
A város lapja

Kedves Olvasó!
Kéthetente megjelenô hetila-

pot nyújtunk át önnek, egy újsá-
got, melynek célja nem más, 
mint a várpalotai emberek sorsá-
ról beszélni. 

Úgy szeretnénk bemutatni a 
város történéseit, hogy közben 
önbizalmat és hitet is adjunk ah-
hoz a régi mondáshoz, hogy min-
dent lehet, csak akarni kell. Szö-
gezzük le: Várpalota jó hely. Tele 
van élettel, lendülettel, kreativi-
tással, s vannak hagyományai és 
dicsô történelme, amelyre ala-
pozhatja a jövôt (a Thuri-várat 
soha nem foglalták el a török 
hódítók).

Sajnos a mai magyar közéle-
tet, a politikai szférát elöntötte 
a dühös, indulatos gyûlölködés, 
képünkbe nevet az erkölcstelen-
ség, a hazudozás, a korrupció, s 
minduntalan látjuk a kettôs mér-
ce alkalmazását. Ennek ellenére 
nem szabad feladni a küzdelmet, 
ha nagyon akarjuk, egyszer úgyis 
kitisztul minden. Ha mi itt hely-
ben ember módra élünk, ha meg-
próbálunk igazságosak lenni. Ha 
Máraival szólva, minden cseleke-
detünk és szavunk alján ott a 
szándék: nem ártani az emberek-
nek, akkor legalább elmondhat-
juk, hogy mi megpróbáltuk. Meg-
próbálunk segíteni az embereknek 

legalább azzal, hogy nem hall-
gatjuk el az egyszerû igazságo-
kat. Vagy azzal, hogy nem mond-
juk tovább, amit mások hazudnak. 
S ahogy Márai írja, néha csak az-
zal, hogy nem mondunk igent, 
mikor mások teli torokból kiabál-
ják: Igen, igen! Szeretnénk, ha a 
Palotai Hírnök is megerôsítené 
az újságolvasót abban, hogy az 
olyan emberi erények, mint a be-
csület, a tisztesség, a lokálpatri-
otizmus, a hazaszeretet és a ha-
gyományok ôrzése mind olyan 
kincs, mely értékálló, amiért kö-
vetkezetesen küzdeni érdemes. 

Feladatunk egy olyan értékren-
den alapuló polgári társadalom 

felépítése, mely méltósággal teli 
életre ad lehetôséget gyermeke-
inknek, unokáinknak, reményeink 
szerint még nekünk is. 

Hogy megtarthassuk magyar-
ságunkat, nyelvünket, kultúrán-
kat, hagyományainkat, környeze-
tünket, ahhoz tudnunk kell azt, 
hogy senkinél sem vagyunk kü-
lönbek, de senkinél sem vagyunk 
alábbvalók. Emberek vagyunk, 
magyarok! Várpalotaiak!

Kérjük önt, fogadja olyan ér-
deklôdéssel lapunkat, a Palotai 
Hírnököt, mint amilyen tisztes 
szándékkal és elkötelezettséggel 
mi készítjük. 

Balassa Gellért

elkötelezettség a város iránt

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 1. szám  2008. július 17.
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Korábban a szervezetet Nevelé-
si tanácsadónak hívták, de az 
elmúlt öt év alatt régi helyüket 
kinôtték, az új vezetônek: Ig-
nácz adriennek köszönhetôen 
új, komplex szolgáltatással 
Veszprém megye egyik legmo-
dernebb intézményét hozták 
létre. 

Ôsztôl konduktort is alkalmaz-
nak, aki a Petô Intézet módszer-
tanát honosítja meg. Német Ár-
pád polgármester a következôket 
mondta: – Örömmel és büszkén 
állok önök elôtt, mert amit itt ma 
láthatunk, az a város egyik új 
büszkesége, újabb szolgáltatás az 
oktatás területén, és mindez XXI. 
századi, európai színvonalon, 
mert városunk támogatja az in-
tenzív ötleteket. Az ünnepségen 
megjelentek a térség oktatási in-
tézményeinek vezetôi is. 

Az új intézmény a Bán Aladár 
Általános Iskola földszintjén került 
kialakításra, de teljesen szeparál-

tan. A több mint 200 négyzetméter 
alapterületen kialakított szakszol-
gálatban nyolc foglalkoztatót, egy 
hatalmas tornaszobát és egy szak-
maikönyvtár-szobát is találunk. 
Ignácz Adrienn intézményvezetô 
megköszönte a város vezetôinek, 
hogy törekvéseiket támogatták, s 

mindehhez a szükséges pénzt is 
biztosították. Az sem utolsó szem-
pont, hogy a további mûködésüket 
is kiemelten támogatja az önkor-
mányzat – fogalmazott.

A helyi kivitelezôkkel is példa 
értékû  volt az együttmûködés – 
fogalmazott Cseszneki Viktor a 

Városi Kincstár képviseletében. 
Az Inda Bt. ügyvezetôje, Szauer 
János ügyvezetô így értékelt: – A  
kivitelezés során az apróbb mó-
dosításokra is odafigyeltünk, úgy 
érzem, nagyon szép referencia-
munkát végeztünk.

Az intézményben jelenleg négy 
logopédus, egy pszichológus, egy 
gyógypedagógus, kettô fejlesztô 
pedagógus és egy óvodai gyógy-
testnevelô dolgozik – ismertette 
Ignnácz Adrienn a mediterrán 
stílusban berendezett szobájá-
ban. – Szeptembertôl még egy 
gyógypedagógust és egy konduk-
tort (gyógytestnevelôt) tudunk 
alkalmazni. Így válik teljessé és 
komplexé intézményünk szolgál-
tatása. Ez utóbbi azért is fontos, 
mert a konduktorral olyan három-
évesnél fiatalabb gyermekekkel 
fog foglalkozni a szakember (a 
szülôket is bevonva), akik a szü-
lés közben sérültek meg – fogal-
mazott az intézmény vezetôje.

BeKe G. lászló

Új helyre költöztek
átadták az egységes Pedagógiai szakszolgálat központját
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Ignácz AdrIenn

sikerrel szerepelt Várpalota 
Város Önkormányzata a Közép-
dunántúli regionális Fejleszté-
si Ügynökség teUt és a CéDe  
pályázatain. 

A Bakony utcában a szilárd út-
burkolat felújítására 6 046 620 
Ft-ot, a Krúdy Gyula és Viola ut-
cákban a szilárd útburkolat felújí-
tására 8 674 260 Ft-ot, a Sza-
bolcska Mihály utcában a szilárd 

útburkolat felújítására 13 076 612 
Ft-ot, a Thury György Gimnázium, 
Szakközépiskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Inf-
rastrukturális fejlesztésére 16 
500 000 Ft-ot nyert az önkor-
mányzat. Várpalota városvezetôi 
kiemelt figyelmet fordítnak arra, 
hogy minél több fejlesztési le-
hetôséget kihasználjanak, s eh-
hez minél több pályázati forrást 
megnyerjenek.

Negyvennégymillió forint 
utakra és infrastruktúrára

Várpalota városának felhívásá-
ra, május 31-ig az iparosított 
technológiával épült lakóépüle-
tek energiatakarékos felújítása 
pályázatra hét pályázat érkezett. 
A bírálóbizottság mind a hetet 
támogatásra méltónak találta: 
Erdôdy P. T.u. 42–44., Szabolcska 
u. 61–69., Mátyás k. u. 10–12., 
Tábormezô u. 32.,

Szabolcska u. 31–39., Rákóczi 
u. 1–7., Rákóczi u. 9–15.  

Az önkormányzat által lakó-
épületek felújítására kiírt pályá-
zatra 14-en jelentkeztek. Az 
önkormányzat mind a 14 pályá-

zatot pozitív elbírálásban része-
sítette: Walsdstein u. 1., Újlaki 
2–6., Szt István u. 23–27.La-
kásszöv., Rutsek u. 1–3., Wald-
stein u. 9., Mandulás 30., Má-
tyás k. u. 13–15–17.,   
Körmöcbánya u. 22–24., Mátyás 
kir. u. 21–27., Alkotmány u. 2 
A–B., Szabolcska u. 28–32., Jó-
kai u. 13., Szabolcska u. 99.

A nagy érdeklôdésre való te-
kintettel, Németh Árpád polgár-
mester azt mondta: a 2009. év-
ben az önkormányzat 100 millió 
forintot különít el a további tá-
mogatásra.

Panelprogram:
Mindenki nyertes

Induló Drótposta rovatunkba véleményüket várjuk sms-ben  
a 70/514-8314-es telefonszámon!
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Megkezdôdött az új-zélandi 
Fletcher Building cégcsoport 
aHI roofing vállalata acélzsin-
delyeket gyártó üzemének az 
építése Várpalotán. a várható-
an 18 millió eurós költségbôl 
épülô üzem �009 júliusától 
kezdi meg a tömegtermelést, 
az alkalmazottak száma megha-
ladja majd a százat.

Az új gyár építése az alapkô 
letétele után májusban kezdô-
dött meg. A várpalotai helyszínt 
6 ország, mintegy 30 jelent-
kezôje közül választották ki. A 
gyárrészleg Várpalotára kerülé-
sét széles politikai összefogás 
is segítette. Új-Zéland legna-
gyobb európai beruházásának 
fontosságát mi sem mutatja 
jobban, hogy az alapkôletételé-
nél megjelent az új-zélandi 
nagykövet, és a távoli ország 
parlamenti elnöke is. A megál-
lapodás elôtt a beruházók több-
ször is jártak Várpalotán, ahol a 
területrôl, a munkaerôrôl, a 
szakképzésrôl kaptak tájékozta-
tást, több esetben tárgyaltak a 
város vezetôivel is. Nagy örö-
münkre a 30 pályázó közül a mi 
városunk lett a gyôztes.

A beruházásról Bándli Gyulától, 
a Palotakonzult Kft. ügyvezetô 
igazgatójától, a beruházás épí-
tésvezetôjétôl érdeklôdtünk. Meg-

Világcég települ Várpalotára
épül a tetôfedô elemeket gyártó üzem 

AlApkôletétel Az InotAI IpArI pArkbAn. több mInt száz munkAhely létesül

Különleges technológia: acélzsindely 
Az AHI Roofing készített a világon elôször,1957-ben acélból tetôcserepet. Az új-zélandi technoló-

gia alapján az acéllemezt korrózióvédô bevonattal látják el, majd ezt egy mûanyag védôréteg követi, 
amit különbözô újabb rétegek felvitelével folytatnak, köztük kôtörmelék is van, ami kerámiaszerû 
megjelenést ad a terméknek. A kôporra aztán újabb mûanyag védôborítást visznek fel. 

