
A város lapja

Advent közeledtével, az esz-
tendô vége felé, a közelítô tél fu-
vallatában, vajon szánunk-e elég 
idôt a lelki számadásra? Gépies 
mozdulatainkon, ösztönössé rög-
zült cselekedeteinken, monotonná 
lankadt mondatainkon túl leülünk-e 
önmagunkkal, hogy kicsit elméláz-
va számvetést végezzünk? Hogy 
feltegyük az egyáltalán nem költôi 
kérdést: jutott-e világ általunk is 
elôbbre? 

Vagyunk itt pár milliárdnyian, 
ha összeadnánk erôinket, pozitív 
energiánkat, csodákat mûvelhet-
nénk, tán még a Földet is kifordí-
tanánk a sarkából, feltéve persze, 
ha azzal is elôbbre vinnénk közös 
jó ügyeinket.

Vajon elôbbre vihetjük-e a világ 
dolgait? Egyáltalán: nem túl me-
rész, patetikus kérdés ez? Elvégre 
mit is tehet az egyszerû halandó, 

ha nem koronával vagy jogarral 
jön a világra, ha nem parancsolhat 
országoknak, birodalmaknak, ha 
nem uralkodhat mások fölött, s 
nem is politikus, nem médiasztár, 
nem filmcsillag, nem Nobel-díjas 
tudós, író vagy költô. Ha az öröm 
vagy a bánat könnyeit visszatartva 
végigküszködi életét, amelyhez 
nem önszántából jutott, s nem is 
önszántából veszíti el. Másokat is-
tenít, önmagát megtûri, abban a 
hitben, hogy még a molekulába 
zárt, egyazon pályán keringô 
atomnak is nagyobb az önállósá-
ga, mint neki.

Persze nagyobb a hatalma, mint 
a hatalmasoké. Nem erôlteti rá ön-
magát, nézeteit, hóbortját mások-
ra, tömegekre, népekre, földrészek-
re, a világra. Nem lesz mindenek 
 fölött álló ítésze másoknak, nem 
diktál politikai és más divatokat, 

ízlést, nem képzeli magát Isten-
nek, nem prédikál vizet, ha borisz-
sza. Nem akar uralkodni mások fe-
lett, se szóval, se eszmével, se 
cselekedettel – ez mindennél na-
gyobb hatalom. Könnyû ezt így ki-
jelenteni, hiszen a legszebb böl-
csesség is dogmává aszalódhat, ha 
az élet nem igazolja. Mégis: próbá-
lom elhinni, hogy nagyon sok függ 
tôlünk, rajtunk is múlik, hogy bol-
dognak vagy boldogtalannak 
érezzük-e magunkat?

Legtöbbször elsikkadnak az élet 
valódi értékei, alig figyelünk rájuk. 
Csak akkor vesszük észre ôket, ak-
kor sóvárgunk utánuk, amikor már 
nincsenek, mint a szeretet, az 
egészség. Egy udvarias figyelmes-
ség, apró ajándék, vagy néha csak 
egy jó szó. Az a tudat, hogy tarto-
zunk valakihez, s tartoznak hoz-
zánk. Hogy nem vagyunk egyedül, 

s nem maradunk magunkra, ha 
majd bajba jutunk. Az ember per-
sze gyarló, hajlamos-e bizonytalan 
világban az anyagi javaktól várni 
jókedvét. Bevallom, én sem lennék 
búskomor, ha megütném a fônyere-
ményt a lottón. Bár ki tudja, nem 
akkor kezdôdnének-e a valódi gon-
dok?

Advent kezdetén, amikor min-
denki a pénztárcánkra ácsingózik, 
olvassuk meg, mennyi pénz maradt 
benne, és elmélkedjünk egy keve-
set. Lelkizzünk. Meg nem árthat. 
Ha hibáztunk, mulasztottunk is, 
helyrehozhatjuk majd a jövôben. 
Sosem késô tenni azért, hogy 
elôbbre jusson a világ. S jegyezzük 
meg jól a székely ember bölcsessé-
gét: „Igyekezzünk, hogy ha már jót 
nem tehetünk felebarátunkkal, rosz-
szat se tegyünk vele.” 

Balassa Gellért

a lelki számadás közelében 

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 10. szám  2008. november 20.
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Csaba testvér neve fogalommá 
vált már erdélyben és Magyaror-
szágon, de a Dévai szent Ferenc 
alapítvány nem hangzik isme-
retlenül a világ számos más or-
szágában sem. a szegény sorsú 
gyermekeket maga köré gyûjtô 
ferences szerzetes-pap 16 éve 
immár közel ötven intézményt 
mûködtet, teszi szebbé, boldo-
gabbá a legkiszolgáltatottabbak 
életét. 

Csaba testvér a nagyszámú ér-
deklôdô közönség elôtt a KÉSZ 
várpalotai csoportja meghívására 
tartott mindenki számára érthetô, 
ugyanakkor teológiai mélységeket 
megmozgató elôadást a Nepomuki 
Szent János Római Katolikus Álta-
lános Iskolában Szent Márton nap-
ján. Csaba testvért Nagy Károly 
plébános köszöntötte, és kérte fel 
arra, hogy amint a rászoruló gyer-
mekekkel megosztja szeretetét, 
tegye ezt most a megjelent érdek-
lôdôkkel is.

Böjte Csaba aktuális témát elem-
zett végig humorral fûszerezett, 
ferences egyszerûséggel mélyen-
szántó lelki elôadásában. „Gazda-
sági, politikai válság, magánéleti 
problémák, mindez elegendô ok 

lehetne az elkeseredéshez” – ve-
zette fel a témát Csaba testvér. 
Mint lelkipásztor, a megoldást a 
szentírásban találja. A Szent Csa-
lád vajon hogy állt a nehézségek-
hez, milyen módon oldották meg a 
problémáikat? Böjte atya legelsô-
sorban azt emeli ki, és kéri a hall-
gatóságot, hogy József és Mária 

példája nyomán ne hagyja, hogy a 
gondok megbénítsák, kilátástalan-
ságba taszítsák. Mindez Isten által 
adott feladat az emberek számára, 
amelyet nagy-nagy türelemmel, 
kitartással és nem utolsósorban 
szeretettel kell megoldani. Húsz 
ôzikébôl két-három nô csak fel, a 
többi a ragadozók prédája lesz; aki 

nem tudja az életét megmenteni, 
elveszik. A létért való küzdelem 
a feladatainkba van csomagolva, 
nem lennénk emberek, ha a nehéz-
ségek, a megoldásra váró problé-
mák kikerülnének az életünkbôl. 
„Hiszem, hogy Isten jó világot 
teremtett!” – hangzott el Csaba 
testvér reményt keltô gondolata. 

Böjte Csaba elénk tárta a Szent 
Család életét, lefestette, milyen 
egyszerûségben, szeretetben és 
összetartásban éltek. Az egymás-
sal való összefogás nélkül nem si-
kerülne a szembenézés a nehézsé-
gekkel. A gondjainkért ne a tár-
sunkat hibáztassuk és támadjuk, 
hanem forduljunk egymás felé, és 
így induljunk az úton tovább.

Érdekes, tanulságos és humoros 
történetekkel támasztotta alá az 
elôadó mondatait, felvetéseit. A 
közönség elé tárult egy-egy pilla-
natra a dévai kolostor hangulata, 
megismerkedhettek az érdeklôdôk 
Palika és Lacika megható, fájdal-
mas, de ugyanakkor vidám élettör-
ténetével, melyen keresztül a hall-
gatóság elgondolkodhatott azon, 
hogy van remény, és még ha nehéz 
is, meg kell találni minden problé-
mánkra a megoldást. 

GáGó anita

Böjte Csaba Várpalotán
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Drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  

a 70/514-8314-es  
telefonszámon!

Köszönöm Madarász úrnak, a köz-
területfelügyelet dolgozójának, 
hogy lesepertette a könyvtár tete-
jét. A földszinti lakók nevében
30/4�3-7061

nagyon örülök, hogy meghívták 
végre Böjte Csabát városunkba. 
Köszönjük a szervezôknek!
70/�97-4649

Drótposta

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
levélben jelezte az városi építési 
hatóságnak az épülô uszoda kap-
csán, hogy az utascsatlakozással 
kapcsolatban néhány problémát 
véltek felfedezni, ezért az eredeti 
dokumentációkat nem fogadták el. 
– A hiányosságokat kijavítottuk, 
majd a korrigált anyagot visszaküld-
tük. Minden bizonnyal így már kiad-
ható lesz az építési engedély, ezál-
tal felgyorsul az uszoda építése. Az 
átadás idôpontját ez a tény nem 
befolyásolja, az eredetileg tervezett 
nyár eleji határidôt tartani akarjuk, 
nem kívánunk emiatt újat kitûzni! 

– tájékoztatta lapunkat Nagy Ottó, 
a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyve-
zetô igazgatója. 

Nagy Ottó elmondta azt is, hogy 
a Közüzemi Kft. a tavalyihoz hason-
ló módon készül most is a télre, 
ugyanolyan kapacitással. Érdemi 
változtatásra nem kell számítani 
idén sem. Két nagyobb teljesítményû 
munkagép van készenlétben, amivel 
majd az utakat tisztítják, illetve két 
kisebb is van a járdákra. Ezek 
egyelôre nincsenek készenlétben, 
de az idôjárás alakulásának megfe-
lelôen akár jövô hétfôtôl használ-
hatók.

Felkészültek a télrealapkôletétel
November 21-én (pénteken) 

14.00 órakor kerül sor a Várpalo-
tán létesítendô uszoda alapkô le-
tételére. 

Az alapkô letétel helye: Gál Gyu-
la Városi Sportközpont keleti olda-
la (Várpalota, Fehérvári u. 9.) 

Köszöntôt mondanak: Németh 
Árpád polgármester, Csik Ferenc, 
a Veszprém Megyei Testnevelési 
és Sporthivatal igazgatója és Hu-
szárné Bacsárdi Valéria, az Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke. Ezt követôen az emlékdo-
kumentum aláírása majd alapkô-
letétel.

Böjte CsaBa: ahol szeretet, megértés van, ott szükség ninCsen
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Mióta az erômû és a kohó kivonult 
a Készenléti lakótelep fenntartá-
sából, egyre inkább pusztult ez a 
városrész. De ma már megkettôzött 
erôvel dolgozik önkormányzati 
képviselô, munkás és vállalkozó, 
hogy összefogva egy élhetôbb, 
szebb, kulturáltabb környezetet 
teremtsenek Várpalota ezen kissé 
elszeparált részén.

