szélmalomharc a magasabb
beosztásért, a több fizetésért,
a kényelmesebb lakásért, ade-
koratívabb autóért, a mesés
nyaralásért. De olyan is akad,
aki a mindennapi betevőért
küzd. Aztán egyszer csak úgy
érzi, hogy hiába minden, nem
tud megfelelni környezete és
saját elvárásainak...
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Mindennapi borzalmaink
MaTEMaTIkaVERsEnY a logikus gondolkodás, a jó szövegértés volt a fontos

A Lovassy a régió legjobbja

aMaTEGYE alapít-
vány szervezésében
zajlott a zrínyi–Gor-

diusz matematikaverseny a
3–12. évfolyamokon, mondta
tájékoztatójában Cz. Nagyné
Bándi Klára megyei szerve-
ző. Idén amegyénkben kilenc
helyszínen 1840-en verse-
nyeztek felmenő rendszer-
ben, de az országban össze-
sen 64 ezren indultak. a me-
gyei verseny zárásaként 118
tanuló vehetett át elismerést
a Lovassyban. Elsősorban a
logikus gondolkodás, a jó
szövegértés és a feladatok
gyors megértése volt a fontos
az idei versenyen.
Debreczenyi János polgár-

mester megnyitójában el-
mondta, meg kell becsülni
azt a munkát, amit a majdan
helyünkbe lépő mai ifjúság
végez. Fontos, hogy kineve-

lődjön az a csapat, akik tud-
ják majd irányítani az orszá-
got és egy-egy ilyen verseny
hozzájárul ehhez.
Először a csapat majd az

egyéni eredményeket ismer-
tették és a legsikeresebb fel-
készítő tanárokat is megju-
talmazták. Vándorserleget
vehettek át a megye legered-
ményesebb iskolái, amit egy
évig őrizhetnek.
kategóriájukban a legjobb

veszprémiek csapatban: Lo-
vassy gimnázium, Deák is-
kola, kossuth iskola. Egyé-
niben, középiskolások: Mó-
rocz Adrián, Pongrácz Vivi-
en, Branstadter Zoltán, Mi-
hálykó András, általános is-
kolások: Benyó Krisztián,
Borbély Bálint, Pituk Gábor,
Mihálykó Péter, Szente Fan-
ni. a megye legeredménye-
sebb általános iskolái: 1.

Deák, 2. kossuth. a közép-
dunántúli régió legeredmé-
nyesebb négyosztályos gim-

náziuma a Lovassy. az or-
szágos döntőre tizennyolcan
kaptak meghívást a megyé-

ből, amely székesfehérváron
lesz április 1–3. között.

hauzLER LÁszLó

a zrínyi Ilona-matematikaver-
seny és a Gordiusz matematika
tesztverseny megyei eredmény-
hirdetését tartották a Lovassy
gimnáziumban.

A nyolcadikos évfolyam kategóriagyőztese, a Kossuth iskola csapata

Fotó: Hauzler

RöVID híREk
Virágosztás
a Diósy utcai
játszótéren

Dr. Navracsics Tibor ország-
gyűlési és Szolnoki Pál önkor-
mányzati képviselő tavaszi vi-
rágokkal ajándékozza meg a
batthyány utca 15., 17., 19., 21.,
a kálvin park 1., a Március 15.
utca 1., 2., 3., 4., 7., a
klapka utca 1., 2., 3., 4., a
GáborÁronutca1., 2., 4., aDió-
sy Márton utca 2., a
haszkovó utca 13., 15., 17., 19.,

21., 39. házak lakóit március
21-én 10-től 16 óráig. Családon-
ként két virág kapható. a kép-
viselők várják az érdeklődőket.

kuklay antal
mond
szentbeszédet

a Cholnoky-lakótelepi Ma-
gyarok nagyasszonya-plébá-
niatemplomban (Mindszenty-
emléktemplom) március 22–
23–24-én (hétfő, kedd, szerda)
a 18 órai szentmisébenKuklay

Antal kanonok, körömi plébá-
nos mond lelkigyakorlatos
szentbeszédet. Mindhárom
nap 16.30-tól gyóntatás lesz.

síelt a Deák
általános iskola
Másodszor rendezett síver-

senyt a Deák Ferenc Általános
Iskola Eplényben, a nordica
síarénában. a megmérettetés
előtt januárbankétszerötnapos
délutáni, az iskola által szerve-
zett síoktatást tartottak, így a
kezdőkishamarelsajátíthatták

a szükséges ismereteket. a ver-
senyen aztán a diákok 1–4. és
5–8. osztályos korcsoportban
nemenkéntmérhettékössze tu-
dásukat, sőt családi kategóriá-
ban is indulhattak egy felnőtt
ésegygyermekpárosításban.a
rendezvény költségeihez Szol-
nokiPálképviselőszabadidő-és
diáksport-tanácsnokikeretéből
kétszázezer forinttal járult hoz-
zá.

nyit a horgásztó
Március 20-án nyit a ká-

dártai Tanki-tó, amely szom-

bat-vasárnaponként, vala-
mint az ünnepnapokon 7-től
19 óráig várja a horgászo-
kat.

Laci és a csúnya
kislány
Március 5-i lapunkban ír-

tunk a kabóca bábszínház
Laci és a csúnya kislány című
darabjáról, melynek alkotói
névsorát a következők szerint
pontosítjuk. Díszlet és kivite-
lezés: Tamás Erzsébet, Szo-
szó, Fige Tamás. bábtervek:

Fige Tamás. Rendezés: Ta-
más Erzsébet, szoszó. Ját-
szották: Tamás Erzsébet és
Fige Tamás. zene: Pirisi
Ákos.

képviselői
fogadóóra
Molnár Ernő önkormány-

zati képviselő, a Lokálpatrió-
ták Egyesületének elnöke
képviselői fogadóórát tart
március 30-án, kedden 15
órakor a Március 15. utcai
klubkönyvtárban.