Debreceni generálkivitelezô
A várpalotai üzemcsarnok építését nemzetközi versenyben, kemény tendereztetés után a debreceni 

Keviép Kft. nyerte el. A megrendelés egy 12 ezer négyzetméteres üzemcsarnokra vonatkozik, amelyet 
a Keviép 1,5 milliárd forintért épít majd fel generálkivitelezôként. A debreceni székhelyû cég 1966-ban 
alakult Kelet-magyarországi Vízügyi Építô Vállalat néven, jelenleg 100 százalékig magyar magántulaj-
donban lévô építôipari fôvállalkozó-kivitelezô kft., amelynek érdekeltségei a Balkánon és a Közel-Ke-
leten vannak, hazánkon kívül. 

erôsítette, hogy az építés jól ha-
lad a várpalotai ipari parkban. Az 
öt és fél hektáros terület terep-
rendezésével elkészültek. Itt húz-
nak fel majd elôgyártott vasbeton 
elemekbôl, egy 12 000 négyzet-
méter alapterületû gyárcsarnokot. 

Július végéig az épület szerkeze-
tének kialakításához is hozzálát-
nak. Ha ezekkel a munkákkal elké-
szülnek, akkor már lassan a 8-as 
fôútról is látható lesz az épít-
mény, amit – a tervek szerint – 
idén októberben adnak át. 

A beruházásban nagy szere-
pet kapnak azok a várpalotai 
vállalkozók is, akik a kivitelezé-
si munkákat végzik. Az építés-
vezetô reményei szerint sok he-
lyi vállalkozással sikerül 
szerzôdést kötni, hiszen ez 
alapvetô stratégiai, városi érde-
ket is szolgál. 

Az új-zélandi Fletcher Buil-
ding cégcsoport alelnöke, Chris 
Ellis szerint, termékeik iránt Eu-
rópában évente 15 százalékkal 
nô a kereslet, ezért terjeszked-
nek az öreg kontinensen. A vár-
palotai gyárban az acélból ké-
szült tetôfedô elemek, illetve 
cserepek elôállítása jövôre meg-
kezdôdhet. A jelenlegi elképze-
lések szerint mintegy száz em-
ber dolgozik majd az AHI 
Roofing várpalotai gyárában, és 
évente hatmillió tetôfedô ele-
met készítenek itt. 

szOBOszlaY
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Központ: 8100 Várpalota, Nagy Gy. u. 12.
Telephely: Pétfürdõ, Hõsök tere 14., gyártelep IX. porta
Levelezési cím: 8105 Pétfürdõ, Pf. 418
E-mail: vspnyomda@t-email.hu, vspnyomda@freemail.hu

Teljeskörû nyomdai, kiadói szolgáltatás.
Kiadványok akár 5-10 példányszámtól.

– Könyvek, prospektusok
– Éves jelentések
– Szórólapok, leporellók
– Képeslapok, névjegyek
– Címkék, öntapadós címkék
– Egyedi kártya- és falinaptárak
– Fotónagyítás A4 és A3 méretben

Telefon: 30/630-4362, 30/640-2173

„arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint 
tényleg lehet-e összefüggés az agresszív 
tartalmú tévémûsorok nézése és a mai 
gyermekek  fokozottan agresszív viselke-
dése között?”

A válaszom egyértelmû igen. Saját tapasz-
talataim mellett – a nevelési tanácsadóba 
viselkedési zavar tüneteivel érkezô gyerme-
kek eseteit tekintve – a televíziózás és az 
agresszió közötti kapcsolat több évtizedes 
múltra visszatekintô kutatatásai is igazolják 
azt, hogy azoknál a gyermekeknél, akik napi 
több órát töltenek televíziózással, szignifi-
kánsan gyakoribb az agresszív viselkedés.

Mára már a szakmai körökben nyilvánvaló 
tény, hogy okozati összefüggés van a tévében 
látott erôszak és az agresszív viselkedés kö-
zött, bár az agresszió kialakulásában fontos 
szerepet játszik a gyermekek intelligenciája, 
társadalmi helyzete, szülei viselkedése és 
családi körülményei is.

A gyermeklélektan szerint a csecsemôk és 
kisgyermekek elsôsorban a körülöttük lévô 
személyek cselekedeteinek utánzása révén 
szocializálódnak. A szüleik és nevelôik véle-
ményének és ítéleteinek formájában sajátít-
ják el a társadalom értékrendszerét, normáit 
és viselkedésszabályait. Az alacsony szocio-
kulturális helyzetû családokban nevelkedô, 
elhanyagolt gyerekek esetében az egészséges 
családmodell hiánya miatt a televízió és a 
számítógépes játékok hôsei szolgálnak szinte 
kizárólagos modellként a szocializáció során, 
az általuk közvetített – gyakran agresszív és 
közösségellenes – magatartásmódok épülnek 
be a gyermek viselkedésrepertoárjába.

Sajnálatos módon számos tévémûsor tar-
talmaz erôszakot, és különösen sok az agresz-
szív tartalom a még a kimondottan gyerme-
kek részére sugárzott mûsorokban is, valamint 
a fômûsoridôben leadott programokban. 
Mindez különösen káros kisgyermekkorban, 
amikor a gyermek még nem tud különbséget 

tenni mesevilág, játék és valóság között. 
Emiatt a „mágikus gondolkodásmód” miatt  
– a televíziós és számítógépes játék hôseinek 
mintájára – gyakran szélsôségesen agresszív 
módon viselkedik, hiszen azt hiszi, hogy 
ugyanúgy mint a filmekben és a mesékben 
minden magától helyreáll, a sérülések begyó-
gyulnak, a fôhôs minden küzdelembôl sértet-
lenül és gyôztesen kerülhet ki.

A televíziónézés agressziót kiváltó hatásán 
túlmenôen megállapítható, hogy a tévé na-
gyon erôs és átható ingerforrást képvisel a 
gyermekek számára, s éppen ezáltal jelentôs 
– és gyakran ártalmas – hatást gyakorol a kis-
gyermekek tudati, érzelmi és szociális fejlô-
désére, személyiségük alakulására egyaránt.

Kérdéseiket a következô e-mail címre jut-
tathatják el: ignaczadrienn@gmail.com

Személyes konzultáció, tanácsadás: 06-20-
358-3978

IGNáCz aDrIeNN 
OKleVeles PszICHOlóGUs

a pszichológus válaszol

a televíziózás és az agresszió
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az elmúlt idôszakban a város-
ban látványos változások tör-
téntek. Várpalotán mindenfelé 
munkagödrök, állványok, mun-
kagépek, munkások hada. és 
még jut virágtartó is futómus-
kátlival a lámpaoszlopokra. 
Csinosodik településünk. Mind-
eközben a képviselô-testület 
ülésein nem látványos, de még-
is igen fontos, a városunk jövô-
jét meghatározó döntések szü-
lettek, amelyek az itt lakók 
életminôségét pozitív irányban 
befolyásolták. Most ezek közül 
villantunk fel néhányat.

 
tési-dombi sportpályák

A képviselô-testület még ápri-
lisban fogadta el a tési-dombi, 
igencsak lepusztult sportpályák 
közül a felsô kettô hasznosításá-
ra tett ajánlatát egy cégnek. A 
terület elôkészítése után azonnal 
elkezdôdtek a munkálatok, s ér-
tesülésünk szerint augusztus kö-
zepére már birtokba is vehetik a 
sport szerelmesei. A 17 millió fo-
rintos önálló vállalkozási beruhá-
zás következtében az egyik kézi-
labdázásra, kosárlabdázásra és 
teniszezésre alkalmas villanyfé-
nyes pálya lesz, az alatta levô 
pedig kosárlabda- és teniszpálya 
lesz, mindkettô világszínvonalú 
minôségben, és a szabványoknak 
megfelelôen. Az iskolai idôben a 
diákok ingyenesen használhatják, 
azután pedig a szabadidôs és ver-
senysportra kedvezményes áron 
lehet igénybe venni. Ez a fejlesz-
tés beleillik abba a koncepcióba, 
hogy az egyes városrészek fejlô-
dését a városvezetés nemcsak 
úgy segíti elô, hogy utakat, 
közmûveket újíttatnak fel, de úgy 
is dinamizálják, hogy közösségi 
tereket, közösségi létesítménye-
ket visznek ki oda.  

Megállapodás Grottazolinával
Megállapodást  írtak alá az 

olasz  Grottazolina várossal, 
amely szerzôdés  felhasználható 
arra is, hogy uniós pályázatokon 
együtt tudjon a két város indul-
ni.  A Várpalota és Grottazolina 
már régóta kapcsolatban van a 

maratoni futók és a TEMA révén, 
s most ezen együttmûködés for-
mába öntésére került sor.

 
Megszûnt a telekadó

– A helyi adókról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása 
következtében az önkormányzat 
megszüntette a telekadót, mivel 
rengeteg adónem van, amely 
megterheli az embereket, s ez az 
adó felesleges sújtott olyan terü-
letet, ahol nincs is igazán értel-
me – nyilatkozta Németh Árpád 
polgármester. –  Például az ipari 
park területe is ilyen volt, hiszen 
amíg nincs a területen tevékeny-
ség, addig nincs bevétel sem. S 
miután az ipari park a város  rész-
tulajdonában van, gyakorlatilag  
saját magának fizeti be ezt az 
adónemet. Ezért – mivel egyéb-
ként sincs nagyon jelentôs bevé-
tele a városnak ebbôl – megszün-
tettük a telekadót, s ennek 
köszönhetôen az ipari parkot lé-
nyegesen magasabb áron tudjuk 
értékesíteni – mondta a polgár-
mester. Július 1-jétôl tehát a vá-
ros önkormányzata eltörölte a 
telekadót, Várpalota teljes terü-
letére vonatkozóan. 

az iskolák kéréseit teljesítette 
az önkormányzat

A önkormányzat, mint a városi  
alapszintû oktatási intézmények 
fenntartója a 2008/2009. évi 
tanév elôkészítése kapcsán  az 

iskolák tulajdonképpen vala-
mennyi kérésének eleget tett.  
Ezek a kérések arra irányultak, 
hogy a kiemelkedôen magas lét-
számú két elsô osztályból hármat 
lehessen létrehozni a Bán Aladár 
iskolában, illetve két másik isko-
lában emelt szintû matematika-, 
valamint angolnyelv-oktatásra 
kértek plusz óraszámokat. Ezek 
az önkormányzatnak többlet-
költséget jelentenek, de meg-
egyezett a képviselôk véleménye 
abban, hogy nem lehet csak gaz-
dasági kérdés az, hogy az iskolá-
ink színvonalát emeljük, bármi-
lyen formában.  A városvezetés 
valamennyi, családokat érintô 
intézkedései (családtámogatá-
si program, bölcsôdei férôhely 
bôvítése, játszótér-koncepció, 
oktatási intézmények  színvona-
lának emelése, s a munkahely- 
 teremtésre tett erôfeszítések 
stb.) mind-mind  azt a célt szol-
gálják, hogy a családokat gyer-
mekvállalásra ösztönözzék.