Megmozdult a föld a Készenlétin. 
Rengeteg gyermek, felnôtt földet 
hord, lapátol, gereblyézik, ültet az 
úgynevezett Kohós körnek  nevezett 
területen. A telepszéli vízelvezetô 
árkoknál is munkagépek és munká-
sok dolgoznak serényen. Tóthné dr. 
Bakonyi Csilla önkormányzati képvi-
selôt, a Várpalota Készenléti Lakó-
telep városrész részönkormányzati  
elnökét kérdeztük meg, minek is 
lehetünk valójában szemtanúi. Mint 
a képviselô asszony –  akinek nagy 
szerepe van ebben a projektben, s 
aki  képviselôi kerete egy részét is 
erre fordította –  elmondta, a most 
folyó munkálatok célja kettôs: egy-
részt a vízelvezetôk rehabilitációja, 
másrészt a parkosítás. Több évtize-
des problémát oldanak meg most 
a vízelvezetô árkok kitisztításával, 
kialakításával, és földmûvek létreho-
zásával. Áteresz épül, mivel egy-egy  
nagyobb esôzéskor eddig a Baglyas 
felôl a telepre beömlô víz rengeteg 
kárt tett. Eláztatta a pincéket a la-

kótelepen és a hadi úton egyaránt. 
Az önkormányzatnak köszönhetô, 
hogy 2 millió forintos beruházással, 
pályáztatás során olyan megoldást 
építtet, ami biztonsággal elvezeti 
a leömlô vizet a Hidegvölgyi árok 
felé. 

A Civilek Inotáért Egyesület 
464 000 Ft-ot nyert az Ökotárs és a 
Mol pályázatán, ehhez 400 000 fo-
rintot adott az önkormányzat önrész-
ként, valamint a részönkormányzat 
az ez évi költségvetésben nevesített  
összeget, 2 millió forintot biztosít a 
park átépítéséhez.  Ezek az összegek 
messze nem fedezik az utak és a 
park kiépítését. Ezekhez a források-
hoz jött még különféle segítség. A 
fôszervezô a részönkormányzat, de 
azért mások is segítik a tervek meg-
valósulását: például az inotai álta-

lános iskola tanulói és pedagógusai 
is részt vettek a földmunkában, de 
Szederkényi Attila városüzemelte-
tési igazgató is csoportosított át 
közhasznú dolgozókat a munkálatok 
mielôbbi elvégzése érdekében.  Len-
csés György baglyasi vállalkozó, aki  

szívügyének érzi a környék fejlôdé-
sét, az ittlakók javára ingyenesen 
több mint négymillió forint érték-
ben végzett  munkát, hogy csak a  
vízelvezetô árkokat, átereszeket, 
földmûveket vagy a tuskókiszedést 
említsük. Bár a telepen lakók közül 
jó néhányan csak passzívan figyel-
ték a munkálatokat, azért néhányan 
voltak, akik szinte naponta önként 
szépítették-építették a parkot. Árvai 
István, Bessenyei László, Tóth Sán-
dor, Scheer Lajos nem kímélték ma-
gukat, lelkesedéssel hordták a földet 

napokon keresztül reggeltôl estig,  s 
ha kellett gereblyéztek, ástak. 

Padokkal, növényzettel,  utakkal, 
kártya- és sakkasztallal, gyermekes 
szülôk részére játék-, fiataloknak 
pedig szórakoztató elemekkel bôvül 
a park, amely védôsövénnyel lesz 

körbekerítve. Az utak kialakításának 
elôkészületeivel már végeztek, tér-
kövezéssel folytatódik a projekt, és 
tavasszal füvesítenek. Ôsszel tíz fát 
ültet el a közterület-felügyelet és a 
városüzemeltetési igazgatóság, majd 
további 13 fa kerül kiültetésre.  

A részönkormányzati elnök el-
mondta, azon fáradoznak, hogy ta-
vasszal már teljesen kész legyen a 
park, amely  az ittélôk pihenését, 
szórakozását, s a legfontosabb: egy 
új közösségi tér kialakításával azok 
találkozását szolgálja.  e. K.

Megmozdult a föld a Készenlétin

Dr. tóthné Bakonyi Csilla részönkormányzati elnök irányításával az inotai általános iskolások serénykeDnek 

szeptember óta zajlottak Várpalo-
ta és kistérsége területén az add 
a kezed címû fesztivál keretében 
meghirdetett versenyek, melyek 
záró rendezvénye november 14-én 
került megrendezésre a Gál Gyula 
Városi sportközpontban.

A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium ifjúsági fesztivál megrendezé-
sére szóló pályázata keretében szer-
vezte meg a rendezvénysorozatot, és 
vont be iskolákat a programba a Vár-
palota Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa. – Bízom benne, 
hogy az ilyen rendezvények hoz-
zájárulnak a kistérségi települések 

közötti összefogás, együttmûködés 
kialakulásához – nyilatkozott Né-
meth Árpád polgármester, a társulá-
si tanács elnöke. 

A rendezvénysorozat több fázisú 
volt, iskolai versenyeket, rajzpályá-
zatot, valamint záró gálát tartal-
mazott, melyek színvonalas meg-
rendezése dr. Döbörhegyi Csilla, a 
munkaszervezet vezetôje és Kovács-
né Tobak Márta közoktatási referens 
tevékeny munkáját dicséri.

 Az esélyegyenlôség, az egész-
ségmegôrzés, a környezettudatos 
életforma és az ifjúsági jogok érvé-
nyesülése témaköröket átfogó verse-
nyek szeptember óta kerültek meg-

rendezésre. A várpalotai Várkerti, 
a Bartos, a péti Horváth, valamint 
a jásdi általános iskola szervezett 
akadály-, illetve atlétikai versenyt, 
környezetvédelmi és kézmûves 
jellegû vetélkedôt, amelyeken nagy 
számban jelentek meg és szurkoltak 
a versenyzôknek a kistérség töb-
bi iskolái is. Ezeken az alkalmakon 
nem maradtak éhesen sem a lelkes 
résztvevôk, egészséges ételekkel, 
italokkal kínálták ôket a szervezôk. 
A kistérségi társulás Hazám, a Ba-
kony címmel rajzpályázatot is kiírt, 
melyre 313 alkotás érkezett nem-
csak a kistérségbôl, hanem azon túli 
helységekbôl is. A versenyek gyôzte-

sei értékes nyereményeket, kupákat, 
könyveket, rajzeszközöket vehettek 
át. Záró akkordként került megren-
dezésre a gála a sportközpontban, 
melyen minden kistérségi iskola 
részt vett, bemutatkozott és adott 
elô sokszínû szórakoztató mûsort. 

– A fesztivál sikeres volt, az is-
kolák, tanulók, pedagógusok jobban 
megismerhették egymást, a szülôk 
is bekapcsolódtak, és megvalósulha-
tott a pályázat azon célja is, mely 
szerint a segítôk nem pénzbeli fel-
ajánlásaikkal egészítsék ki a pályá-
zat során a szervezésre nyert össze-
get – értékelte Döbörhegyi Csilla az 
ôszi fesztivált.  

Ôszi kistérségi gyermek- és ifjúsági fesztivál
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Felavatta a felújított tomori-for-
rást, és emléktáblát helyezett el 
történelmünk elôtt tisztelegve a 
Városszépítô és -Védô egyesület 
Várpalota Város Önkormányzata 
támogatásával. Petrovics lászló-
val, az egyesület elnökével be-
szélgettünk az avatásról, a forrás 
történetérôl.

– Felavatták a Tomori forrást, 
mely a valamikori ferences rendi ko-
lostor romjainál található. Mi a for-
rás története és honnan az elneve-
zés?

A forrás minden bizonnyal az 
1440-es évektôl egy évszázadon 
keresztül a Palotán mûködô feren-
ces rendi kolostorhoz tartozó víz-
nyelô volt. A forrás neve az egye-
sület többségi döntése alapján lett 
Tomori, ugyanis Tomori Pál ebben a 
rendházban töltötte próbaidejét és 
itt tett szerzetesi fogadalmat. Tör-
ténelmünk jelentôs évfordulói az 
1456, 1458, 1526 és 1566-os évek 
részint Tomori Pálhoz is köthetôk, 

ezen emlékek tiszteletére helyez-
tünk el emléktáblát a felújított for-
rásnál. Az utóbbi évszám Palota 
várvédôinek talán legnagyobb ese-
ménye volt, verses leírása Zrínyi 
Miklós Szigeti veszedelem címû 
eposzában található.

– Mi maradt a ferences kolostor 
épületébôl, és hogy találtak rá?

A történelem viharai, az idô mú-
lása megsemmisítette. Építôanyaga 
számos megmaradt épületbe kerül-
hetett, például a szomszédos Zichy-
kápolnába. A felfedezés Faller Jenô 
várpalotai bányamérnök, mûszaki 
vezetô és helytörténész nevéhez 
köthetô elsôdlegesen, aki érzékeny 
és szorgalmas kutatója volt a tele-
pülés történelmi múltjának, emlé-
keinek. Az 1930-as évek elején a 
bányavágatok beomlásakor figyelt 
fel arra, hogy a helyszínen bizo-
nyos épület romjai vannak. 1935-
ben jelentetett meg írást a kolostor 
feltárásáról. Az épületmaradványok 
alapjai jelenleg is, valószínûleg, a 
romterületen a földfelszín alatt ta-

lálhatóak, de a további feltárás 
még várat magára.

– Honnan jött az ötlet, hogy kéz-
be vegyék a forrás rendbetételének 
ügyét?

Az ötlet egyik alapítónktól, Pa-
csuné Fodor Sárától származhat, 
aki már 1992-ben javaslatot tett a 
felújításra. Végül 2006-ban kez-
dôdtek el a munkálatok, és most 
október 21-én tartottuk meg a hely 
felavató ünnepségét, melyen szép 

számú érdeklôdô vett részt, külön 
megköszönve az Utazók Klubja tag-
jainak a részvételt. Ez örömteli jel-
zés számunkra, hogy az itt élôk fi-
gyelnek a városra. Kiemelném 
Tolonics István alapító tagunk ez 
ügyben végzett munkáját. További 
terveink közé tartozik a Tomori-for-
rással kapcsolatban az innen indu-
ló ér kiépítése, parkszegély létre-
hozatala, kulturált zöldövezet 
létesítése  a forrás környékén. 

