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OKTATÁS Szükségesnek tartotta, hogy egy távoli országban tapasztalatokat gyűjtsön

Akultúrák kereszte-
ződésében, sok irá-
nyú kulturális ha-

gyomány és hatás között
nőtt fel, s amit magába szí-
vott, amit Szingapúr egész
levegője áraszt, a nyitott-
ság és az olyan mértékű to-
lerancia, amelyet társadal-
munk nem ismer. A kislány,
ezzel a nyitottsággal, s ter-
mészetes naivitással köze-
lített hozzánk, jött váro-
sunkba, s így itt mindent
nagyszerűnek talált, a vá-
ros szép, az emberek kedve-
sek és segítőkészek. S Szin-
gapúr zajos forgalma után
éppen a kisváros csendes
miliője fogta meg, melyhez
hasonlóval még nem igen
találkozott. Valójában nem
talált semmit furcsának,
még az ételekkel is elsőre
megbarátkozott, az egyet-
len problé-
ma , amit
megemlített,
hogy a szál-
lásán a diák-
o t t h o n b a n
kommuniká-
ciós nehézsé-
gei voltak.
Tamil Nadul India legdé-

lebbi állama, ahonnan szár-
mazott a család, apja még
ott Indiában, a sziklaerőd
köré épült csodálatos fek-

vésű Trichy városában szü-
letett. Most általános isko-
lában tanít Szingapúrban,
s édesanyja a repülőtéren
dolgozik, az utasokkal fog-
lalkozik. Szingapúrban a
hivatalos nyelv az angol, de
a család, származása alap-
ján tamilul is beszél.
Yvonne Arivalagan azért

választotta a politikai tu-
dományokat, mert a későb-
biek során a médiában sze-
retne elhelyezkedni, talán
valami nemzetközi lapnál.
Közelebbi célja azonban,
hogy a szingapúri külügy-
minisztériumban kapjon
állást. Ehhez azonban ke-
ményen kell dolgoznia, na-
gyon jó tanulmányi ered-
ményt kell elérnie. Tanul-
mányaihoz szükségesnek
tartotta, hogy elutazzon
egy távoli idegen országba

tapaszta la -
tokat gyűjte-
ni. Az AIE-
SEC nemzet-
közi szerve-
zet segítsé-
gével került
Veszprémbe,
a Lovassy

László Gimnáziumba. Az
AIESEC, melynek 2009 óta
helyi bizottsága működik
Veszprémben a Pannon
Egyetemen is, azt tűzte ki

célul, hogy segítsen a fiata-
loknak képességeik fejlesz-
tésében, s megszervezze
számukra, hogy néhány hé-

tig más országokban élje-
nek és dolgozzanak, s ezzel
értékes tapasztalatokat
szerezzenek. Yvonne Ari-

valagan elsősorban Kelet-
Európába akart utazni, mi-
vel erről a térségről keve-
set lehet tudni Szingapúr-
ban, s az itteni országok
csak ritkán szerepelnek a
híradásokban. Magyaror-
szágról ő is csupán annyit
tudott, hogy Budapest a fő-
városa, s hogy negyven évig
kommunista ország volt. S
minthogy Magyarország
kínálta talán a leggazda-
gabb választékot, s a Lo-
vassy László Gimnázium-
ról sok jót olvasott, így
emellett döntött.
Mindenképpen olyan

helyre akart menni, ahol
emberekkel találkozhat,
kapcsolatokat létesíthet, s
ehhez egy iskola kiváló. Az
angol szakos tanárokkal
bejárt az órákra, tartott
angolból előadásokat, vala-
mint Szingapúr történetét,
kultúráját ismertette meg
a diákokkal. Az itt töltött
idő hasznos és kellemes
volt. Amikor útnak indult,
elsősorban attól félt, hogy
távol idegenben sokat lesz
egyedül, s azt hitte, na-
gyobb honvágy gyötri majd.
De az itteni tanárok, s a
Pannon Egyetemen az AI-
ESEC központból az egye-
temisták sok programot
szerveztek számára, elhív-
ták otthonukba, kirándulá-
sokra vitték Budapestre,
Tihanyba és sokfelé még.
Számos barátra talált, s
bár természetesen jó lesz
újra otthon lenni, de kicsit
sajnálja is, hogy el kell
utaznia.

LÁSZLÓ PÉTER

Yvonne Arivalagan Szingapúrból
érkezett, Indiából származik, val-
lása római katolikus, s a Szingap-
úri Nemzeti Egyetemen politikai
tudományokat tanul.