Parkolási koncepció
Mikor kialakult a város mostani 

szerkezete, közel nem volt ennyi 
autó, s a motorizáció következ-
tében nem megfelelô parkolási 
szempontból a mostanra kialakult 
ebbéli helyzet. Mezei László váro-
si fôépítész készíti el az erre vo-
natkozó tanulmányokat, s ebben 
bizonyosan megadja a helyes, 
megteendô válaszlépéseket. 

Várpalota a fejlôdés útján Megkérdeztük...

Megy-e nyaralni?

Czéher Ildikó,
középiskolai tanár

Igen, Zalakaros vagy Komárom az 
úti cél, de lehet, hogy mindkét te-
lepülést felkeresem. Visszatérô 
vendég vagyok ezen helyeken, sok 
lehetôség van a kikapcsolódásra: 
termálvíz, kirándulóhelyek,  látni-
valók.

Horváth Konrád,
tanuló, Várkerti iskola

Szüleimmel és testvéremmel, Felí-
ciával Harkályra megyünk, ahol egy 
hétig maradunk a tervek szerint, de 
útba ejtjük a  Balatont is,  nem 
hagyjuk, nem hagyhatjuk ki azt 
sem.  Nagyom várom már az indu-
lás napját, s az új élményeket. 

sziránszki József
regôs

–  A Kama Tarkhan zenekarral és az 
Égikapunyitó Dobkörrel mi minden 
hétvégén nyaralunk, a fellépé-
seknek köszönhetôen. Amúgy egy 
ismerôsünk Vas megyei mesteri 
üdülôjében fogunk eltölteni egy 
hetet. Onnan kiruccanunk gyereke-
immel, feleségemmel Sárvárra, Cell-
dömölkbe, bejárjuk a környéket.

munkálAtok A tésI-dombI sporpályánál. AugusztusbAn már újrA hAsználhAtjuk 



[ 2008. július 17. ]�

Várpalota Város Önkormányzata képviselô-testületének gazdaság-
fejlesztési és pénzügyi bizottsága a helyi civil szervezetek tá-
mogatásáról 2008. május 28-án a következô határozatot hozta: (Az 
alábbi  lista a támogatási összegek mellett a pályázati célokat is tar-
talmazza.)

ssz. Pályázó neve Pályázat célja támogatási 
összeg

1 2000 Szivárvány Óvodai 
Gyermekekért Alapítvány erdei óvoda szervezése 25 000 

2 Adj Esélyt Alapítvány gyógyúszásoktatás 55 000

3 Dúdoló Alapítvány úszásoktatás és erdei 
óvoda szervezése

70 000
50 000

 

4 Inotai Iskolásokért Alapítvány alkotótábor szervezése 190 000

5 Kölyökvár Óvodáért Alapítvány 

Kölyökvár-kupa 
sportverseny, 
úszásoktatás,
játékos vetélkedô

20 000
 

40 000
40 000

6 Lurkó Kuckó Óvoda úszásoktatás
erdei óvoda

100 000
100 000

7 Magániskola Szülôi 
Munkaközösség  0

8 Mosoly Alapítvány  
családi nap szervezése,
kihelyezett tanítási nap 
Pákozdon

20 000
 

30 000

9 Nebuló Alapítvány  iskolaudvar kialakítása,
mosolytábor szervezése

200 000
 

50 000

10 Thuri György Gimnázium 
„Kerengô” Néptánccsoport

sportvár 2008. évi program
eszközbeszerzés

30 000
 

20 000

11 Várkerti Ált. Iskola 
Diákönkormányzata  0

12 Várkerti Iskolásokért Alapítvány  
erdei iskola
úszásoktatás
nyelvi tábor

50 000
50 000
50 000

13 Zeneovi (Horváthné dr. Csomó 
Orsolya)  0

14 Bányász Nyugdíjas Klub képzômûvészeti kiállítás,
jubileumi ünnepség 40 000

15 Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubja 

vetélkedô szervezése,
Borbála-napi sportnap 40 000

16 Inotai Erômû  
Nyugdíjas Klub 

2008. évi program 
megvalósítása  30 000

17 Inotai Kertbarátkör kiállítások szervezése, 
szakmai elôadások  80 000

18 Inotai Közösségi Ház Nyugdíjas 
Klubja 

hagyományôrzô falusi 
karácsony, 
Várpalotai Napok

10 000
 

5 000

19 Kohó Nyugdíjas Klub  emléktábla elkészítése 30 000

20 Thuri György Nyugdíjas Klub  2008. évi mûködési költség 40 000

21 Városháza Nyugdíjas Klub 2008. évi mûködési költség 20 000

22 Városi 
Nyugdíjas Klub  2008. évi mûködési költség  20 000

23 Várpalota-Pétfürdôi 
Kertbarátkör 

kiállítások szervezése, 
szakmai elôadások, Civil 
napon részvétel

192.500

24 Asztmások és Allergiások 
Egyesülete  

konferencián való 
részvétel, 
nyílt nap elôadással

40 000

25 Cukorbetegekért Alapítvány 
Diabétesz Klub 

egészségfelmérés, 
vércukor-, 
vérnyomásmérés, 
eszközbeszerzés

100 000

Civil szervezetek támogatása
ssz. Pályázó neve Pályázat célja támogatási 

összeg

26
Csupaszív Nagycsaládos 
Egyesület Várpalota és 
Kistérsége 

közösségépítô és családi 
programok szervezése,
mûködési támogatás

50 000
50 000

27
Egészséges 
Szívért 
Közhasznú Egyesület 

Szív és érbetegek XIX. 
Országos Sporttalálkozón 
való részvétel

140 000

28 Egy Mosolyért Közalapítvány mûködési támogatás 200 000

29 Együtt az Egészségért 
Természetgyógyász Egyesület 

DO-IN tanfolyamon 
részvétel 30 000

30 ILCO és Barátai Egyesület  egészségmegôrzô és beteg-
ségmegelôzô elôadások 40 000

31 Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
gyermeknap, táborozás, 
hátrányos helyzetû csalá-
dok segítése

100 000

32 Magyar Vöröskereszt  

elsôsegélynyújtó tanfo-
lyam, egészségnap, hátrá-
nyos helyzetû családok 
segítése

100 000

33 Mozgássérültek Várpalotai 
Egyesülete

sportversenyek szervezése, 
Orgona Népdalkör mûködé-
si költségei

200 000

34 Szeretet ONKO Klub éves mûködés  50 000

35 Vakok és Gyengén-látók Vár-
palotai Egyesülete 

Fehér bot napja, Börtönbe 
zárt sötétség rendezvé-
nyek, karácsonyi évzáró

100 000

26 56-os Klub

56-os forradalom esz-
meiségeinek megôrzése, 
emlékhelyek látogatása, 
koszorúzás

40 000 

37 Aktivál Egyesület  „A mi városunk” fotókiál-
lítás 70 000

38 Bakonyi Poroszkáló Túra Klub Thuri-napok megszervezése 100 000

39 Bányász Hagyományok Ápo-
lásáért Egyesület 

mûködési költség és 
hagyományápolás 30 000

40 Bányász Kórus Baráti Kör kórustalálkozón való 
részvétel 100 000

41 Bányász Kórus Egyesület 

lengyelországi vendég-
szereplés, karácsonyi 
koncert, belga kórus 
vendéglátása, tiszteletdíjak

600 000

42
Black Diamond Mazsorett- és 
Showtánc Csoport
 

mazsorettversenyeken való 
részvétel
mazsorettversenyeken való 
részvétel
mazsorettversenyeken való 
részvétel
születésnapi gála
óvodás csoport indítása

 
35 000

35 000
 

10 000
 

20 000
30 000

43 Cserregô Néptáncegyüttes 2008. évi mûködéshez 400 000

44 Csiky Iván Utazók Klubja Kul-
turális, Közhasznú Egyes. 

ismeretterjesztô elôadások, 
mûködési költség 60 000

45 Égikapunyitó Dobkör Országos táltos és regôs 
találkozó szervezése 50 000

46 GATE zenekar  0

47
Gróf Bethlen István Határon 
Túli Magyarok Várpalotai  
Egyesülete 

 0

48 Helytörténeti Társaság Inota 2008. évi program 
megvalósításához 100 000

49 Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör 

szellemi vetélkedô 
szervezése, sport-, horgász- 
és fôzôverseny, történelmi 
hagyományok ápolása

130 000

50 Inotai Búzakalász Dalkör  
2008. évi mûködési költ-
ség, dalos találkozón való 
részvétel

50 000

51 Jó Szerencsét Ifjúsági  
Bélyegkör

reneszánsz bélyegkiállítás 
és sportbélyeg-kiállítás 40 000
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ssz. Pályázó neve Pályázat célja támogatási 
összeg

52 Jó Szerencsét Mûvelôdési 
Központ Nyugdíjas Dalköre 

dalos találkozó meg-
szervezése, dalkör ruha-
tárának frissítése

30 000

53 Könyvtárpártoló Alapítvány olvasó pályázatok és 
irodalmi rendezvények 50 000

54 Loncsosi Baráti Kör Egyesület 
dombormû-felújítás, 
eszközbeszerzés, 
Civil Nap szervezése

40 000

55 MABÉOSZ Jó Szerencsét Mûvelô-
dési Központ Bélyeggyûjtô Kör bélyegkiállítás 40 000

56
Magyar 
Vegyészeti 
Múzeum 

 0

57 MUSICAL-RE Hangolva 
Egyesület

Országos musical 
énekverseny határon túli 
fiatalokkal, edzôtábor

200 000

58 Objektív Fotóstúdió  
„Szülôföldem” fotókiállítás 
és „Ars Poetica” fotókiál-
lítás

30 000
 

50 000

59 Ôrzôk Rendje Egyesület 

„Emese álma” fogathajtó 
verseny, II. Hun Napok 
szervezése, haditábor 
szervezése