– Milyen anyagi forrásokból sike-
rült megvalósítani a felújítást?

Az önkormányzat végezte a kivi-
telezési munkákat, mi pedig pályá-
zaton nyertünk az emléktábla ké-
szítésére százezer forintot, a 
többletköltséget a szükséges mér-
tékben az egyesületünk pótolta. 
Lényegesnek tartom, hogy elképze-
léseinket közzétegyük, mivel szük-
ségünk van további segítségre. 
Kaptunk felajánlást vállalkozóktól, 
de a céljaink megvalósulásához to-
vábbi segítséget igényelnénk. 

GáGó anita

„ne zavard a vízcsobogás moraját”

PetroviCs lászló
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Megkérdeztük...

Mit szól 
a fejlesztésekhez?

Dudás Zsuzsanna
eladó

Nagyon jó dolognak tartom a vá-
rosban zajló útjavításokat, fejlesz-
téseket, a pékség elôtt is, ahol 
dolgozom, éppen most folynak a 
munkálatok. Az uszoda építését is 
hasznosnak tartom, biztos, hogy ki 
is fogom használni. 

treuer tibor
nyugdíjas

Most sok minden történik, parkoló-
kat, utakat hoznak rendbe, játszóte-
rek épülnek. Nagyon szép lett a Tán-
csics utca, és a Zichy utcára is ráfért 
már a javítás. Mindenfele látható a 
fejlôdés, az önkormányzat arra tö-
rekszik, hogy jó legyen itt élni.

Csókáné Major Mónika
gyesen lévô anyuka

Személyesen is érintenek a város-
ban történô útjavítások, mivel so-
kat közlekedem babakocsival, és a 
magas járdaszegélyeken ez nehezen 
megy. Most a felújított utcák széle 
lekerekített, ami nagyban megköny-
nyíti számomra a közlekedést.  

az Új Magyarország fejlesztési 
terv keretében európai uniós 
forrásokból többféle pályázatot 
is kiírtak már, köztük a szociális 
városrehabilitációs pályázatot, 
melyre városunk is benyújtotta 
terveit.

Hogy mit céloztak meg a pá-
lyázat készítôi, Várpalota Város 
Önkormányzata, arról beszélt Pál 
Károly, a polgármesteri kabinetiro-
da vezetôje, valamint Mezei László 
fôépítész Várpalota integrált vá-
rosfejlesztési stratégiája címmel 
tartott elôadásukban.

A leromlott vagy leszakadásra 
ítélt városrészek integrációja nevet 
viselô pályázatra egy integrált vá-
rosfejlesztési stratégia elkészítése 
volt a feltétel – mondta Pál Károly. 
A kiírás feltételei és a határidôk is 
többször módosultak, míg végül 
2008 májusában került sor a pá-
lyázat benyújtására. Elsô lépésként 
a városnak és kistérségének már 
meglévô stratégiáit kellett átdol-
gozni, annak érdekében, hogy ez 
ne ütközzön az újonnan elkészített 
tervekkel. Erre a célra felállításra 
került egy olyan stratégiaalkotó 
munkacsoport, amely tudásukkal 
és szakértelmükkel lehetôvé tette, 
hogy a pályázat a lehetô legjobb 
formában kerüljön beadásra.

A tervezett beruházások a szá-
mítások szerint 15 éven belül va-
lósíthatók meg, de a mostani költ-
ségvetésben a rövid távú célok már 
fedezhetôk. 

A helyzetelemzés során szembe-
tûnô volt Várpalota vonatkozásá-
ban a munkahelyek alacsony száma, 
a tartós munkanélküliség magas 
aránya, az alacsony iskolázottság, 

az idegenforgalom hiányosságai, 
valamint a leromlott állapotú utak, 
járdák és a lakókörnyezetek, ame-
lyek mind fejlesztés elôtt állnak. 
Ezért alapvetô célkitûzéssé vált 
ezeknek a statisztikáknak a javí-
tása, a meglévô hiányos állapotok 
helyrehozása belátható idôn belül.

Ennek alapján megfogalmazó-
dott egy jövôkép, mely a munka-
hely-teremtési terven túl azt tar-
talmazza, hogy a város rendezett 
környezetben megfelelô közszol-
gáltatásokat biztosítson. A célokat 
városrészekre szabva alakították 
ki, így minden városrész igényei-
nek megfelelôen történhet majd a 
fejlesztés. 

Pál Károly három akcióterületi 
tervet nevezett meg: szociális vá-
rosrehabilitáció, belvárosi rehabili-
táció, illetve az iparterületi fejlesz-
tés. Az újítások elsôsorban ezeken 
a területeken valósulnak majd meg, 
az utóbbi remélhetôleg még ebben 
a költségvetési ciklusban.

Az akcióterv fô célja az inf-
rastrukturális és szociális beru-
házások megvalósítása – mondta 
Mezei László fôépítész, miközben 
bemutatta a pályázat keretében 
tervezett fejlesztések helyszíneit. 
A tervekben – többek között – sze-
repel egy olyan köztér kialakítása, 

ahol a lakók közösségi funkcióikat 
minôségi szinten gyakorolhatják, 
ifjúsági és sportközpont kialakí-
tása, új aszfaltozások, homlok-
zatfalak, tetôk javítása, parkolók 
kialakítása. 

A képzések szervezése, a fog-
lalkoztatás javítása, parkosítás, 
környezettudatosítási program 
felépítése, az élethosszig tar-
tó tanulás erôsítése, közösségi 
programok szervezése, valamint a 
bûnmegelôzés kerül középpontba 
– tudtuk meg. Ezek önkormányzati, 
magán, illetve a közszféra beruhá-
zásaiból lesznek fedezhetôk.

Bálint anGéla

Fejlesztési stratégia

Pál károly, a kaBinetiroDa vezetôje, és mezei lászló fôéPítész

Szorgos anyukákat, apukákat le-
hetett látni november 7-én a Bo-
kányi-Faller játszótéren, ahol az itt 
lakó családok fák ültetésével igye-
keztek szebbé és biztonságosabbá 
tenni gyermekeik játszóhelyét.

Várpalota Város Önkormányzata 
tavasszal hirdette meg az Adj egy 
órát városodért! mozgalmat, mely-

nek célja a lakosság ösztönzése a 
város szebbé, élhetôbbé, egész-
ségesebbé tétele érdekében. Jákli 
Tivadar Alsóváros, Rákóczi-telep 
önkormányzati képviselôjétôl meg-
tudhattuk, hogy ennek keretében 
nyert a városrész ötszázezer forin-
tot, melybôl sikerül fákkal, majd 
késôbb sövénnyel körülvenni a ját-

szóteret. A szülôk indítványozására 
és a képviselô közremûködésével 
indult el a kezdeményezés, melyre 
elsôsorban azért volt szükség, mivel 
a terület mellett két oldalról is szé-
les út halad, a Bokányi és a Faller 
utca, s így bizony a kisgyermekek 
könnyen kiszaladhatnak az útra.

G. a.

Megszépül a rákóczi-telepi játszótér
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szalóné Bakos Judit Várpalotán 
született, három évtizede itt ta-
nít. növendékei kiváló eredmé-
nyek sorát érték el környezetvé-
delmi és sportversenyeken városi, 
megyei, sôt országos döntôkben 
is. 1986 óta a Bán aladár általá-
nos iskolában dolgozik. �00�-
ben a Veszprém Megyei sport-
tanács a Veszprém Megye 
Diáksportjáért plakettel tüntette 
ki, �008-ban Várpalota Városért 
érdemérem kitüntetést kapott.

– 1981-ben szerezte meg a test-
nevelés-biológia szakos diplomáját, 
de már elôtte is tanított. Hogyan 
emlékszik vissza a kezdetekre?

– Levelezô tagozaton kezdtem a 
Pécsi Tanárképzô Fôiskolát, majd a 
tanulmányi eredményeim alapján 
átvettek nappali tagozatra. Ekkor 
már képesítés nélküli nevelôként 
tanítottam. Kezdetben a bizonyítá-
si vágytól fûtve szerettem volna a 
legjobban teljesíteni, de be kell 
látnom, hogy képesítés nélkül nem 
lehet tanítani, még akkor sem, ha 
a gyerekek általában szeretik a fia-
tal pedagógusokat. Ma már tudom, 
hogy a szakmát elôbb meg kell ta-
nulni, csak utána lehet az érdemi 
munkát megkezdeni. 

– Mi segítette pályája elején?  
– Mindenekelôtt édesapámat, 

Bakos Miklóst említem, akinek az 
indíttatása, emberiessége, a léte-
zése nagyon sokat hatott rám, ezú-
ton is szeretném a kitüntetésemet 
az ô emlékének ajánlani. Az ô 
példaértékû emberi tulajdonságai-
ból – becsületességébôl, az embe-
rek iránti tiszteletébôl, szereteté-
bôl, segítôkészségébôl – tudtam 
meríteni. Édesanyámtól is rengete-
get kaptam: a mérhetetlen szerete-
tét, amibôl minden fenntartás és 
feltétel nélkül tudok adni a tanít-
ványaimnak is. Megemlíteném még 
Osvay Istvánné Makó Erikát, aki 
testnevelô tanárom volt, valamint 
Varga Ferencné Piroska nénit, aki 

biológiát tanított az általános is-
kolában.

– Mi motiválja a munkájában? 
– Egyértelmûen a gyerekek. Ma-

napság sokszor hallhatjuk, hogy a 
mai tanulók mennyire mások, meny-

nyivel nehezebben taníthatóak, 
mint az elôbbi korosztályok. Ezt én 
úgy látom, hogy a világ más, 
amelyben élünk, és még nem ta-
nultuk meg kezelni. Sajnos egyre 
több nehéz körülmények között 
élô, nehéz sorsú gyermek van, aki-
ket valóban nehezebb motiválni, 
de például a jelenlegi osztályom 
tanulmányi átlaga 4,3. A tanulók 
sikerei éltetik a pedagógust.

– Biológia és testnevelés szakos 
tanár, kosárlabdaszakedzô, aerobic-
edzô, de több továbbképzésen is 
részt vett (drogprevenciós, mentál-
higiénés, minôségbiztosítási tanfo-
lyamokon). Melyik a kedvenc szak-
területe?