A Lovassy László Gimnáziumról sok jót olvasott, így ezt választot-
ta Yvonne Arivalagan

Operagála
az ünnepi játékokon
Az idei Veszprémi Ünnepi

Játékok második napján,
július 30-án operagála vár-
ja majd az érdeklődőket. A
fesztiválon José Cura és
Komlósi Ildikó közösen lép
fel.
Az argentin tenort senki-

nek sem kell bemutatni,
hiszen hazánkban is több-
ször koncertezett már. José
Cura zenészcsaládba szüle-
tett, így nem csoda, hogy 8
évesen zongorázni, 12 éve-
sen gitározni tanult. Zenei
tanulmányait 16 évesen
kezdte, majd később a Ro-
sarioi Nemzeti Egyetemen
és Buenos Aires-ben a Te-
atro Colón Művészeti Ka-
rán is tanult. Az énekléssel
csak később, 26 évesen kez-

dett komolyabban foglal-
kozni. Még csak harminc-
éves volt, mikor operaéne-
kesi karrierje érdekében
Olaszországba költözött,
ahol az olasz melodrámai,
belcanto stílus szakava-
tottjánál Vittorio Terrano-
vánál tanult. 1992-ben de-
bütált, majd egyre rango-
sabb operaházak következ-
tek. Hamar szert tett a
nemzetközi ismertségre,
pályája egyenesen ívelt fel-
felé, fellépett számos euró-
pai és amerikai produkció-
ban. José Cura az első
olyan előadóművész, aki
egyszerre vezényel és éne-
kel, koncerteken és lemez-
felvételeken egyaránt. So-
kan nem is tudják talán, de

az argentin tenor 2004 óta
Veszprém város díszpolgá-
ra.
Komlósi Ildikó 1984-ben

diplomázott a Zeneakadémi-
án, majd a következő évben
Londonban és Milánóban
folytatta tanulmányait. A
szakma 1986-ban, a Pavarot-
ti-énekverseny győzteseként
kezdett felfigyelni rá, ekkor
kezdődött el nemzetközi kar-
rierje is. Pályafutása során
számos európai nagyváros
operaházaiban lépett fel, ne-
vét és tehetségét ismerik pél-
dául a Távol-Keleten és
Észak-Amerikában is. Egyet-
len operatársulatmellett sem
kötelezte el magát, de rend-
szeresen szerepel a Milánói
Scala, New York-i Metropoli-
tan a Bécsi Staatsoper, a
Drezdai Semperoper, a Vero-
nai Aréna, és a Londoni Co-
vent Garden színpadán.
Komlósi Ildikó és José

Cura nem először áll közö-
sen színpadra, 2009-ben
együtt szerepeltek a New
York-i Metropolitanben a
Franco Zeffirelli rendezte
Parasztbecsület-előadá-
son. A művésznő már a vi-
lág valamennyi nevesebb
operaházában fellépett, de
hazánkban ritkán hallha-
tó, ezért is különleges a
Veszprémi Ünnepi Játékok
gálaestje.

Honda CR-Z

Újjászületett a CRX?

Ahajdani CRX-es rokonság
nyilvánvaló és szándékos, de
szó sincs retrózásról, maxi-
mumelviekben:azerőteljesen
ékalakú,dinamizmustsugár-
zó CR-Z ugyanúgy kompakt,
könnyű és fürge, mint a ’80-
as, ’90-es években nagy nép-
szerűségnek örvendőmodell.
A Honda Insight technikai

alapjaira épülő formás kis
kocsi rövidebb, szélesebb,
alacsonyabb, de alig valami-
vel könnyebb testvérénél. A
túlsúly miatt a sportos ka-
landokról azért mégsem kell
teljesen lemondani. A CR-Z
két motorja 10 másodperces
100-as sprintre képes és bár
sajnos a járgány puhább, lá-
gyabb, kényelmesebb annál,
mint amilyennek látszik,
mégis akad benne kellő erőt
igénylő precíz kormány, ha-
tározott és rövid úton járó
pontos váltó. Utóbbi az autó
egyik különlegessége is,
ugyanis benne kapcsoltak
össze elsőként hatfokozatú
manuális váltót hibrid haj-
táslánccal.A benzinmotor és