1 000 000

60 Palotai Turul Társaság  

II. Történelmi Zászló 
Találkozó, Balassi Fesztivál, 
Vas Albert Liget kialakí-
tása, történelmi vetélkedô

500 000

61 Pastorale Kamarakórus  
dalos találkozón részvétel, 
„Ökumenikus Ima Ma-
gyarországért” rendezvény

40 000

62 Rákóczi Szövetség Várpalotai 
Szervezete történelmi zászló készítése 35 000

63 Septicmen Zenekar  0

64 TIT Várpalotai Szervezete elôadás-sorozatok 50 000

65 Trianon Múzeum Alapítvány  Trianoni gyászünnepség, 
Egyetértés napja 250 000

66 Tüzér Hagyományôrzô és 
Kulturális Alapítvány 

emléktábla-készítés és 
-avatás költségei 60 000

67 Ukrán Kisebbségi Önkormányzat  0

68 Várpalota Egyesület „Várpalota anno” c. 
kiadvány készítése

200 000
 

69 Várpalotai Bányász Fúvószene-
karért Alapítvány 2008. évi mûködési költség 500 000

70 Várpalotai Magyar-Izraeli Baráti 
Társaság  0

71 Várpalotai Olimpiai Baráti Kör 
szellemi diákolimpiai 
vetélkedô szervezése, MOA 
kihelyezett ülés szervezése

67 500

72 Zúgó Nyilak Történelmi Íjász 
Egyesület 

Thuri György történelmi 
íjászverseny, eszközbe-
szerzés

200 000

73
AD Akrobatikus Rock & Roll 
Sporttánc Egyesület Vp.  Sza-
kosztálya 

tánctáborok szervezése 30 000
30 000

74 Clement Force Hip-Hop Tánc-
csoport tánctábor szervezése 50 000

75 Fekete Ifjúsági Labdarúgó 
Egyesület 

labdarúgóutánpótlás-neve-
lés, mûködési költségei 800 000

76 Gyerekek Sportjáért Egyesület várpalotai napközis 
sporttábor 700 000

77 Inotai Ulti Klub ultiversenyek szervezése 25 000

78
Marathon Tömegsport és 
Környezetvédô Egyesület 
 

futóversenyek szervezése, 
Bécs–Pozsony–Budapest 
szupermaratoni versenyen 
való részvétel

400 000

79 Mushin Karate-Do
Sportegyesület 

versenyeken való részvétel, 
mûködési költségek 250 000

Civil szervezetek támogatása
ssz. Pályázó neve Pályázat célja támogatási 

összeg

80 Pados Lilla, 
Sztoján Barna  0

81 Pados Marietta, 
Nagy Richárd  0

82 Queen Dance Aerobic Táncc-
soport 

horvátországi Európa-baj-
nokságon való részvétel 200 000

83 Városi Természetbarát  
Szövetség

Bakonyi turizmus fejlesz-
tése, Fehér-Vár-Palota 
teljesítménytúra, Tési 
fennsík teljesítménytúra

 180 000

84 Várpalota Tömegsport Kosár-
labda Egyesület 2008. évi mûködési költség 500 000

85 Várpalota Város Sport  
Közalapítv. 

városban mûködô sport-
egyesületek sportprogram-
jainak támogatása

200 000

86
Várpalotai Bányász 
Sportkör
Labdarúgó Szakosztály

szakosztályok mûködési 
költségei  1 500 000

87 Várpalotai Bányász Horgász 
Sport Egyesület 

9. Vásárhelyi Bányász 
kistérségi gyermek 
horgászverseny

30 000

88 Várpalotai Bányász Sportkör sportkör szakosztályainak 
mûködési költségei 10 000 000

89 Várpalotai 
DSE UNIO 

fitt-kid diákolimpiai 
verseny szervezése 100 000

90 Várpalotai Modellezô és Techni-
kai Sport Egyesület 

9. Bányász-kupa szervezése, 
Európa-bajnokságon, 
Világkupán való részvétel

120 000

91 Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
Várpalotai Gyülekezete  0

92 Inotai Református Egyház-
község  0

93 Keresztény Értelmiségiek  
Szövetsége

éves program megvalósí-
tásához költségek  30 000

94 Kolping Család Egyesület Kolping katolikus akadémia 
elôadás-sorozat 50 000

95 Római Katolikus Egyházközség missziós tábor 50 000

96
Teljes Evangéliumi Illés 
Közösség 
 

biblia- és térképvásárlás 40 000

97 Egészséges Palotáért Egyesület 
 

környezetvédelmi verseny, 
„Helyes hulladékkezelés” c. 
rövidfilm elkészítés

100 000

98 Inotáért Baráti Kör 
 

környezetvédelem, parko-
sítás, idôsek világnapja, 
szeretet ünnep rendezése

150 000

99 „Frakk” Várpalota és Környéke 
Állatvédô Egyesület 

állatvédô, állatmentô 
tevékenység, „Frakk” lap 
megjelenés

180 000

100 Baglyasi Társulat Egyesület Baglyasi juliális szervezése, 
családi nap szervezése

 100 000
25 000

101 Civilek Inotáért Egyesület 
 

Családi horgásznap 
szervezése
Erdômentô akció

100 000
 

50 000

102 Inota Lakótelepi Polgárôrség felszerelés vásárlás 160 000

103 Lakóhelyünkért Fiatal Inotaiak 
Társasága 

napközis táborok 
szervezése, játszóház 
szervezése

60 000
60 000
30 000

104 Magyar Nemzetôrség 
Helyi Szervezete felszerelésvásárlás 100 000

105 Városszépítô és Védô Egyesület 

mûemlékvédelem, rész-
vétel az országos falu- és 
városvédôk találkozóján, 
emléktábla-avatás

400 000

106 Római Katolikus Egyházközség 
Inota (50.000 Ft) hittantábor 60 000
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Körmöcbánya. Ha valaki meg-
hallja ezt a szót, egybôl a kör-
möci aranyak villannak elô em-
lékezetébôl, no meg hogy 
Várpalota szlovákiai testvérvá-
rosa. én még sosem jártam ott 
eddig, s  valami olyan várost, 
bányavárost képzeltem el, ame-
lyik hasonlatos valamelyik ha-
zai volt bányaipari település-
hez. súlyosan tévedtem.

Körmöcbánya a maga 5700 fôs 
lakosságával a városok között a 
kisebbek közé tartozik. De min-
den másban a legnagyobbak kö-
zött is az élen jár. Mikor a kör-
möcbányai napokra megérkezett 
kis csoportunk, képviselve a vár-
palotaiakat, rövid idô alatt rájöt-
tünk, milyen óriási lehetôségek-
kel és adottságokkal rendelkezik 
ez  a város. A városközpontba jut-
va a gyönyörû, és kiválóan felújí-
tott középkori épületek láttán 
földbe gyökerezett lábbal bámul-
tuk és éreztük azt a csodás har-
móniát, amelyet Körmöcbánya 
történelmi városrésze árasztott 
magából. A Körmöcbányán régen 
együttélô három nemzetbôl 
(1910: 1/3 német, 1/3 szlovák, 
1/3 magyar) a  történelem viharai 
során mára jobbára csak a szlovák 
maradt, de a multikulturális kör-
nyezet mind a mai napig megta-
pasztalható. Vendéglátóink ehhez 
kapcsolódóan invitáltak meg Mi-
chalica Péter világszerte elismert 

hegedûmûvész zenei fesztiváljára, 
a kamaragróf házába, ahol a cseh 
Jirina Kolman zongorakíséretében 
a francia Paidassi Solenne 
hegedûvirtuozitását csodálhattuk 
meg. Megjegyzendô, ez az egyet-
len olyan fesztivál Európában, 
amely magánházban – Michalica 
Péter  szülôházában – kerül meg-
rendezésre. 

Körmöcbánya hajdanvolt gaz-
dagsága legjobban az épített 
környezet által mutatkozik  meg:  
a kamaragróf házában (amelynek 
gyémántboltozatához hasonlatos 

csak kettô van Európában, s ab-
ból az egyik ebben a városban), a 
várban, a világ legrégibb – még 
ma is mûködô! – pénzverdéjében, 
középületekben, magánházak-
ban, abban, hogy például pestis-
oszlopa legalább háromszor olyan 
nagy, mint Veszprémé. Az ara-
nyos Körmöc mostani gazdagsága 
összetettebb. Nemcsak a téli-
nyári sportok, a magashegyi tú-
rázás, az erdô, a hegyek szerel-
meseinek, a welnessturistáknak, 
a termálfürdôben pihenést ke-
resôknek, de  a múzeumokat já-
róknak és a különféle kulturális 
programokban feloldódni vágyók-
nak is   magas színvonalú szol-
gáltatást tudnak nyújtani. Óriási 
adottságokkal, lehetôségekkel 
rendelkezik a Szent Katalin vé-
delme alá helyezett város, s ezek-
kel bizony jól kufárkodik. Mindez 
köszönhetô okos, szerény, rend-
kívül szívélyes polgármester asz-
szonyának, Zuzana Balážovának, 
s az általa vezetett testületnek. 
Ha mást nem is említek, csak a 
frissen megépült Szkalka üdülô- 
és welnessközpontot, a most ké-
szülô újabb sípályát, vagy azt, 
hogy a város Szlovákia második 

legnagyobb kiterjedésû települé-
se, köszönhetô ez  több mint tíz-
ezer hektáros erdôterületének. 

 S bár ôket is megkörnyékezték  
kanadai, aranybányászattal fog-
lalkozó cégek, mert még rejt a 
föld méhe aranyat, de a városve-
zetés nem erre az aranyra építi a 
település jövôjét. Az igazi arany 
nem a mélyben lakozik, hanem a 
tiszta természeti környezetben, s 
a városlakók szívében, lelkében.  
Így többek között a mûvészeti 
szakközépiskola igazgatójának 
lendületében, az alpolgármester-
nô kacajában, Margita Fodorová 
gondoskodásában, Martinban, a 
Fehér Gólya borozó tulajdonosá-
ban, aki Hamvas Bélát olvas, a 
tolmácsnô Tímea tekintetében, 
az utcai árusban, aki jó szívvel 
mutatta meg a helyes utat. 