– Talán a környezetvédelem az, 
amibe a leginkább elmélyedtem. 
Úgy érzem, hogy ezen a területen 
a gyerekekkel kell kezdeni a vál-

toztatást, mert a felnôttek már 
csak kismértékben alakíthatók. A 
fiatal generációt kell a környezet-
védelemre nevelni, ami napjaink 
egyik legfelelôsségteljesebb fel-
adata. 

– Diákjai nagyon szép sikereket 
értek el az elmúlt évtizedek alatt 
különbözô versenyeken. Mire emlék-
szik a legszívesebben, mire a leg-
büszkébb?

– A legnagyobb eredményünk 
egy katasztrófavédelmi versenyen 
elért országos elsô helyezés. Ennek 
ellenére a legbüszkébb inkább arra 
vagyok, hogy a várpalotai kosár-
labdaélet megteremtésében szere-
pet tudtam játszani oly módon, 
hogy diákjaimból városi gyermek 
kosárlabdacsapatot szerveztem, 
akik ma a várpalotai felnôttcsapat-
ban is játszanak.

– Tudom, hogy nemcsak gyere-
kekkel, hanem felnôttekkel is foglal-
kozik. Milyen területen?

– Az aerobicedzôi tanfolyamot 
éppen ezért végeztem el, mivel 
fantáziát láttam abban, hogy ze-

nére mozogni mindenki szeret. Úgy 
gondoltam, hogy a stepaerobicot 
lánytanulóim mellett a felnôttek-
kel is kipróbáltatom. Ma már jól 
mûködô csoportom van, állandó 
tagokkal, akik már évek óta járnak 
hozzám, de mindig jönnek újak is. 
Szívügyem, hogy minden ember 
sportoljon, ez pedig egy olyan tí-
pusú mozgás, ami nem korhoz kö-
tött, hiszen viszonylag könnyen 
elsajátítható, táncos lépések al-
kotta sportról van szó.

– Melyik a kedvenc sportja?
– Ez mindig változik. Volt egy 

idôszak, amikor ez a kosárlabda 
volt, amit nagyon szeretek, a mai 
napig heti rendszerességgel ûzöm. 
Mostanában viszont az aerobic lett 
a kedvencem, mert minden edzés 
jókedvre derít, de igazán nem tu-
dok különbséget tenni. Úgy gon-
dolom – mivel általános iskolában 
tanítok – nekem az a feladatom, 
hogy minden sportágból adjak a 
tanítványaimnak egy kicsit, kós-
tolhassanak bele mindenbe, hogy 
majd maguk eldönthessék, hogy 
mit szeretnének mûvelni.

– Milyen tervei vannak a pedagó-
giában? Mi a hitvallása?

– Nagyon egyszerû a hitvallá-
som: szeretni kell a gyerekeket. 
Nem tartozom a túl szigorú taná-
rok közé, de igyekszem mindig kö-
vetkezetes maradni. Célom, hogy a 
tanítványaim a lehetô legtöbb te-
rülettel ismerkedhessenek meg – 
nem csak a sportban –, hogy majd 
maguk orientálódhassanak a saját 
érdeklôdési körüknek megfelelôen. 
Bízom benne, hogy eljutunk majd 
odáig, hogy egy átlagos magyar 
család ne csak a szükségleteire 
tudjon költeni. Ne legyen anyagi 
akadálya annak, hogy a gyerekek 
igényeiknek és tehetségüknek 
megfelelô sportágat választhassa-
nak, és egészségesen táplálkoz-
hassanak.

PóCsiK anDrás

a környezetvédelem és  
a sport megszállottja 

szalóné Bakos juDit kitüntetésével 
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történelmi emlékhelyeket tekin-
tettek meg inotán a Városszépítô 
és Védô egyesület tagjai és az 
érdeklôdôk egy kellemes késô 
ôszi délutánon. a helytörténeti 
séta két állomása a római katoli-
kus templom és a református 
templom volt. 

Sok érdekes részletet ismerhettek 
meg a résztvevôk a két templom 
történetérôl Eszes Zoltán inotai lel-
kipásztori asszisztens, diakónus, és 
Papp Gyuláné református lelkész él-
vezetes elôadása során. 

A feltehetôen 11-12. században 
épült, eredeti freskókkal díszített 
katolikus templomot eredetileg 

Szent Márton tiszteletére szentel-
ték, a belsô falakon látható szente-
lési keresztek ezt az eseményt idé-
zik, majd késôbb, az 1800-as évek 
elején lett Szent István-templom. 
Az épületben látható, nagy kirá-
lyunkat ábrázoló festmény felte-
hetôleg ebbôl az idôbôl származik. 

A sekrestyében ôrzött miseruhák is 
a múltat tárják a látogató elé, az 
1800-as évek végérôl valók. Felté-
telezések szerint több tárgy, két 
szobor, illetve a régi oltár a Thuri-
vár valamikori kápolnájából került 
ide, az ebbôl az idôbôl megmaradt 
tabernákulum most a várpalotai 
templom mellékoltárán található. 

A református templom 1786-ban 
épült fel. Addig is létezett reformá-
tus gyülekezet Inotán, az elsô 
jegyzett lelkész Megyeri Dániel volt 
1696-ból, de igazán az 1760-as 
években idemenekült magyarpolá-
nyi hívek által erôsödött meg az 
eklézsia. A magukkal hozott ha-

rangjuk került be a késôbb felépülô 
templom tornyába. A reformkor 
idején történô felújítás során he-
lyeztek el új harangot a templom-
ban. Korunkban is folytak újító 
munkálatok a templomon, 11 éve 
önkormányzati támogatás bevoná-
sával szépül az épület.

G. a. 

történelmi emlékek nyomában

a Bartos sánDor általános iskola 1. osztályos tanulói feinDné orBán ilDikó taní-
tónôvel

a rákóCzi telePi általános iskola 1. osztályos tanulói huszár marika osztályfô-
nökkel és grüllné lôrinCz márta asszisztenssel

Várpalotai elsô osztályos tanulók

a képek megtekinthetôk és megrendelhetôk a www.varpalotai.hu oldalon

a városszéPítô és -véDô egyesület tagjai történelmi emlékhelyeket tekintettek meg

Visszadobták  
az sPs-törvényt
Nem írta alá az egységes me-

zôgazdasági támogatási rend-
szer bevezetésérôl és mûköd-
tetésérôl szóló törvényt Sólyom 
László köztársasági elnök. A 
törvény a közösségi agrártámo-
gatás igénybe vételére jogosító 
önálló vagyoni értékû jogot ad 
a mezôgazdasági termelôknek. 
Ennek során jelentôsebb támo-
gatási jogosultságot kapnak 
azok a termelôk, akik 2006-ban 
tulajdonosként, haszonbérlô-
ként már kaptak támogatást. Az 
államfô szerint a jogbiztonság 
megkövetelné, hogy a földtulaj-
donosok a földjük haszonbérbe 
adásakor tisztában lehessenek 
annak következményeivel, és 
ennek megfelelôen szerzôdje-
nek. A törvény ennek a követel-
ménynek nem felel meg.

tisztelt várpalotai és kis-
térségi gazdálkodók! ameny-
nyiben jelentkeznek a gazda-
kor.vp@gmail.com e-mail 
címen, elküldjük önöknek  a 
mezôgazdasággal kapcsolatos 
helyi híreket és információkat 
(pályázatok, határidôk, vásá-
rok, elôadások stb.). 

 VárPalOtai GaZDaKÖr

Gazdainfó
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–  Az öregedési folyamatokat 
lassítja.

–  Megszabadulhat nemcsak  
a súlyfeleslegtôl és  
a narancsbôrtôl, hanem  
a mérgezõ anyagoktól is.

–  A hagyományos szaunához 
képest kétszer, háromszor 
jobban izzadunk 

Venus szépségszalon  
Modern technológiákkal felszerelve 

Bejelentkezés: 70/ 512-7828
Venus szépségszalon

Mátyás király utca 11. (A bejáratnál balra.)

A   környezeti hatások és a stressz  fokozottan károsabb hatással vannak  
az emberi szervezetre és a koncentrálóképességre.    

Erre kiváló megoldást jelent az INFRASZAUNA, amely kitûnõ eszköz  
az életenergia és a vitalitás megszerzésére  

és megtartására, a jókedv, a teljesítõképesség és a siker elérésére.

nemrégiben állt ki a Vitis aureus 
Kiadó eötvös Károly Bakonyi uta-
zás címû könyvével.  a szerzô két 
korábbi mûvét, az Utazás a Bala-
ton körül és a a balatoni utazás 
vége  címû könyvet a kiadó �006-
ban és �007-ben adta ki újra. a 
kiadó vezetôjét, Kállai szilárdot 
kérdeztük a Bakonyi utazásról.

– A korábban megjelentetett 
Eötvös-könyvek sikere bátorított 
minket, hogy e méltatlanul elfele-
dett szerzô újabb kiváló írását, A 
Bakonyt is feldolgozzuk. A mûben 
Eötvös sajátosan élvezetes adomá-
zó stílusában beszél a bakonyi ma-
gyar kisnemesi világról, Sobriról, 
betyárokról, pandúrokról, nagy-
urakról, vármegyei tisztviselôkrôl, 
és egyszerû emberekrôl. Teheti, hi-
szen pályáját Veszprémben a vár-
megyénél kezdte, és Veszprém kö-
veteként került elsô ízben az 
Országgyûlésbe is. E könyv javát és 
Eötvös Károly más, bakonyi vonat-

kozású írásait dolgoztuk fel a most 
megjelenô A bakonyi utazás címû 
kötetben.  Elsô két balatonos köny-
ve megjelenése óta egyre népsze-
rûbb, e két könyv sikere mára nem 
kérdés (szépirodalmi léptékben 
mért siker persze). Egyre többen 
ismerik fel, hogy könyveiben oly 
szépen, büszkén, lelkesítôen és 
megragadóan ír arról, milyen a mi 
hazánk, milyenek a magyarok, és 

milyen magyarnak lenni, hogy ne-
héz prózairodalmunkban párját ta-
lálni.