az IMA-rendszer összesített
teljesítménye 124 lóerő. A
csúcsnyomaték azonos az 1,8
literes Civicével, és már
1500-as percenkénti fordula-
ton jelentkezik, azaz rögtön.
A CR-Z gazdag alapfelsze-

reltsége tartalmazhat légzsá-
kot, aktív fejtámlákat,menet-
stabilizálót és emelkedőn el-
indulást segítő asszisztenst.
Nem hiányzik belőle a klíma-
berendezés, a hat hangszórós
CD-rádió, az USB iPod-csat-
lakozó és amotorindító gomb.
A közepes és felső szinteken
bőrbevonatúülés éskormány,
illetve könnyűfém pedálsor is
van. A csúcsmodell vásárlójá-
nak Bluetooth kihangosító,
sebességrögzítő, xenon világí-
tás és a csomagtartóban elhe-
lyezettmélynyomót tartalma-
zó 360 wattos hangrendszer
szerez örömöt. Panoráma
üvegtetőésbőrkárpitozás550
ezer forintért rendelhető.Ma-
gyarországon csak a legma-
gasabb, GT felszereltséggel
kapható az autó 6,499 millió
forintért. (X)
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BÁRCZI CARITAS ALAPÍTVÁNY
2009. évi közhasznúsági jelentése

Pénzügyi nyitóállomány: 4 705 464 Ft
Bevétel: Kiadás:
Szja 1%-a: 300 924 Ft Eszközök, anyag: 171 000 Ft

Magántámogatás: 755 351 Ft Igénybe vett szolgáltatás: 1 137 400 Ft

Gazdálkodási bevétel: 169 772 Ft

Pályázat: 280 000 Ft

Bevétel összesen: 1 506 047 Ft Kiadás összesen: 1 308 467 Ft
Pénzügyi záró állomány: 4 903 044 Ft

Ezúton köszönjük a 2008-es év szja 1%-ának felajánlását.
A 2009-ban kapott 300 924 Ft-ból a gyermekeink részére színház-, bábszín-

házbérletet vásároltunk, valamint a táborozás költségeihez járultunk hozzá.

Alapítványunk köszönettel fogad minden támogatást.
Adószám: 19261045-1-19 Számlaszám: 73200189-11101954

Veszprém, Gyöngyvirág u. 4.
(Horváth-kert mellett)
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 9–17-ig
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Júliusi akció!
kedvezmény20%mindenre

a hirdetés
felmutatójának!

Az akció július 2–31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

A

www.swissies.eu

MBT PONT VESZPRÉM Balaton Plaza, Budapesti út 20-28.
Tel.: 06-88-325-557, Nyitva: H-SZ: 9-20, V:10-19

Swissies viselésekor megvédheti a gyermek lábát a kemény talaj
okozta ütésektől, fokozhatja az izmok aktivitását ezzel támogatva
az izületek egészséges fejlődését!

Üzletünkben számítógépes állapotfelmérő vizsgálattal
és tanácsadással várjuk Önt és gyermekét is!

Agyermekeinknek is
egészséges lábakra van szüksége.

Szexuális tevékenységet fokozó gyógynövény tartalmú étrend-kiegészítő

POTENCIANÖVELŐ KÉSZÍTMÉNY.

MAXIDUS a hatékony férfierő!

Hatás: 15-20 percen belül. Semmilyen
káros mellékhatása nincs.

A MAXIDUST magas vérnyomású és
cukorbeteg is használhatja.

A MAXIDUST nem kell kúraszerűen szedni.

Megrendelés:
(06-30) 972-6002, 11-18 óráig, diszkréten.

Megvásárolható:
SEXSHOP Veszprém, Budapest út 30.

www.potencianovelok.shp.hu

Sírgondozás
A Lokálpatrióta Egyesü-

let a héten a kádártai a
gyulafirátóti és a dózsavá-
rosi temetőkbe is új locsoló-
kannákat helyezett el. A
Vámosi úti temetőbe a ki-
helyezett locsolókannák

mellé a sírgondozásra al-
kalmas kerti szerszámokat
(kapa, lapát, gereblye) is
biztosítunk. A szerszámo-
kat a temetőgondnokság
irodáján lehet elkérni,
használatuk ingyenes.

Egy diáklány Szingapúrból

Fotó: László

Számos barátra
talált és kicsit
sajnálja, hogy el
kell utaznia.

Kedves Olvasóink!
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük az alábbi

ingyenesen hívható zöldszámon jelezzék: 06(80)949-199