Vendéglátóink minden igyeke-
zetük ellenére sem tudták test-
vérvárosunk összes attrakcióját, 
értékét bemutatni a három nap 
alatt. Én sem tudom az összes él-
ményemet, pozitív benyomásomat 
elmondani néhány sorban. De a  
megoldás  egyszerû: el kell men-
ni, meg kell nézni Körmöcbányát. 

erDôHátI KárOlY

Körmöcbánya aranya
egy ôsi város dicsô múlttal, nagy jövôvel

színpompás felvonulás korhû reneszánsz jelmezekben A város utcáIn

körmöcbányA látképe A fôtérrel
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Programajánlók, közérdekû információk
Mozimûsor

Július 18–19., péntek–szombat, 18 óra  
STREETDANCE 
Színes, amerikai zenés film 
Rendezô: Jon Chu 
Szereplôk: Briana Evigan, Robert 
Hoffmann

Július 20–21., vasárnap–hétfô, 18 óra 
EGYSZER 
Színes ír zenés film 
Rendezô: John Carmey 
Szereplôk: Glen Hansard, Markéta 
Irglová

Július 21–22., hétfô–kedd, 10 óra  
HORTON 
Színes, szinkronizált amerikai 
animációs kalandfilm 
Rendezô: Jimmy Hayward, Steve 
Martino 

Július 22–23., kedd–szerda, 18 óra 
ALATRISTE KAPITÁNY 
Színes, francia–spanyol–amerikai 
thriller 
Rendezô: Agustin Diaz Yanes 
Szereplôk: Viggo Mortense, Elena 
Anaya

Július 25–26., péntek–szombat, 18 óra 
MÍG A JACKPOT EL NEM VÁLASZT  
Színes szinkronizált amerikai 
filmvígjáték 
Rendezô: Tom Vaughan 
Szereplôk: Cameron Diaz, Ashton 
Kutcher, Queen Latifah

Július 27–28., vasárnap–hétfô, 18 óra 
AZ ELLENSÉGEM ELLENSÉGE 
Színes francia dokumentumfilm 
Rendezô: Kevin Macdonald 
Szereplôk: Klaus Barbie (Adolf Hitler)

Július 28–29., hétfô–kedd, 10 óra 
LUCKY LUKE: IRÁNY A VADNYUGAT 
Színes, szinkronizált francia animációs 
kalandfilm 
Rendezô: Olivier Jean Marie

Július 29 –30., kedd–szerda, 18 óra 
56 CSEPP VÉR 
Színes magyar rockmusical  
Rendezô: Bokor Attila

Szereplôk: Kaszás Attila(†), Alföldi Róbert, 
Palcsó Tamás, Veress Mónika

színház
Július 18., péntek, 21 óra 

Boldog idôk – musical Zorán dalaiból 
Pannon Várszínház 
Várpalota, Thuri-vár udvara  
(Esôhelyszín: Jó Szerencsét Mûvelôdési 
Ház – színházterem)

Kiállítás, múzeum
tHUrI-Vár
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

Gróf Sztáray Antal Bányászati Múzeum 
Magyar Vegyészeti Múzeum kiállításai. 
Nyitva tartás: 11–17 óra között 
(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 
óráig, vasárnap 14–20 óráig 
Tel./fax: 88/472-305, 472-209

KrÚDY GYUla VárOsI KÖNYVtár
Várpalota, Szent István u. 28. 

nyitva tartás: Július 21–augusztus 17. 
Hétfô–péntek 14–18 óra

INOtaI KÖzÖsséGI Ház 
Várpalota-Inota, Radnóti M. u. 42. 

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

zene
2008. július 24-én csütörtök 19.00 óra 

a „SZPONZORT   KERESÜNK” 
ZENEKAR koncertje 
Helyszín: Titkos Kert 
(Várpalota, Veszprémi út 19.)

Mise, istentisztelet
KatOlIKUs
Várpalota, Nagyboldogasszony-templom 

Hétköznap 7.00 
Vasárnap és ünnepnap 8.00, 10.00 és 
18.00 órakor 
Minden hónap elsô vasárnapján 15.00 
órakor litánia, 16.30 órakor görög 
katolikus szentmise

Pétfürdô
Szent László-templom 

Pétfürdô, Fazekas M. u. 3. 
Minden vasárnap 8.30 órakor

reFOrMátUs
Várpalota, Batsányi J. u. 1.   

Istentisztelet: minden vasárnap 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

Felhívjuk a szervezôk figyelmét, hogy  
a programokat elküldhetik   

a  palotaihirnok@gmail.com címre! 

Felhívás
Kedves Barátaim!
1928. júliusában, 80 évvel ezelôtt történt, hogy a Trianon-

ban megcsonkított hazánk megregulázott méretû hadserege 
Várpalotán, a már akkor is lôtérként mûködô területen próbálta 
ki a titokban fejlesztett fegyverek egyikét, egy ágyút. Az alka-
lom egyben bemutató is volt a katonai vezetés számára. 80 
évvel ezelôtt tragédia történt: az ágyú felrobbant, és vitéz 
Csörgey Károly tábornok több bajtársával együtt meghalt. Em-
léküket obeliszk ôrzi a tési út mellett.

Az obeliszk tetejérôl büszke turul vigyázta egykor a hôsök 
álmát, sajnos, régen ellopták már. A tavalyi, 79. évfordulón 
javasoltam, hogy a 80. legyen szebb a többinél, avassuk újra a 
turult. Szerencsére igen sokan álltak a kezdeményezés mellé, és 
elkészült ôsi nemzeti jelképünk Nesó Sándor népmûvész fel-
ajánlásában. A Nemzetôrség, a Vitézi Rend, nyugalmazott hon-
védtisztek részvételével 2008. július 25-én délelôtt lesz az ün-
nepélyes avatás vitéz Csörgey Károly emlékoszlopánál.

Aki tud, legyen ott.
 

Üdvözlettel,
Németh Árpád

A Föld  megmentése, garanciával,  
szakszerûen, akár naponta kétszer,   

Várpalotán és környékén!

superman@superman.world

A  V á r o s  l A p j A

Már superman is  
itt hirdet?!

Ön sem késlekedhet!

Hirdetésfelvétel: 
Várpalota, papír-írószer bolt, Táncsics u. 15. 

Várpalota, papír-írószer bolt,  
szolgáltatóház, árpád u. 45.

hirdetes.ph@gmail.com,  
telefon: 20/291-2649
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Várpalota
„Mátyás király kedvenc helye”

VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK A
THURY-VÁR UDVARÁN

„Boldog idõ”
- musical Zorán dalaiból -

Pannon Várszínház
július 18. 21.00

„Kinizsi Pál”
- musical -

augusztus 22. 20.30

„Poncianus császár históriája”
- reneszánsz komédia -

Forrás Színház
augusztus 24. 18.00

„MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS”
Reneszánsz fesztivál a Thury-várban

2008. augusztus 22-23-24.

Reneszánsz táncház, reneszánsz játékok,
várséta, íjászbemutató, várszínház

Reneszánsz lakoma a várudvarban
augusztus 23. 20.00

Várjátékok
augusztus 24. 12.00 és 15.30 órakor

Mátyás király szerepében Helyey László
színmûvész.

Történelmi zászlók találkozója
augusztus 23. 16.00

VÁRPALOTAI JÁTÉKVÁR
A várpalotai várat megformázó játékvár
a kicsiknek nyújt egész évben felhõtlen
szórakozást.

Turisztikai
Információs Pont

8100 Várpalota, Szent
István u. 1.
+36/88/787-835

turizmus@varpalota.hu
www.varpalota.hu

Hô- és hangszigetelô keményhab

www.aminocell.hu
E-mail: info@aminocell.hu

Telefon: 70/3800-819, 70/3800-836
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a várpalotai Bartos sándor is-
kola �007 szeptemberében 
egyedi óvodai csopotot indított 
hátrányos és sérült gyermekek 
részére, ahol magas szintû 
szakképzett nevelés mellett 
különleges terápiás foglalkozá-
sok gazdagítják a tanintéz-
ményt, ahol a gyermek a leg-
fontosabb. Pócsik József 1998 
óta sikeres igazgató, antalka 
zsoltné pedig nevelôként 
alappillére az óvodának.

– Manapság, amikor a fennma-
radás és az egyre csökkenô lét-
szám miatt iskolákat, óvodákat 
vonnak össze é szüntetnek meg, 
nem volt merész gondolat, hogy 
egy új profillal, egy speciális óvo-
dával bôvüljenek? – kérdeztük 
Pócsik Józsefet.

– Természetesen nem akartunk 
vakon fejest ugrani a bizonyta-
lanba. 6 település 24 intézmé-
nyében végeztünk elôzetes fel-
méréseket, amely szerint 10-15 
halmozottan sérült gyermek neve 
merült fel, akik speciális foglal-
kozást és odafigyelést igényeltek. 
A kollégák szakmai tapasztalata 
és szakképzettsége alapjául szol-
gált egy új csoport beindításá-
hoz, tehát nem pénzügyi motívá-
ció mûködött, hanem a 
gyermekekközpontúságot szolgá-
ló alapvetô érdek. Megtanultam, 
hogy csak akkor vállalkozzon va-
laki nagy dolog megvalósítására, 
ha valóban képes véghezvinni 
azt, hiszen langyos vízben üldö-
gélni nem nagy dolog…

– Mégis, mit jelent ez összegek-
ben kifejezve?

– Az intézmény 150 milliós 
össz-költségvetést igényel a 170 
fôs gyermeklétszám mellett. 
Hogy jobban megértsük mirôl is 
van szó, tudnunk kell, hogy egy 
„normál“ általános iskolás gyer-
mek 1 fônek, a Bartos iskolás 
gyermek 2 fônek, a nálunk levô 
speciális óvodás gyermek pedig 3 
fônek számít, így elengedhetet-
len, hogy különféle pályázatok 
útján, illetve a saját évenkénti 
megrendezésre kerülô jótékony-

sági rendezvényünkkel pótoljuk a 
fennmaradáshoz szükséges felté-
teleket.

Az óvoda belsô mûködésével 
kapcsolatos kérdésekre Antalka 
Zsoltné, csoportvezetô gyógype-
dagógus válaszolt.

– Miben számít különlegesnek a 
gyógypedagógus munkája?

– Nálunk Down-szindrómás, 
autista, enyhe és középfokban 
sérült fogyatékos gyerekek van-
nak. Ezért rengeteg türelem, nagy 
adag empátia és önzetlen szere-
tet nélkül semmire nem mennénk. 
Ez gyakran azt is jelenti, hogy a 
csoporton kívül is sok munka van, 
volt és lesz is. Példaképpen az 
eszközöket, meglévô játékokat, 
terápiás foglalkozások meglétét 
is magunknak kellett „kitalpalni“, 
cégeknél, nagyvállalatoknál ki-
lincselni, de egyáltalán nem há-
látlan feladat, mert a mosoly, 
amit az óvodásoktól kapunk, 
méltó fizetôeszköznek bizonyul. 
Hogy mitôl különleges? A magas 
szintû szakmai tudás  sarokköve 
munkánknak, de nem elegendô. 
Hiszen a szakkönyvek „szaga“ el-

rémisztheti, de szeretettel és 
plusztörôdéssel megszelídítheti a 
gyermekeket. 