Úgy érzem tehát, Eötvös Károly e 
munkái korunkban ismét aktuáli-
sak. Hisz szerencsére egyre többen 
fordulnak gyökereink felé, keresik 
hagyományainkat. Szerencsére az 
elektronikus média értékekre fogé-
konyabb fele is felfigyel: a Katoli-
kus Rádióban nyáron 25 részben 
olvastak fel az Utazás a Balaton kö-
rülbôl, a Magyar Rádió most újra 
leadja a korábban Avar Istvánnal 
készült Balatoni utazás rádiójáté-
kot. Mindezek kiadónk ráhatása 
nélkül, magától. Tavasszal a Kos-
suth Rádióba azzal hívtak interjúra, 
hogy „Egyre többet beszélnek errôl 
a könyvrôl”. És ez jó. Most jön tehát 
a Bakony. Ez is egy igazi lelkesítô 
magyar könyv. 

A Bakonyi utazás  megrendelhetô 
a kiadó címén: Vitis Aureus Kiadó, 
8200 Veszprém, Stadion u. 13/A,  
e-mail: vitis.aureus@gmail.com 

Utazás eötvös Károllyal a világ és a vége
a Magyar Kanizsai Udvari Kama-
raszínház színészeinek elôadásá-
ban november 15-én a Jó sze-
rencsét Mûvelôdési Házban 
bemutatásra került a világ és a 
vége címû dráma. 

A kétfelvonásos darab Wass Al-
bert Jönnek és Adjátok vissza a he-
gyeimet! címû kisregényei alapján 
készült. A világ és a vége az elsza-
kadt Erdélyrôl, a hazájukat elvesz-
tett és a visszaszerzéséért küzdô 
magyarokról szól. A vágyról, hogy 
visszakaphassák hegyeiket, s hogy 
méltósággal élhessenek ott, ahol 
most idegennek kell érezniük magu-
kat. A játszók sokkal többet nyúj-
tottak a színészi játéknál. A szere-
pekkel történô azonosulások, a 
gondolatok átadása pontos és taní-
tandó volt. Az elôadást követôen a 
közönség egyként állt fel, s vas-
tapssal köszönte meg a nagyszerû 
alakítást, mely által mi nézôk átél-
hettünk valamit a kétségbeesett ki-
áltásból a szabadságért.

Bálint anGéla



[ 2008. november 20. ] 9

Programajánlók, közérdekû információk

Mozimûsor
Jó sZerenCsét MOZi
November 21–22. 18 óra 

UTAZÁS A FÖLD KÖZÉPPONT-
JA FELÉ 
Színes amerikai családi 
kalandfilm 
Rendezô: Eric Brevig

November 23. 16 óra 
NAPKIRÁLYNÔ  
Színes szinkronizált francia 
animációs film  
Rendezô: Philippe Leclers

November 23–24. 18 óra  
EGY BOTRÁNY RÉSZLETEI 
Színes angol film 
Rendezô: Richard Eyre

November 25–26. 18 óra  
STAR WARS: A KLÓNOK 
HÁBORÚJA 
Színes szinkronizált 
amerikai animációs 
kalandfilm  
Rendezô: Dave Filoni

November 28–29. 18 óra 
A HULLÁM 
Rendezô: Dennis Gansel

November 30. vasárnap 16 óra 
KUNG FU PANDA 
Színes szinkronizált 
amerikai animációs 
kalandfilm  
Rendezô: J. Stevenson, M. 
Osborne

November 30–december 01. 
vasárnap–hétfô 18 óra  

TÜKRÖK 
Színes amerikai thriller  
Rendezô: Alexandre Aja

December 02–03. kedd– 
szerda 18 óra  
DELTA 
Színes magyar film  
Rendezô: Mundruczó Kornél

Kiállítás, múzeum
tHUri-Vár
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 

1. 
Gróf Sztáray Antal Bányá-
szati Múzeum. Magyar Ve-
gyészeti Múzeum kiállításai. 
Nyitva tartás: 11–17 óra kö-
zött (szünnap: hétfô).

trianOn MÚZeUM
Várpalota, Zichy-kastély
Nyitva tartás: hétfô szünnap,  

kedd–csütörtök: 10.30–
16.00 óráig, péntek–
vasárnap: 10.30–17.00 
óráig

FODOr sára táJHáZ
Várpalota, Jókai u. 15. 

Nyitva tartás:  
Péntek–szombat 10–16 
óráig 
Tel./fax: 88/472-305

egyéb
tUrisZtiKai inFOrMáCiós 

POnt 
Várpalota, Szent István u. 1. 

Telefon: 88/787-835

Jó sZerenCsét MûVelÔDési 
KÖZPOnt 
Várpalota, Honvéd u. 1. 

Nyitva tartás: Hétfô–
szombat 8–20, vasárnap 
14–20 óráig 
Tel./fax: 88/472-305, 472-
209

28-án 15 órakor a várpalotai 
filatelisták és az Olimpiai 
Baráti Kör az Elgyűsz III. or-
szágos kiállításának megnyi-
tója. Alkalmi bélyegzés a 
helyszínen 13–17 óráig.

HeMO
Várpalota, Kastély-domb
KrÚDY GYUla VárOsi 
KÖnYVtár
Várpalota, Szent István u. 28. 

nyitva tartás: Hétfô–péntek 
10–18 óra, szombat 8–13

24-én (hétfô) 17 órakor Hufná-
gel Erika mûvésztanár Har-
minchárom címû kiállításá-
nak megnyitója. Megnyitja: 
Zöld Istvánné ny. tanár 
Közremûködik: Sanda Zsom-
bor (gordonka) Kíséri: Tóso-
kiné Török Viktória (zongo-
ra). A kiállítás  látogatható 
december 20-ig a könyvtár 
nyitvatartási idejében

25-én (kedd) 17 órakor a Vá-
rosszépítô és -Védô Egyesü-
let nyílt napja  a magyar 
tudomány napja tiszteleté-
re. A Nobel-díj és a magyar 

Nobel-díjasok. Elôadó: Fá-
bián Éva okleveles vegyész-
mérnök, ny. fômuzeológus 
(a TIT várpalotai szerveze-
tével közös rendezvény)

FelsÔVárOsi KVártélY, 
BeMUtató- és 
KéZMûVesHáZ
Várpalota, Rózsakút u. 23.
inOtai KÖZÖsséGi HáZ 
Várpalota-Inota, Radnóti M. 

u. 42. 
Könyvtár: Hétfô: 13.00–
17.00 
Szerda: 11.00–17.00 
Tel.: 88/475-527

Mise, istentisztelet
KatOliKUs
Várpalota, Nagyboldogasz-

szony-templom 
Hétköznap 7.00. Vasárnap 
és ünnepnap 8.00, 10.00 és 
18.00 órakor. Minden hónap 
elsô vasárnapján 15.00 óra-
kor litánia, 16.30 órakor 
görög katolikus szentmise

Inota, Szent István-templom, 
mise vasárnaponként 9 óra-
kor, minden pénteken 
szentségimádás

Pétfürdô, Szent László-
templom 
Pétfürdô, Fazekas M. u. 3. 
Mise minden vasárnap 8.30 
órakor

reFOrMátUs
Várpalota, Batsányi J. u. 1.  
Istentisztelet: minden vasár-

nap 10  és 17.30 órakor, 
bibliaóra szerdánként 17.30 
órakor.

Inota,  Bercsényi u. 12. 
Istentisztelet  vasárnap 
10.30 órakor

Pétfürdô, Állomás u. 14. 
Istentisztelet: minden 
vasárnap 8.45 órakor

eVanGéliKUs 
Várpalota, Thuri György tér 1. 
Istentisztelet: minden 

vasárnap 10 órakor

Várpalota, Árpád u. 43.  
(Szolgáltatóház)

Nyitva: Hétköznap 9–17 óráig.  
Tel.: 88/372-322

SzemüveglencSe ingyen!
A nálunk elkészített szemüvegéhez most ingyen adjuk a lencsét!

Szemüvegkeretek akár 50% kedvezménnyel!
Részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben. Az akció október 20-tól november 30-ig tart. 

Szakorvosi rendelés
Hétfô 15–17 óra dr. Gáspár Zsuzsa  tel.: 20/523-3992
Péntek 15–17 óra dr. Földvári Béla  tel.: 30/946-8291

Hozzávalók: 20 dkg bab, 1 fej vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 
evôkanál olaj, 1 mk. köménymag, 
30 dkg szálas savanyú káposzta, 
4 babérlevél, 25 dkg füstölt hús, 
25 dkg szárazkolbász, 1 evôkanál 
liszt, 4 kicsi cipó, 2 dl tejföl.

Elôkészítés: A babot elôzô este 
beáztatjuk. Másnap leszûrjük, 
feltesszük fôni, majd 10-15 perc 
múlva leöntjük róla a vizet, és 
tiszta sós vízben kb. 60 percet 
ismét fôzzük, amíg félpuha lesz. 
A hagymát, a fokhagymát meghá-
mozzuk, apróra vágjuk. 

Elkészítés: Felforrósítunk 1 
evôkanál olajat, üvegesre pirítjuk 
benne a hagymát. Rádobjuk a kö-
ménymagot, és felöntjük 2-2,5 l 
vízzel. Beletesszük a savanyú ká-
posztát (ízlés szerint átöblítve és 

késsel átvágva), a babérlevelet, 
sót, és a leszûrt félig fôtt babot. 

A füstölt húst kisebb kockákra 
vágjuk, beletesszük a levesbe, és 
60-80 percig fôzzük kíméletesen, 
amíg a bab megpuhul, közben pó-
toljuk az elfôvô vizet. A kolbászt 
fél karikákra vágjuk. Amikor puha 
a bab, beletesszük a kolbászt. A 
maradék olajat felmelegítjük, rá-
tesszük a lisztet (folyós legyen az 
állaga), és zsemleszínûre pirítjuk. 

Belekeverjük a zúzott fokhagy-
mát, és a levesbe öntjük.  Elkever-
jük a levesben, és még 10 percig 
forraljuk. Közben a cipók tetejét 
levágjuk, kikaparjuk a belsejét, 
és 180 C-fokra elômelegített sü-
tôben kicsit megpirítjuk. Amikor 
elkészült a leves, belemerjük a 
cipókba, tetejére tejfölt teszünk.

recept(t)úra

Bableves cipóban

Két finn találkozik: Milyen volt az idei nyarad? – nem emlékszem,  
mind a két nap részeg voltam...