Felhívás
Gizella-díj
adomá-
nyozására

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
közgyűlése első magyar
királynénk, Gizella életútjá-
ra emlékezve a város anya-
gi, szellemi és művészeti
értékeinek megőrzéséért
és létrehozásáért, a város
nemzetközi hírének öregbí-
téséért, kapcsolatainak
kiépítéséért és ápolásáért
végzett kiemelkedő tevé-
kenység elismeréseként
évente 3 fő részére Gizella-
díjat adományoz.
A Gizella-díj adományozá-
sát bármely veszprémi
lakos, szervezet és intéz-
mény kezdeményezheti.
A Gizella-díjat a polgármes-
ter, alpolgármesterek, vala-
mint az önkormányzat
állandó bizottságainak
elnökei, tanácsnokai által
alkotott eseti bizottság
javaslataalapjánVeszprém
Megyei Jogú Város közgyű-
lése adományozza.
A Gizella-díjat 2010. május
8-án, a Gizella-napok
keretében adja át a polgár-
mester.
Kérjük a város polgárait,
gazdálkodó és civil szerve-
zeteit, intézményeit, hogy a
díjjal kapcsolatos személy-
re szóló javaslataikat az
indoklással együtt 2010.
április 5 -ig adják le, illetve
postázzák el a következő
címre: kstreit@gov.veszp-
rem.hu Veszprém Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Kabinetiroda 8200
Veszprém, Óváros tér 9.

Jó hangulatban teáztak
a zsúfolásig megtelt terem-

ben a közönség is kérdezhette
az ismert veszprémi kötődésű
embereket. a városhoz való
viszonyáról ókovács szilvesz-
ter elmondta, úgy vélte, el kell
mennie a fővárosba, hogy kar-
riert fusson be, ám belül min-
dig is veszprémi maradt. Je-
lenlegi otthona is sokban em-

lékezteti városunkra, a séd
völgyére, ahonnan gyalog járt
fel a Lovassy gimnáziumba.
navracsics Tibortól aztán azt
is megtudta, hogy ma már
Brányi Mária, a városfejlesz-
tési bizottság elnöke jóvoltából
kisbusz közlekedik a buhim-
völgyben. a zenével is akkor
került közelebbi kapcsolatba,
mikor gyermekként templom-
ba járt.
helyben sikerült viszont

maradandót alkotni Gulyás
Péternek, aki veszprémiként
lett világhírű játékos. Elárul-
ta a közönségnek, ha tehetné,
az Mkb csapatából menne
nyugdíjba. – Minden ideköt, a
családom, az ismerősök, s bár
hívtak németországba, nem
szívesen hagynám itt Veszp-
rémet – jelentette ki. Elmon-
dása alapján megtudhattuk,
milyen különbségek voltak
Zovkomester ésMocsai tanár
úr felkészülési módszerei
közt, valamint azt is elmond-
ta, hogy a sok idegenlégiós
ellenére a csapatnál az öltöző-
ben magyarul beszélnek, és
tartják a kapcsolatot a régeb-
ben itt játszó társakkal is.

MÁTYus

az Mkb Veszprém kézilabdázója,
Gulyás Péter és Ókovács Szilvesz-
ter operaénekes-műsorvezető volt
dr. Navracsics Tibor országgyűlési
képviselő vendége múlt csütörtö-
kön az ötórai teán a hemóban.

Minderről Debreczenyi Já-
nos polgármester és dr. Bense
LászlóErikkörnyezetvédelmi
tanácsnok számolt be keddi
sajtótájékoztatóján, ahol han-
goztatták, a közvilágítást
közbiztonsági okokból termé-
szetesen nem kapcsolják le.
nem világítanak majd a köz-
intézmények lámpái, a városi
díszkivilágítások, mindaz,
ami luxusként fogható fel,
emelte ki a polgármester. –
nagy kincsnek számítanak
földi értékeink, és erre nem
akkor kellene rájönnünk, mi-
kor már elvesztettük őket –
fogalmazott Debreczenyi Já-
nos hozzátéve, hogy a légkör,
melyben élni tudunk, körül-
belül öt kilométer, mint a
Veszprémet körülvevő külső-
körgyűrű átmérője.

a Föld órája programot
dr. bense László Erik is-
mertette, elmondta, hogy a
természetvédelmi világalap
kezdeményezésére három
éve rendezték meg először
azzal a céllal, hogy felhívják
a figyelmet a klímaváltozás
veszélyeire. a megmozdulás
sydney városából indult,
Magyarországról az első év-
ben négy, majd tavaly már
több mint hatvan település
borult sötétbe egy órára.
hangsúlyozta, jó lenne, ha
nemcsak erre az egy órára
jutna eszünkbe takarékos-
kodni az árammal, hanem,
máskor is odafigyelnénk a
bekapcsolva hagyott készü-
lékekre ugyanúgy, mint a
csöpögő csapra.

MTM

Csatlakozva a Föld órája verseny-
hez március 27-én este fél kilenc-
től másnap hajnalig Veszprém
város is kikapcsolja nélkülözhető
fényforrásait.

sötétségbe
borul Veszprém

Ötórai tea Ókovács Szilveszter, dr. Navracsics Tibor és Gulyás Péter közreműködésével

Fotó: Mátyus