– És mi az önök alappillére?
– Mi a Bárczi Gusztáv Tanár-

képzô Fôiskola hasonló program-
ját adaptáltuk, ami a gyerekek 

részérôl egyéni felmérést jelent, 
amihez egyéni ütemterv párosul, 
mit kéthavonta felülvizsgálunk.

– Milyen terápiák és foglalkozá-
sok léteznek?

– Az alapfejlesztést Horváth 
Alíz logopédus, a mozgásfejlesz-
tést Erdôhátiné Tatár Ágnes vég-
zi. Ezenfelül vannak az úgyneve-
zett speciális terápiák, úgymint a 
preventív jelleggel mûködô só-
szobánk, a gyógyúszás Székesfe-
hérváron, lovas terápia Hertzel 
Ingrid kolléganô segítségével, 
s a kutyaterápia Pille nevû kutyus 
közremûködésével, de hangsúlyo-
zom, csak mindezek összessége 
vezethet csak fejlôdésre. 

– Miben mutatkozik meg a ja-
vulás?

– Minden gyermeknél önma-
gához képest mérhetô javulás. 
Van olyan ovis, akinél három-

szori agyvérzés után hatalmas 
elôrelépesnek számított a nyu-
godt magatartás, tekintve, hogy 
az anyák napi mûsor aktív részt-
vevôje lett. Volt aki öt évig nem 
beszélt, mára felismeri a számo-
kat, a számképeket, önállóan 

beszél, énekel, mondókákat 
mond, és szerepjátékban szere-
pel. Ugyanakkor beszélnünk kell 
a szülôkrôl is, akik a poklok pok-
lát megjárták, míg eljutottak 
addig, hogy saját gyermekeiken 
keresztül sikerélményhez jutot-
tak, és ennél nekem, nekünk 
nem kell több.

– Létezik az Oscar-díjhoz mér-
hetô elismerés a pedagógusok 
szakterületén?

– Nem tudom… de az biztos, 
hogy a jó csapatmunkának kö-
szönhetô a fejlôdés. Nem vágyom 
babérokra. Szeretnék megmarad-
ni „szürke“ és aktív gyógypeda-
gógusként, és továbbra is támo-
gatókért, és külsô szponzorokért 
kilincselni. Minket egyetlen cél 
vezérel, a megfizethetetlen fi-
zetôeszköz, a mosoly.

KIss erKY DáVID

a mosoly, mint fizetôeszköz

AntAlkA zsoltné: A mAgAs szIntû szAkmAI tudás sArkköve A munkánknAk
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a Várpalotán élô Molnár ervin 
az egyik legszínesebb figurája 
a veszprémi Pannon Várszín-
háznak. Bár a színház miatt 
ideje nagy részét Veszprémben 
tölti, Várpalotát érzi otthoná-
nak, itt született, nevelkedett, 
s egyelôre esze ágában sincs 
elhagyni otthonát. Mint szí-
nész, igazi burleszk alkat, szél-
sôséges megnyilvánulásokkal. 

Leginkább Charlie Chaplinhez 
hasonlítanám. Igazi komédiás, 
akit mellesleg isteni hanggal 
áldottak meg az égiek. Nem vé-
letlen, hogy nemcsak mint mu-
sicalszínész, hanem mint a 
Roxity zenekar frontembere is a 
közönség elé áll. S, hogy teljes 
legyen a kép, nem csak játszik 
és énekel, hanem dalszövegeket 
is ír. Eddigi szerepei után talán 
nem is gondolnák róla, de higy-
gyék el nekem, kimondottan lí-
rai alkat. 

– Ha jól tudom, nem hétközna-
pi a történet, ahogy te színész 
lettél…

– Még középiskolás voltam, 
amikor már játszottam a Pannon 
Várszínházban. Nekem megada-
tott, ami keveseknek, hogy két-
szer kaptam esélyt. Elôször még a 
színház indulásakor jelentkeztem 
a Kinizsi válogatására – érdekes, 
hogy ennyi év elteltével most   
ugyanebben a darabban Bujkót 
játszhattam – Vándorfi László 
színigazgató be is válogatott a 
szereplôk közé, mégis nemet kel-
lett mondanom, mert akkor indul-
tunk három hétre a néptáncosok-
kal Finnországba fellépni. Késôbb 
Várpalotán hozott össze a sors 
Oravecz Edittel, aki az igazgató 
úr felesége, általa jutottam el 
újra a Pannon Várszínházhoz. Ak-
kor 17 éves voltam. 

– Akkor, ha jól értem, a színpa-
don tanultad ki a színmûvészetet 
és nem az „iskolapadban”…

– Nem egészen. Érettségi után 
a Teátrum Színi Akadémiára je-
lentkeztem. Itt végzett Zayzon 
Csabi, akivel máig együtt ját-
szunk estérôl estére. Ô tanácsolta 
a Teátrumot, mert hogy itt nem 
lesz gond abból, hogy én már ját-
szom egy színháznál. Ez nem jött 
be. Tulajdonképpen választanom 
kellett a színpad és az akadémia 
között. Az elôbbi nyert.

– Ez hogy történt pontosan?
– Már az elsô évben gondok 

voltak abból, hogy az iskola mel-
lett próbáltam a Légy jó mindha-
lálig címû darabot. A tanulmánya-
imban ennek nem látszott meg az 
eredménye, hiszen osztályelsô 
voltam. Az iskolaigazgató egy al-
kalommal például magából kikel-
ve kiabálta, hogy csak ô adhat 
nekem színészpapírt, amit ha nem 
szerzek meg, akkor biztos, hogy 
sehol nem kapok szerzôdést. Ván-
dorfi rögtön rávágta: „ha jól tu-
dom, tavaly tizenketten végeztek 

önöknél, közülük egynek van 
szerzôdése, Zayzon Csabának, és 
nálam!” Hiába volt a vita és a vé-
delem, folyamatosan Veszprém-
ben próbáltam és dolgoztam, ti-
zennégy elôadásunk volt akkor. 
Mire visszaértem az iskolába, már 
nem vehetem részt a vizsgákon. 
Tíz perc alatt eldöntöttem, hogy a 
Pannon Várszínház vagy a Teát-
rum Színi Akadémia és a színészi 
végzettség. Na, azóta is itt va-
gyok, a Pannon Várszínházban. A 
színházi munka mellett azért le-
tettem a szükséges vizsgákat, és 
megkaptam a színész II. minôsí-
tést.

– Komikus színész vagy, vagy 
inkább csak eddig jutottak rád 
többségében ilyen szerepek?

– Ezeket a csetlô-botló, nevet-
tetô figurákat nagyon megszeret-
tem. Kell egy fajta pofátlanság 
ezekhez a szerepekhez, hogy több 
mindent meg merj engedni ma-
gadnak a színpadon. De jó lenne 

rocksztár lesz a színészbôl?
Otthagyta a színitanodát, hogy játszhasson

AkcIóbAn A roxIty zenekAr
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végre valami igazán szívfacsarót 
csinálni, eljátszani a drámai hôst. 
Ez pont az ellenkezôje lenne a 
komikus karakteremnek. Van egy 
nagy szerepálmom is, bár állító-
lag az nem szerencsés, ha van 
ilyen. Én nagyon szeretnék egy-
szer Fekete Pétert játszani.

– Nem csak színházban, hanem 
egy rockbandában, a Roxityben is 
énekelsz, te vagy az együttes 
frontembere. 

– 2005-ben Varga András baráto-
mat és kollégámat gyerekkori bará-
tai megkeresték, hogy szeretnének 
egy rockzenekart. Esetleg lenne-e 
kedve csatlakozni, mint gitáros. Én 
eleinte csak vele járogattam be a 
próbákra, mikor szóltak, hogy kel-
lene egy énekes is. Hát így kezdô-
dött. Eleinte csak feldolgozásokat 

játszottunk, aztán jöttek a saját 
dalok. Olyan zenét akartunk csinál-
ni – és ehhez azóta is tartjuk ma-
gunkat –, ami távol áll a szélsôsé-
ges punk és heavy stílustól. A mi 
zenénk jóval populárisabb, fo-
gyaszthatóbb rockzene.

– Mi volt az elsô kitörés?
– A Várpalotai ifjúsági feszti-

vál, ez regionális szinten egy 
elég komoly tehetségkutató ver-
senynek számít. Ahhoz, hogy el-
indulhassunk a fesztiválon kikö-

tés volt, hogy kell legalább két 
saját szám. Akkor már Kiss Erky 
Dáviddal írogattunk dalokat, itt 
volt az ideje, hogy kidolgozzuk 
ôket. Ekkor készült el az Angyal 
vagy ördög, ami a lemezünk cím-
adó dala is lett, illetve a Meg 
sem történt. Végül különdíjat 
kaptunk, mint a legegyedibb ze-
nekar.

– A fesztivál után aztán jött az 
album?

– Önbizalmat és lendületet 
kaptunk ettôl a versenytôl. Neki-
álltunk saját dalokat gyártani. A 
dalszövegeket túlnyomó többség-
ben én írom, az albumunkon ez 
alól a Requiem a kivétel, melynek 
Kiss Erky Dávid a szerzôje. Össze 
is állt a lemez, amit egyelôre csak 
mi terjesztünk a koncertek alkal-

mával, így egy komoly kiadóra 
majd szükségünk lesz.

– Neves színmûvész vagy nagy 
rocksztár szeretnél inkább lenni? 
Melyik fontosabb?

– Nem tudom különválasztani a 
kettôt. Nagyon más ez a kettô. A 
színház a mûvészet, ahol minden 
pontos, felépített, tervezett. A 
koncerteken viszont kitör minden 
erô, energia belôlem, és teljesen 
felszabadulok. 

FÜssY aNGéla

molnár ervIn Az életben Inkább lelkIs, lírAIbb AlkAt 

Könnyûzenei lexikon

Kama tarkhan 
„Napnak gyermeke vagyok / sugarából születtem / ragyo-

gok, ragyogok!”  
2007 ôszén 4-5 dobos összehajolt, hogy egy sajátos életérzést a 

zene nyelvén kifejezzenek. No, ekkor alakult meg a Kama Tarkhan 
zenekar. A névválasztás – mint általában – most sem véletlen. Az 
i. sz. 352 körüli idôkben uralkodó hun Kama Tarkhan Belsô-Ázsiá-
ból, a múltból üzen. Az együttes az ôsi, pentaton zene megôrzésé-
re, bemutatására, valamint a  mai kor szerinti átformálására, átül-
tetésére törekszik. Sajátos, keleties, belsô-ázsiai hangzásviláguk 
megformálására modern és ôsi hangszereket (én az általuk alkal-
mazott torokéneklést is ide sorolom) is felhasználnak. Talán a 
Huun-Huur-Tu, illetve a Yat-Kha világhírû együttesek zenei világ-
képe, a tuvai zene hasonlatos hozzá. 