Humorzsák

Felhívjuk a szervezôk figyelmét, hogy  
a programokat elküldhetik   

a  palotaihirnok@gmail.com címre! 

www.olgaszorme.hu

Bõr- és irhakabátok, szõrmebundák,
különleges, extravagáns kabátok,
kesztyûk, sapkák, táskák.
Veszprém, Rákóczi u. 1. Tel./fax: 06(88)329-409
Tapolca, Kossuth L. u. 37. Tel./fax: 06(87)411-537
06(20)456-7932

Javítás • átalakítás
• méretre készítés

Olga
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NATO és magyar katonai ruhák nagy választékban kaphatók
Horgász-, vadászruházat,  

Vibram talpú bakancsok Dintex béléssel, Hightech és Magnum bakancsok
Hátizsákok, hálózsákok, túraruházat

Biztonsági szolgálatok teljes ruházati felszerelését is vállaljuk.
Nyitva: H–P 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Veszprém, Madách u. 12. 
Tel.: (88) 561-105, mobil: (30) 986-0719

KATONAi  
és MuNKA- 
ruHázAT

nem is olyan régen volt tervben 
egy hulladékégetô telep létreho-
zása városunk határában. Mára 
azonban a terv pusztán terv ma-
radt, s ebben nagy szerepe van az 
egészséges Palotáért egyesület 
munkájának is. 

Nemrég került megrendezésre 
harmadik alkalommal az Óvjuk kör-
nyezetünket elnevezésû  környe-
zetvédelmi vetélkedôsorozat kis-
térségi döntôje. Összesen 14 iskola 
tanulói kapták meg a feladatlapo-
kat, amelyek helyes megoldásával 
bekerülhettek a döntôbe – mondta 
Vancsek Ferenc, az EPE elnöke. Hat 
lelkes csapat 10-10 fôvel állt start-
ra készen a délutáni órákban, hogy 

összemérjék tudásukat.  A verseny 
elôtt a Helyes hulladékkezelés 
reklámfilm-pályázat  nyerteseinek 
átadták a díjakat. Egyiket a Bán 
Aladár Általános Iskola csapata 
nyerte, a másiakat pedig az  Inotai 
Általános Iskola filmkészítôi. 

Az elméleti feladatok megoldá-
sára a Thuri-várban került sor, a 
gyakorlati feladatok kivitelezése a 
Közüzemi Kft. telephelyén történt, 
ahol a helyes hulladékgyûjtés és 
-hasznosítás alapjait követhették 
nyomon a diákok. 

Végül az izgalmas verseny dobo-
gós gyôztese a Bán Aladár Általá-
nos Iskola csapata lett, felkészí-
tôjük Szalóné Bakos Judit tanárnô 
volt. 

óvjuk környezetünket vetélkedô

a gyerekek a gyôzelmen kívül értékes ajánDékoknak is örülhettek

Helló Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8100 várpalota, Rákóczi u. 20.
Tel./fax 06 (88) 471-377, mobil: 06 (20) 967-8025, 06 (20) 919-0591
www. xhenia.hu, e-mail: kovacs.ferenc595@chello.hu

Küldjön sms-t, és visszahívjuk! Az árak tartalmazzák a 20% áfát!

mûanyag nyílászárók és alumínium radiátorok  
forgalmazása és beépítése!

Új   Xhénia 3 és 6 légkamrás ablakok  

bevezetô áron, raktárról azonnal kaphatók!

Alumíniumpárkányok, mûanyag könyöklôk, redônyök,  
fix és mobil szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök.  
Polikarbonátos elôtetôk méretre, akár íves kialakítással.

Xhénia 3002 classic bejárati ajtók
1000 x 2100 mm B1 panellal  89 500 Ft
1000 x 2100 mm B2 panellal  92 900 Ft
1000 x 2100 mm B3 panellal  99 900 Ft

Xhénia 3002 classic
  900 x 1500 mm balra nyíló  30 960 Ft
1200 x 1500 mm balra nyíló  35 880 Ft 
  900 x 2100 mm balra nyíló erkélyajtó  38 880 Ft
1500 x 1500 mm kétszárnyú  53 520 Ft

Xhénia 6002 elegant 
  900 x 1500 mm balra nyíló  37 200 Ft
1200 x 1500 mm balra nyíló  43 200 Ft
  900 x 2100 mm balra nyíló erkélyajtó  46 800 Ft
1500 x 1500 mm kétszárnyú  64 200 Ft
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8100 Várpalota Dankó Pista  u.14

tel/fax: 88/372-460 mobil: 30/507-4989

e-mail: info@karpatiaepitoanyag.hu
www.karpatiaepitoanyag.hu

NOVEMBERI AKCIÓINKBÓL  ÉPÍTSÜNK EGYÜTT

Tüzel k:ő

garantált
mennyiség

akác hasított t zifaű 2400 Ft/q

akác kuglizott t zifaű 2268 Ft/q

cseh kocka szén 2790 Ft/q
herkulesi kocka szén 3511 Ft/q

lengyel fekete dió 4187 Ft/q

Veszprém megyei hírek

Veszprém megyei Prima-díjazottak

Veszprém Megyei Prima Díj elnevezéssel, hagyományteremtô szán-
dékkal hívta életre négy évvel ezelôtt a Vállalkozók Országos Szövet-
ségének Veszprém megyei szervezete az országos elismerés helyi 
változatát. Az idén Mészáros Ernô, Széchenyi-díjas akadémikus, 
Fenyvesi Ottó költô-képzômûvész, a Vár Ucca Mûhely irodalmi folyó-
irat és a Palotai Hírnök fôszerkesztôje, valamint Richter Gábor füredi 

trombitamûvész, a lipcsei szimfonikus zenekar szóló és elsôtrombitá-
sa vehette át a rangos elismerést a megyeháza Szent István-termé-
ben. Az esemény szervezôje az országos Prima Primissima Díjat jegy-
zô Prima-díj Alapítvány volt. 

elvonási tünetek

Ki gondolta volna néhány hónappal ezelôtt, hogy a 13. havi juttatá-
sokhoz hozzányúl a kormány? Hogyhogy a környezô országok egyiké-
ben sincs ekkora gond, mint nálunk? Az elmúlt hat és fél év elhibá-
zott gazdasági döntései vezettek ide, és nem marad érintetlen az 
oktatás sem – állítja a megye vezetése. 
Lasztovicza Jenô, a megyei közgyûlés elnöke szerint érdemes komoly 
megszorításokra készülnünk, hiszen a pénzügyi válság valószínûleg 
komoly forráselvonásokhoz vezet az oktatás területén. Ugyanakkor a 
közüzemi díjak tovább emelkednek, és a bérterhek mellett ez teszi ki 
a fenntartási költségek nagy részét. A megye átfogó vizsgálatot kez-
deményez az általa fenntartott iskoláknál, azzal a céllal, hogy olyan 
rendszerét alakítsa ki a fenntartásnak, mely csökkenti a költségeket, 
de nem sérti az érintett települések érdekeit. 

Világörökségi cím a Balatonnak?

A sokrétû potenciállal rendelkezô balatoni térség méltó arra, hogy a 
világörökség részévé váljon – mondta Mezôs Tamás, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal elnöke a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 
siófoki ülésén, amelyen ad hoc munkabizottságot alakítottak annak 
vizsgálatára: jelöljék-e a címre a régiót. Mezôs hangsúlyozta, hogy a 
Balaton Európa olyan kulturális helyszíne, amely képes és méltó arra, 
hogy egész évben, és ne csak egy rövid szezonban fogadja a látoga-
tókat. Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke szerint a minôségi turizmusért már sokat tett a régió, 27 
négycsillagos és egy ötcsillagos szálloda épült az elmúlt években az 
üdülôövezetben.  

mészáros ernô, riChter gáBor és fenyvesi ottó
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Lohn János nyugállományú re-
pülô ôrnagy 1931-ben született 
Vöröstón. Nôs, két fiúgyermek 
apja. Repült az IL–28 front-
bombázó repülôgép 01 számú 
prototípusán is. 1954-ben már 
végzett bombázógép-pilóta. 
Az IL–28-as század parancs-
noka, oktatótiszt. Szolgált 
Kiskunlacházán,  Kecskeméten, 
Szentkirályszabadján. 1992-
ben  nyugdíjazását követôen 
elvégezte a mûtárgybecsûs 
tanfolyamot. Gyûjtési fôterüle-
te a militária. 

szolíd, ámde annál lélekemelôbb 
esemény tanúi lehettünk nemré-
giben. németh árpád, városunk 
polgármestere köszönô emlékla-
pot adott át lohn János nyugállo-
mányú repülô ôrnagynak, amiért 
a városnál határozatlan idôre le-
tétbe helyezett több régi, katonai 
témájú tárgyat, és egy megdöb-
bentô erejû mûvészeti alkotást 
(saját munkáját):  világháborús 
fegyverekbôl alkotott kereszten 
megfeszített Krisztust. Hozott a 
katona egy keresztet.

Lohn János mûvének címe Me-
mentó 1939–1945. Emlékezés a 2. 
világháború hôseire és áldozataira. 
Az eredeti háborús fegyverekbôl, 
gránátokból alkotott mû önmagáért 
beszél. Mi viszont megkértük az al-
kotót, a veszprémi(!) polgárt, ön-
magáról beszéljen.

– Ez a mûalkotás is régi fegyve-
rekbôl áll. Mióta szenvedélye a régi 
dolgok gyûjtése?

– Nem most kezdtem el, az bi-
zonyos. A háború alatt két évig 
levente voltam, kötelezô katonai 
oktatáson vettem részt. A hábo-
rú végén társaimmal az elhají-
tott fegyvereket, haditechnikát 
összegyûjtöttük. De annyit, hogy 
a mencshelyi demokratikus rendôr-
séget  mi fegyvereztük fel. Az 
elhagyott tankokból repülôgépek-

bôl ami mozdítható alkatrész volt 
– mûszerek, botkormányok –, min-
dent kiszereltünk, és ez képezte 
gyûjteményem alapját.

– Késôbb milyen lehetôsége volt 
régi korok emlékeihez való vonzódá-
sának kiélésére?

– A katonai szolgálatom alatt 
sem  hagytam fel ebbéli tevékeny-
ségemmel. A katonai légi szállí-
tásnál szolgáltam, és napidíjamat 
– nem úgy mint más, vodkára – ré-
giségekre, mûtárgyakra, különleges 
dolgokra költöttem.

– Van-e olyasvalami, amelytôl 
nem válna meg semmiképpen?