A kezdeti sikereket továbbiak követik, ugyanis a Vágtázó Csoda-
szarvas (ex-VHK) elôzenekaraként is bemutatkozik az ôszi napfor-
duló ünnepén a Pilisben. Ebbôl is látható, hogy  nem kanyarodott 
el az ôsi magyar hitvilágtól a Kama Tarkhan, céljuk továbbra is az 
ôsök gondolkodásmódjának, életérzéseinek átvetítése, kisugárzása 
a ma emberének elszáradt lelkébe.

Tagok 
Borús László (Busa) – dob
Farkas Máté – dob
Farkas István  – basszusgitár
Gyurján János (Jankó) – szólógitár
Molnár Angéla  – ének, vokál
Szentinek Réka  – ének, vokál
Sziránszki József (Regôs) – zenekarvezetô, ének, szöveg

Napközis sporttábor 
Program:
1. nap: Testnevelési játékok, sportjátékok
�. nap: Atlétika, sorversenyek, délután úszás
3. nap: Gyalogtúra a Cuha-patakhoz
4. nap: Kerékpártúra Várpalota–Ôsi–Nádasdladány útvonalon
5. nap: Lovaglás, lovas kocsizás Székesfehérváron, délután úszás

tábor idôpontja: 2008. július 7-tôl augusztus 15-ig (6 x 1 hét)
Helye: Várpalota, Vásárhelyi András Általános Iskola
http://www.gysesporttabor.com  
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az idei évben a Palota expo ars 
poeticája a környezetvédelem, 
az egészséges életmód köré lett 
felfûzve. ennek kapcsán merült 
fel az ötlet, hogy a kiállítás 
mellett több sportesemény is 
várja a vásárra kilátogatókat.

Újdonságként egy kistérségi já-
tékos sportverseny is megrende-
zésre került. Berhida, Papkeszi, 
Ôsi, Öskü, Várpalota, Jásd, és a 
nagycsaládosok részvételével egy 
nagyon jó hangulatú verseny sike-
redett a hét csapat részvételével.  
A versenyszámokban több korosz-
tály képviselôi is szerepeltek, így 
a gyerekek, ifjúk és persze a fel-
nôttek is. A tréfás váltóversenyek 
sorába minden település egy-egy 
jellegzetességét próbáltak belopni 
a szervezôk, így például a berhidai 
váltó verseny az építésrôl szólt, 
megemlékezve a ’86-os súlyos 
földrengésrôl, a jásdi játékban 
„köveken lépkedve” vízhordás volt 
a feladat, szimbolizálva a Gaja pa-

tak csodálatos kirándulóhelyét, a 
Római fürdôt. A palotai verseny-
számban egy önkéntes jelentkezôt 
kellett felöltöztetni szép magyar 
díszviseletbe, bár a nagy kapko-
dásban felöltöztetett személy kül-
leme nem igazán felelt volna meg 
a kor követelményeinek. Az esôs 
reggel utáni délelôtt folyamán 
nagyszerû idô, és jó küzdelem ke-
rekedett. A  kellemes hangulatnak 
felelôse Horváth Sándor  volt, aki 
végig buzdította a résztvevôket, 
akik végig teljes erôbedobással 
küzdötték végig a versenyeket, 
hisz nemcsak magukat, hanem te-
lepülésüket is képviselték a játé-
kon. Nagyon szoros volt a verseny 
mindvégig. Nagy meglepetésre a 
kistérséghez frissen csatlakozó 
Jásd község csapata nyerte meg 
a váltóversenyt, akiknek néhány 
ajándékkal köszönték meg a szer-
vezôk a részvételt, és a kitûnô 
eredményt. A második Papkeszi 
csapata lett, a dobogó harmadik 
fokára Ôsi állhatott fel. 

sport az expónapróhirdetések
Pétfürdôn a Berhidai úton 86 nm-es családi 

ház sürgôsen eladó a  piaci ár alatt. Ár: 
11,99 M Ft. 70/571-4356

az ország egyik legsikeresebb tanácsadó cége 
fehérvári irodájába keres tanácsadókat. 
Kiváló irodai, oktatási, mentorálási felté-
teleket biztosítanak. Önéletrajzát az aláb-
bi címre várjuk: Varsanyi.zoltan@freemail.
hu

a Palotai Hírnök szerkesztôsége tudósítók je-
lentkezését várja. Bérezés teljesítmény 
alapján. Legyen ön is a városi újság mun-
katársa, írja ön is az újságot! Küldje el je-
lentkezését és írásait a következô e-mail 
címre:  palotaihirnok@gmail.com. A leg-
tehetségesebbeket a szerkesztôség alkal-
mazni szeretné. Feltételek: jó íráskészség, 
rátermettség, megfelelô mûveltség.

Hirdetésfelvétel:  
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 

�0/�91-��49

apróhirdetéseit feladhatja itt:
Várpalota, Papír-írószer bolt, 

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

a Házi termékek rovatban 
ingyenesen elhelyezhetôek  a házi 

készítésû élelmiszerekkel 
(haszonállat, tojás,  tej, méz stb.) 

kapcsolatos hirdetések. 

tésztaosztás

Nagyobb mennyiségû élelmi-
szer-adomány érkezett városunk-
ba. 3840 kg fodros nagykocka 
tészta, amelybôl több mint 200 
szociálisan rászorult részesül. A 
kiosztást a gyermekjóléti szolgá-
lat és a családsegítô szolgálat 
végzi folyamatosan. A tészta az 
európai uniós élelmiszersegély- 
program keretében érkezett, a 
Veszprémi Katolikus Karitasz 
közremûködésével.

Nyári tábor szervezett 
a részönkormányzat
Inotán a  Készenléti Lakótelepi 

Részönkormányzat tagjai nyári 
tábor szerveztek  gyermekek ré-
szére  a közösségi házban  július 
14–18. között.  Az ingyenes  ren-
dezvényen  rengeteg programmal 
várták a fiatalokat. Volt  aszfalt-
rajzverseny,  batikolás,  játék, 
homokvárépítés, de volt rajz, fes-
tés, üvegfestés, asztalitenisz is. 
Kirándulhattak a horgásztóhoz, 
alhattak sátorban, s volt bizony 
vidámság a tábortûz körül is.  

pedikûr, manikûr • férfi és nôi fodrászat 

Élvezze az egyik legerôsebb szolárium  
egészséges barnító hatását!

Új technológiás spagetti arcbarnítóink  bôrkímélô,  
mégis gyorsbarnító hatásúak. 

– elôsegíti a szervezet D-vitamin-  
és kalciumtermelését

– növeli a szervezet ellenálló képességét

próbálja ki  infraszaunánkat is!

Venus szépségszalon  
Kozmet ika ,  modern  te chno lóg iákka l  f e l s ze re l ve 

Bejelentkezés: 70/ 512-7828
Venus szépségszalon

Mátyás király utca 9. (A bejáratnál balra.)

Különleges minôségű
egyedi esKüvői fotózás

erdélyi gábor
tel.: 30/214-9268

erdelyigabifoto@gmail.com
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a teremlabdarúgó bajnokság 
befejezése után pár hét pihe-
nés után már el is kezdôdött a 
szabadtéri labdarúgó bajnok-
ság. Huszonhat csapat küzd 
több helyszínen a bajnoki pon-
tokért.

Érdekesség, hogy a terembaj-
nokság után a szabadtéren is 
alakult egy szenior csoport, ahol 
bár a játék sebessége már nem 
10 évvel ezelôtti, de nagyon 
szikrázó, és magas színvonalú 
derbiket lehet látni a „Bányász- 
pályán”. Mindegyik csoportban 
befejezôdött az elsô kör, minden 
csapat túl van összes ellenfelén, 
szeptemberben következnek a 
visszavágók. 

szabadtéri kispályás focisporthírek

az utolsó mérkôzésen dôlt 
el, hogy csak a második 
helyet sikerült megszerezni 
a VKC csapatának a megyei 
kosárlabda-bajnokságban. 
A bajnokot sajnos nem si-
került legyôzni az utolsó, 
ki-ki mérkôzésen, de az 
ezüstérem is szépen csillog 
Bacsiék nyakában. 
a várpalotai labdarúgók 
napokon belül megkezdik 
a felkészülést a következô 
szezonra. A szóbeszéd sze-
rint sokan bejelentették 
távozásukat a csapatból. 
A felkészülésrôl, távozók-
ról, érkezôkrôl, tervekrôl 
két hét múlva megjelenô 
számunkban olvashatnak 
bôvebben.
tisztújításra készülôdnek 
mind a VBSK-nál, mind a 
DSE Uniónál. A hírek szerint 
mindkét egyesület elnöksé-
ge hamarosan lemond. Az új 
elnökség megválasztására a 
következô közgyûlésen ke-
rül sor. 
több sikeres pályázaton 
nyert a Gál Gyula Sportköz-
pont: Egy megyei pályázat 
eredménye alapján sor ke-
rülhet a bírói öltözô fel-
újítására. A szenior sport-
program keretében 300 000 
forintot nyert. Így tovább 
folytatódhatnak azok a 
rendezvények, amelyek le-
hetôvé teszik az idôsebb 
korosztály rendszeres moz- 
 gását. Ezek a Szív Egye-
sülettel szervezett sport-
programok tavaly nagyon 
népszerûek voltak. A szer-
vezôk szeretnék bevonni 
a kistérség településein 
lakókat is. Tavaly a Tárt 
kapus létesítmények címû 
pályázat jóvoltából számos 
lehetôség kínálkozott a 
sportközpont térítésmen-
tes használatára. Az idén 
még nem született meg a 
döntés, de – a hírek szerint 
– formai hiányosságot nem 
találtak az elbírálók, s ha-
marosan sor kerül az ered-
mény kihirdetésére. 

»

»

»

»

Kezdenek a kézilabdások

a kézilabdás fiúk július �3-án 
kezdik a felkészülést. a két ké-
zilabdaklub Kiss szilárd szakmai 
vezetô irányításával rajtol majd 
a �008/�009-es szezonban.  