– Természetesen van, ilyenek a 
fôleg katonai elöltöltôs fegyverek.

– Folytatódik a családjában ez a 
– fôként a katonai tárgyakhoz kap-
csolódó –  gyûjtôszenvedély?

– Militáriával rajtam kívül nem 
foglalkozik senki, de a bátyám fia 
távol-keleti tárgyakat gyûjt. 

– Mai világunkban igencsak szo-
katlan, hogy valaki – fôleg ha még 
egy másik városban is él – felajánlja 
egy településnek saját tulajdonát, 
alkotását, a köz javára. De öntôl 
nem ez az elsô…

– Valóban. Veszprém városnak 
már felajánlottam azt a gyönyörû 

kovácsoltvas kerítést, amely a ’60-
as években még ott állt az Ostrom-
lépcsônél, s amely még látható volt 
a Fûre lépni szabad címû film 106. 
percében. A feldarabolás elôl men-
tettem meg az ócskavastelepen, s 
rendbe hozattam. Most az Óváros 
teret díszíti. Örülnék, ha a Palotán 
elhelyezett tárgyakat is  minél töb-
ben tekintenék meg.

A bemutatásra elhelyezett egyéb 
tárgyak a Rózsakút utcai kvártély, 
kiállítóházban, a Mementó 1939–
1945 címû alkotás  a polgármesteri 
hivatal lépcsôfordulójában tekint-
hetô meg. 

erDÔHáti 
FOtó: réDli JóZseF 

tOVáBBi KéPeK a www..VarPalOtai.HU OlDalOn

Ôshonos háziállatunk: a rövid szôrû magyar vizsla

németh árPáD Polgármester és lohn jános nyá. rePülô ôrnagy a mûalkotás elôtt

Kereszt és kard vonzásában

A puli mellett talán a legismer-
tebb és legnagyobb népszerûségnek 
örvendô magyar kutyafajta. Óriási 
egyedszámban fordul elô a világ 
többi részén is, mindenhol kedvelik 
ezt a fajtát. Nem is csoda, hiszen 
rendkívüli tulajdonságokkal rendel-
kezô, sokoldalú kutyafajta. Külseje  
a szépség és erô harmóniáját tükrö-
zi. Igaz, hogy a rövid szôrû magyar 
vizsla leírását csak 1982-ben fogad-
ta el az FCI (Nemzetközi Kinológiai 
Szervezet), de a fajta megjelenése 
több száz évvel korábbra tehetô.

Sok nemzet kialakította a saját, 
mással össze nem téveszthetô vizs-
láját. A magyar vizsla talán a leg-
szebb és legelegánsabb. Ha létezik 

harmonikus, nemes és tetszetôs 
fajta, akkor a rövid szôrû magyar 
vizslát annak mondhatjuk. Könnyen 
és gyorsan idomítható, rendkívül 
tanulékony, lételeme a munka és a 
mozgás. Igénytelen és alkalmazko-
dó, a legtöbben vadászatra használ-
ják, ez a fajta a klasszikus vadász-
kutya. Testnagyságát tekintve 52-61 
cm körüli marmagasságú és közepes 
testtömegû fajta. Színe a sárga kü-
lönbözô árnyalatait öleli fel, az egé-
szen világostól a kifejezetten sötét 
egyedekig széles skálán mozog. Az 
Országos Magyar Vizsla Klub fel-
ügyeli a fajta tervszerû tenyésztését 
hazánkban.

iFJ. Dr. HarCOs GáBOr
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Könnyûzenei lexikon

Hátsó Gondolat
1997 tavasza. Lukács Ferenc ritmusgitáros, énekes (Spóra), Zelézi 

Lajos basszusgitáros (Spóra), Ádám Lajos billentyûs, Németh Árpád do-
bos (ex-Force) hozták létre a zenekart.  Csatlakozott nem sokkal késôbb  
Zoli, a gitáros, aki katona volt a városban, s lement egy próbára, hogy: 
gitározna ô is. Úgy is lett. Fél évig mûködött a zenekar, majd megszûnt. 
2007-ben  mint fônixmadár a hamvaiból, úgy született újjá, hogy igazi 
magyar rockzenét játsszon. 

Ekkor  Zelézi Lajos és  Németh Árpád mellé Mátrai Balázs szólógitáros 
és  Zayzon Csaba énekes csatlakozott. A kezdetektôl feldolgozásokat 
játszanak, jobbára magyar zenekaroktól. Wágner Gábor ritmusgitáros 
még ebben az évben erôsítette a zenekart, de aztán rövid idô múlva 
távozott is. Nem sokára újra a Hátsó Gondolat próbatermében találkoz-
hattunk vele, de ekkor már a billentyûs hangszereket szólaltatta meg, 
igaz, ebbéli szerepe is csak fél évig tartott. Ekkoriban volt a zenekar 
tagja Hatás Andrea, majd az ô kilépése után csatlakozott Péterffy Ág-
nes énekes, vokalista, aki egyre több szólószámot is énekelt Zayzon 
mellett. 2008 ôszén Zayzon Csaba távozott színházi elfoglaltságai mi-
att  ekkor Péterffy Ágnes és Lukács Ferenc vette át szerepkörét.

 
Zelézi Lajos, a ,,bálnaszívhang-generátor” 2008 novemberében elkö-

szönt, s átigazolt a Vad Fruttikba. A maga mögött hagyott ûrt Németh 
Tibor (ex-Remains of Silence,  ex-GuilThee) szólógitáros tölti majd be.

A zenekar több koncertet adott, részt vett a palotai motorostalálko-
zón, a Pannónia fesztiválon, a Várpalotai napokon, a Rockpalotán, va-
lamint rockkocsmákban Palotán és más városokban is. Az idei Várpalo-
tai napok után keresték meg az együttest a fehérvári FEZEN szervezôi, 
illetve több rádióállomás is a rendezvényen elôadott Palota-dal nyo-
mán.

 „Aranka néni gesztenyéje… Géza, repül a vaslapát!”

A zenekar tagjai:
Lukács Ferenc – ritmusgitár, ének
Mátrai Balázs – szólógitár
Németh Árpád  – dob, vokál
Péterffy Ágnes  – ének
Németh Tibor – basszusgitár

Autó-Forrás Kft. Veszprém, Házgyári út 22/b. Tel.: 88/577-660 
Internet: www.hyundaiveszprem.hu, autoforras.vezess.hu,
e-mail:hyundai@autoforras.hu

I30 és i30 kombi  
diesel a benzines áráért! 
Klímával, 8 légzsákkal  

3 499 000 Ft-tól

Az akció a készlet erejéig érvényes! A kép illusztráció!
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ingatlan
eladó Pétfürdôn az iskolával szemben egy 86 

nm-es családi ház. 70/571-4356
székesfehérvártól 5 km-re, Úrhidán újépítésû 

családi házak kulcsrakészen eladók. Szoc.
pol, hiteligénylés díjmentesen. Érd.: 
20/956-0624

Gárdonyban új építésû tégla lakások 11 900 
000 Ft-tól eladók. Érd.: 20/956-0624 

székesfehérváron, a Budai kapuban igényes, 
szép 47 nm-es lakás, erkéllyel, újszerû álla-
potban eladó. Érd.: 20/956-0624 

személyi kölcsön, lakáshitel, szabad felhasz-
nálású jelzálog hitel egy helyen, több bank 
kapcsolattal. Díjmentes ügyintézés, banki 
sorban állás nélkül. Érd.: 20/312-9689

Kiadó
Kiadó Budapesten a Garai utcában diákok ré-

szére albérlet. 70/571-4356
loncsosban családi háznál szoba kiadó, kony-

ha-,  fürdôszoba-használattal, 1 vagy 2 
dolgozó nô részére. 20/428-1479

Várpalotán a városközpontban 37 nm-es lakás 
hosszú távra kiadó. Tel.:  70/364-6050

albérlet
Várpalotán városközpont közeli kiadó 1,5 vagy 

2 szobás lakást keresek. Telefon: 30/246-
4207

állás
regisztrált mérlegképes könyvelô, adótanács-

adó Várpalotán vagy közelében munkahe-
lyet keres. Tel: 30/246-4207 

autó-Motor
régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjára-

tig vásárolnék. Romos állapotúak, alkatré-
szek, oldalkocsik, motorosruházat, motoros-
könyvek is érdekelnek. 70/514-8314

Vegyes
régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

tárgyakat vásárolnék. Bútorzat is érdekel. 
Tel.: 70/514-8314

Diavetítôt és hozzá diafilmeket vásárolnék 
(mûködôképes, jó állapotút). 20/238-
3756

Bontásból származó (panel) 4 db ajtó jó álla-
potban, tokkal együtt eladó. 70/941-8701

Karácsony hetében 4 csillagos sárvári szállodá-
ban üdülési jog, gyógyfürdô-használattal, 
kedvezményesen bérbe adó. 20/967-6262

angol, illetve magyar nyelv és irodalom korre-
petálást vállalok minden szinten. 30/484-
2285

4 db 195/65R/15-ös nyári gumi,jó állapotban 
eladó. Érd.: 06-20-3129-689

apróhirdetések

Hirdetésfelvétel: hirdetes.ph@gmail.com, telefon: �0/�91-�649

apróhirdetéseit feladhatja: Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15. 
Várpalota, Papír-írószer bolt, szolgáltatóház, árpád u. 45.

Hirdetési tanácsadó: szabó-nagy lívia �0/31�-9689

1 szelvényért 1 aprót!
Ingyen adhat fel lakossági apróhirdetést (max. 15 szóig),  

a Palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt,  
és átadja a hirdetésfelvevô helyen!

A Palotai Hírnök, a város lapja  
hirdetési felületének értékesítésére

HiRdeTéSi TAnácSAdóT KeReS
Feladat: kapcsolattartás a meglévô ügyfelekkel, új ügyfelek  

és hirdetési lehetôségek felkutatása, hirdetési felület értékesítése

A jelentkezést a 20/291-2649-es telefonszámon várjuk

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

56 nm-es száraz pince  
tárolásra  

az Erdôdy P. T. u.-ban,  
a húsbolt épületében,  

hosszú távra kiadó, illetve eladó.  

Tel.: 20/465-1033

szolgáltatói katalógus
sissy Fehérnemû

Várpalota,Bazársor 3.
Tel.: 06-88-785-969

Nyitva: H–P: 9–12,13–17, Szo.: 9–12

anikó Foto
8100 Várpalota, Bazársor 8.     

Tel: 06-88-788-616
Mobil: 06-20-5700-978

zsóFi virágai
8100 Várpalota, Újlaki u 8/a  

(OTP mellett)
Tel.: 20-4150-263

hitelinFo
20-3489-207

www.hitel.co.hu

teljes körû  
nyomdai szolgáltatás

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

vspnyomda@freemail.hu
30/630-4362, 30/640-2173

TeljeS KöRû FöldmunKA
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

ingatlan és hitel
AN-ROB-ER Bt.

Várpalota, Fehérvári út 2. fsz. 2.
20/776-24-43, 88/788-667

Üveg, keret, tÜkör
Kovács György  

üveges és képkeretezô
8100 Várpalota, Marx u. 2.  

Tel.: (88) 371-042  
mobil: 06 (30) 976-1743mûAnyAg nyíláSzáRóK  

FoRgAlmAzáSA éS BeéPíTéSe
Helló Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

8100 Várpalota, Rákóczi u. 20.
Tel./fax 06 (88) 471-377,  

06 (20) 967-8025, 06 (20) 919-0591
 e-mail:  kovacs.ferenc595@chello.hu

KöZpoNtI IRodA: 
Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 20.

telefon: 88/421-822
tel./fax: 88/421-024

VáRpAlotA,  
Kossuth u. 19. 

telefon: 88/372-943

BERhIdA,  
Veszprémi u. 4. 

telefon: 88/455-190

állANdó ügyElEt: 
88/428-838

Veszprém megyei  
TemeTkezési kfT.

A Szindbád Kht. felvételt hirdet 
közmŰvelŐdési vezetŐ állásra. 

Az állás betöltésének feltétele felsőfokú közművelődési végzettség,  
5 év a közművelődés és a kultúraszervezés területén eltöltött szakmai gyakorlat.

A közművelődési vezető feladata:
Várpalota város közművelődési  koncepciójának kialakításában, megvalósításában való részvétel. 
A szakterületéhez kötődő éves költségvetési terv elkészítése.
Szakmai egyeztetés a fenntartó önkormányzat képviselőjével. 
Városi kulturális rendezvények előkészítése, a végrehajtás irányítása. 
Várpalotai közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás. 

A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajzzal, legkésőbb 2008. november 25-ig  
a következő címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

szindbád kht.
8100 várpalota, Pf. 89., titkarsag@szindbadkht.hu

raveczky Üvegezés
Ifj. Raveczky László üvegezô

8100 Várpalota, Veszprémi út 7. (hátul)
Tel./fax: 88/470-254

e-mail:  raveczky.laszlo3@chello.hu
Nyitva: h–p 8–17-ig, szo 8–11-ig

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették, hogy  

Szabó Mihályné (szül. Szarka Terézia)  
életének 79. évében elhunyt. Temetése november 21-én  
15 órakor lesz az inotai temetőben. a gyászoló család
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Világbajnok városunkból

A november 8-án megrendezett 
teljesítménytúrát a rossz idôjárás 
ellenére 320 résztvevô teljesítette. 
A korábbi évekkel ellentétben, a 
túra fôszervezôje várpalotai Városi 
Természetbarát Szövetség volt, de 
társszervezôként a Fejér Megyei 
Természetbarát Szövetség (a ko-
rábbi szervezô) is közremûködött. 
Várpalota Város Önkormányzata az 
idei eseményt is szponzorálta.   

A résztvevôk 5 és 60 év közötti-
ek voltak, 20, 25, illetve 40 kilo-
méteres távok közül választhattak 
a Székesfehérvár és Várpalota kö-
zötti útvonalon. A célnak a Faller 
Jenô Szakképzô Iskola biztosított 
helyet, ahol a befutók a túra telje-
sítésének elismeréséül kitûzôt és 
oklevelet kaptak. A fôszervezôk az 
ellenôrzési pontokon gyümölcsöt, 
csokit, ásványvizet; a célba érke-

zéskor üdítôt és zsíros kenyeret 
adtak a túrázóknak. Az eseményre 
országos kiírással készültek, ennek 
köszönhetôen a résztvevôk közül 
többen, távoli településekrôl ér-
keztek. 

A célba érkezôket a Turisztikai 
Információs Pont munkatársa is fo-
gadta. Az idegenforgalmi kiadvá-
nyok a város iránt érdeklôdôk szá-
mára hozzáférhetô volt és idén is 
nagy sikert aratott a várpalotai vá-
rat élethûen ábrázoló popup deko-
rációs fal. Az esti befutó miatt a vár 
helyett a dekorfal elôtt készítettek 
fényképeket a túrázók. 

A szervezôk az elôzô évek ta-
pasztalatai alapján lehetôséget ad-
tak arra, hogy az érdeklôdôk meglá-
togathassák a középkori épületet. A 
túra a következô években is meg-
rendezésre kerül.   

sikeres teljesítménytúra

sztanke József neve sokak szá-
mára ismerôs lehet. tûzoltó volt 
�� évig a péti tûzoltóságnál. 
nyugdíjba vonulása után energi-
át nem kímélve idejét a sportnak 
szentelte. Korosztályában a leg-
jobbnak számít, a megméretteté-
seken szinte mindig az elsô he-
lyet vívja ki. 

Munkájával Várpalota Város Ní-
vódíját is kiérdemelte már. Világ- 
és Európa-bajnok; fekvenyomás-
ban, erôemelésben csúcstartó. A 
VIII. országos tûzoltó fekvenyomó 
kupa gyôztese. 

– Honnan jött az ötlet az erôeme-
léshez? 

– Amikor a tûzoltóságnál vezetô 
beosztásba kerültem, akkor célom 
lett, hogy megmutassam a beosz-
tottjaimnak, hogy mit kell tudni 
megcsinálni. A hivatásunk végzé-
séhez a fizikai erôlét nélkülözhe-
tetlen. Kezdetben csak önszorga-
lomból nyomkodtam a súlyokat, 
nem figyelt rám senki, de az akkori 
erôfeszítésem most kamatozik. Az 
erôemelést hat éve kezdtem, Viktor 
fiam biztatására. Ô mutatott be a 
többszörös világ- és Európa-bajnok 
Kupcsik Lászlónak, akinek invitálá-

sára kezdtem a masters csapatban 
edzeni. 

– Mikor kezdett versenyszerûen 
foglalkozni ezzel a sporttal?

– 2000-ben indultam elôször ver-
senyen, ahol harmadik lettem. 
Késôn érô típus vagyok, de egyre 
jobb a teljesítményem. Ezt annak is 
köszönhetem, hogy közben talál-
tam szponzorokat, és a város támo-
gatását is élvezhetem. Mint minden 
sportnak, ennek is vannak anyagi 
vonzatai, ezért nagy segítséget je-

lent minden egyes támogatás, hi-
szen speciális felszereléseket és 
eszközöket tudok a versenyeken 
használni. Ezek pedig nagyban ja-
vítják az eredményeimet is. 

– A világbajnokságon megnyerte 
az elsônek járó díjat. Mekkora súlyo-
kat tudott emelni?

– 90 kg-os súlycsoportban indul-
tam, az 50 év felettiek kategóriájá-
ban. A mostani világbajnokság 
eredményei lettek a legjobbak, fek-
venyomásban és erôemelésben is. 

Az összteljesítményem 690 kg volt, 
ebbôl a fekvenyomás világ- és Eu-
rópa-csúcs lett, amit 210 kg-mal 
tartok. Guggolásban is a legjobb 
eredménnyel, 255 és fél kilóval tar-
tom a világcsúcsot. 

– Mennyi idôt tölt edzéssel?
– Sokat edzem, naponta három  

órát itthon. Hetente kétszer pedig 
bejárok Veszprémbe, olyan nagy 
súlyokat kell ugyanis megmozgat-
nom, hogy jó, ha figyel rám valaki. 
Ott vannak hozzáértô kollégák, ba-
rátok, akik segítenek.

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Nyugdíjas vagyok, ezért többet 

tudok a sporttal foglalkozni, ez pe-
dig látszik az eredményeimen is. 
Emellett van idôm az unokámra, 
óvodába viszem. Aztán teszek-ve-
szek itthon a ház körül. Nemrég 
vettem egy csónakot, szeretek hor-
gászni nagyon, bár erre mostaná-
ban kevés idô jutott. Majd talán 
tavasszal. 

– Milyen versenyre készül legkö-
zelebb?

– Decemberben megyek a világ-
kupára, ilyenkor többet edzem az 
átlagosnál. Addig szeretnék verse-
nyezni, amíg a karjaimat, lábaimat 
mozdítani bírom.  B. a.

sztanke józsef a nívós Díjakkal

Kispályás labdarúgó  
bajnokság végeredménye

Városi kispályás labdarúgó bajnokság végeredménye
2008.

„A” osztály 
1. Bad Boys 16 11 3 2 80-45 36

2. AS COMA 16 10 2 4 67-46 32

3. Légió FC 16 9 1 6 59-49 28

4. Hans Építő 16 7 4 5 77-52 25

5. Pirana 16 8 1 7 56-58 25

6. Flamengó 16 7 4 5 46-41 22

7. Virtus 16 4 3 9 42-63 15

8. IGYSC 16 3 3 10 42-68 6

9. Futsal Team 16 2 1 13 30-77 4

10. Labirintus Kizárva.

Megjegyzés:
– Az IGYSC csapatától kétszeri ki nem állás miatt 6 pont levonva.
– Flamengó és Futsal Team egyszeri ki nem állás miatt 3 pont levonva.
– Az azonos pont esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. 

„B” osztály 
1. Eldorádó 20 14 2 4 96-42 44

2. KlímAblak 20 13 1 6 73-55 40

3. +Hökkentő 20 11 6 3 92-60 39

4. Sógi Bt. 20 12 1 7 65-52 37

5. San Síró 20 9 4 7 64-58 31

6. Aprítók 20 10 0 10 66-60 30

7. Fincsi 20 10 0 10 63-71 30

8. Tábormező 20 8 3 9 54-60 27

9. Satelit 20 8 1 11 72-66 25

10. Rózsaszín
Párducok

20 2 2 16 39-95 8

11. Locomotiv 20 1 4 15 27-92 7

Megjegyzés:
Az azonos pont esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. 

a Palotai Hírnök, a város lapja  
a www.varpalota.hu oldalon is olvasható