Még nem lehet tudni, hogy si-
kerül-e legjobbjainknak indulni 
az NB I/B-ben. A tavalyi szezon-
ban elért eredmények alapján a 
Bányásznak nem sikerült a felju-
tás, az Uniónak pedig a bent ma-
radás. Azonban minden évben 
csak a nevezések után derül ki, 
hogy minden csapat vállalja-e a 
magasabb osztályban való sze-
replést, ha valamelyik nem, akkor 
még elôfordulhat, hogy mégis NB 
I/B-s csapata lesz Várpalotának. 

Nagy tervek fogalmazódtak meg 
a kézilabda jövôjével kapcsolat-
ban Várpalotán. Az NB- II-es in-

dulás esetén cél a magasabb osz-
tályba jutás, ahol pedig egy jó, 
ütôképes gárdát kellene kialakíta-
ni. Ennek érdekében sikerült meg-
nyerni Kiss Szilárd mesteredzôt, 
akinek a neve mindenhol jól 
cseng, és tudása a remélt siker 
záloga. Több új játékossal is sike-
rült megállapodást kötni, akikkel 
már a jövô csapatának az építése 
a cél. 

A Bányász és az Unió megálla-
podása értelmében az utánpót-
lás-nevelésben is megszûnik a 
párhuzamosság. 

A tabellákon a 2007/2008-as 
végeredményeket láthatják.

szOBOszlaY

NB II. Északnyugati csoport végeredménye-feln tt fér

NB II. Északnyugati csoport végeredménye-ifjúsági fér

NB I/ B nyugat végeredménye-feln tt fér

NB I/ B nyugat végeredménye-feln tt ifjúsági

1. Le Belier KK Ajka 22 19 2 1 775 529  40

2. Várpalotai Bányász SK 22 17 2 3 696 604  36

3. Komáromi AC-FOXCONN 22 16 1 5 767 625  33

4. Szentgotthárdi KK 22 12 0 10 550 624  24

5. Szombathelyi FSE 22 10 2 10 697 707  22

6. Tapolca VSE 22 10 1 11 646 709  20*

7. Gy rh  ETO FKC II. 22 8 2 12 697 738  18

8. Ácsi Kinizsi SC 22 8 1 13 635 665  17

9. CVSE-Mávépcell 22 8 1 13 559 580  17

10. MKB Veszprém KC II. 22 6 3 13 584 632  15

11. Kisbér KC 22 5 3 14 578 635  13

12. SZESE Gy r 22 3 2 17 561 697  6*

1. Várpalotai Bányász SK 20 18 0 2 701 524  36

2. MKB Veszprém KC II. 20 17 0 3 633 470  34

3. Szentgotthárdi KK 20 16 0 4 603 539  32

4. Szombathelyi FSE 20 15 0 5 720 500  28*

5. KK Ajka 20 14 0 6 654 489  28

6. Ácsi Kinizsi SC 20 8 0 12 665 711  16

7. Celldömölki VSE 20 7 0 13 518 606  14

8. Komáromi AC 20 4 0 16 441 617  7*

9. Kisbér KC 20 3 0 17 439 632  6

10. SZESE Gy r 20 5 0 15 442 560  4*

11. Tapolca VSE 20 3 0 17 519 687  3*

1. Csurgói KK 22 20 2 0 662 459  42

2. Uniqa-Pécsi KK 22 17 3 2 760 608  37

3. Alba Regia KSE 22 15 3 4 714 615  33

4. Rinyamenti KC 22 16 0 6 742 618  32

5. Dabas-Diego KC 22 13 2 7 677 592  28

6. Szentendre KC 22 10 1 11 595 599  21

7. Tököl KSK 22 10 1 11 642 633  19*

8. PLER KC II. 22 7 2 13 575 646  16

9. Szigetvári Takarék SE 22 6 0 16 563 680  12

10. Bakonyerd -Elmax VSE 22 3 2 17 536 716  8

11. Georgikon DSE 22 3 1 18 580 719  7

12. Várpalotai DSE UNIO 22 3 1 18 661 822  7

1. Szentendre KC 22 20 0 2 763 542  40

2. Rinyamenti KC 22 18 2 2 813 609  38

3. PLER KC II. 22 16 2 4 842 599  34

4. Uniqa-Pécsi KK 22 16 0 6 825 612  32

5. Dabasi VSE KC 22 16 0 6 842 654  32

6. Csurgói KK 22 13 0 9 717 629  26

7. Alba Regia KSE 22 9 0 13 626 631  18

8. Várpalotai DSE UNIO 22 8 1 13 742 829  17

9. Szigetvári Takarék SE 22 7 0 15 649 792  14

10. Bakonyerd -Elmax VSE 22 3 1 18 530 703  7

11. Georgikon DSE 22 2 0 20 455 836  3*

12. Tököl KSK 22 1 0 21 484 852  1*

A bAd boys blue csApAtA A másodIk helyezett A bAjnokságbAn

NB II. Északnyugati csoport végeredménye-feln tt fér

NB II. Északnyugati csoport végeredménye-ifjúsági fér

NB I/ B nyugat végeredménye-feln tt fér

NB I/ B nyugat végeredménye-feln tt ifjúsági

1. Le Belier KK Ajka 22 19 2 1 775 529  40

2. Várpalotai Bányász SK 22 17 2 3 696 604  36

3. Komáromi AC-FOXCONN 22 16 1 5 767 625  33

4. Szentgotthárdi KK 22 12 0 10 550 624  24

5. Szombathelyi FSE 22 10 2 10 697 707  22

6. Tapolca VSE 22 10 1 11 646 709  20*

7. Gy rh  ETO FKC II. 22 8 2 12 697 738  18

8. Ácsi Kinizsi SC 22 8 1 13 635 665  17

9. CVSE-Mávépcell 22 8 1 13 559 580  17

10. MKB Veszprém KC II. 22 6 3 13 584 632  15

11. Kisbér KC 22 5 3 14 578 635  13

12. SZESE Gy r 22 3 2 17 561 697  6*

1. Várpalotai Bányász SK 20 18 0 2 701 524  36

2. MKB Veszprém KC II. 20 17 0 3 633 470  34

3. Szentgotthárdi KK 20 16 0 4 603 539  32

4. Szombathelyi FSE 20 15 0 5 720 500  28*

5. KK Ajka 20 14 0 6 654 489  28

6. Ácsi Kinizsi SC 20 8 0 12 665 711  16

7. Celldömölki VSE 20 7 0 13 518 606  14

8. Komáromi AC 20 4 0 16 441 617  7*

9. Kisbér KC 20 3 0 17 439 632  6

10. SZESE Gy r 20 5 0 15 442 560  4*

11. Tapolca VSE 20 3 0 17 519 687  3*

1. Csurgói KK 22 20 2 0 662 459  42

2. Uniqa-Pécsi KK 22 17 3 2 760 608  37

3. Alba Regia KSE 22 15 3 4 714 615  33

4. Rinyamenti KC 22 16 0 6 742 618  32

5. Dabas-Diego KC 22 13 2 7 677 592  28

6. Szentendre KC 22 10 1 11 595 599  21

7. Tököl KSK 22 10 1 11 642 633  19*

8. PLER KC II. 22 7 2 13 575 646  16

9. Szigetvári Takarék SE 22 6 0 16 563 680  12

10. Bakonyerd -Elmax VSE 22 3 2 17 536 716  8

11. Georgikon DSE 22 3 1 18 580 719  7

12. Várpalotai DSE UNIO 22 3 1 18 661 822  7

1. Szentendre KC 22 20 0 2 763 542  40

2. Rinyamenti KC 22 18 2 2 813 609  38

3. PLER KC II. 22 16 2 4 842 599  34

4. Uniqa-Pécsi KK 22 16 0 6 825 612  32

5. Dabasi VSE KC 22 16 0 6 842 654  32

6. Csurgói KK 22 13 0 9 717 629  26

7. Alba Regia KSE 22 9 0 13 626 631  18

8. Várpalotai DSE UNIO 22 8 1 13 742 829  17

9. Szigetvári Takarék SE 22 7 0 15 649 792  14

10. Bakonyerd -Elmax VSE 22 3 1 18 530 703  7

11. Georgikon DSE 22 2 0 20 455 836  3*

12. Tököl KSK 22 1 0 21 484 852  1*

nb II észAknyugAtI csoport felnôtt férfI bAjnokság végeredménye

nb I/b nyugAtI csoport felnôtt férfI bAjnokság végeredménye
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Hozzávalók: 2,5 kg liszt, 1 kg  
burgonya, 0,5 kg zsír, 3 db tojás, 
1,5 cs. élesztô, 2 dl tejföl, kaporle-
vél, só.

A meghámozott majd megfôzött 
burgonyát krumplinyomóval az át-
szitált liszt tetejére nyomjuk, s íz-
lés szerint sóval ízesítjük. ½ dl me-
leg vízbe csipetnyi cukrot dobunk, 
majd belemorzsoljuk és elkavarjuk 
az élesztôt. Ahogy az élesztô fel-
jött, ráöntjük a burgonya tetejére, 
hozzáteszünk egy fél marék (kb. 15 
dkg) zsírt, hozzáütünk 3 egész to-
jást, és hozzátesszük a 2 dl tejfölt. 
(Elôkészítünk még meleg vizet, 
hogy szükség esetén ha kell, pó-
tolni tudjuk gyúrás közben, azért, 
hogy megfelelô puhaságú legyen a 
tészta. Vigyázzunk, túl puhának 
sem szabad lennie.) Összegyúrjuk 
addig, amíg le nem válik a kezünk-
rôl és az edény belsejébôl  a masz-
sza. Ekkor az edényt fagyott zsírral  
kikenjük. 

A megkelt tésztát a gyúródesz-
kán  elnyújtjuk minél vékonyabb-
ra, majd zsírral lekenjük az egé-
szet, de ügyeljünk, ne vékonyan. 

Ezután az apróra vágott kaporle-
véllel gazdagon megszórjuk.  Kb. 
20 cm szélességû téglalap formára 
hajtogatjuk (mint a piskótateker-
cset, csak laposra és szélesebbre).  
Ezt követôen két végét behajtjuk 
középre, majd még egyszer az egé-
szet kettéhajtjuk.  Fagyott zsírral  
kikenjük a tepsit, kinyújtjuk a 
tésztát, s a tepsibe belehelyezzük, 
majd a tetejét zsírral lekenjük. Be-
gyújtjuk a sütôt, s míg bemeleg-
szik, a tepsiben kelhet a dübbencs. 
A sütés kezdetén magas lángon 
felhúzatjuk a tésztát, s mikor kezd 
színesedni, a tepsit kivesszük, és 
megfordítjuk, hogy a világos fele 
legyen belül. Ha ez is színesedik, 
lekapcsoljuk a sütôt fél lángra, 
hogy legyen ideje a közepének is 
megsülni. A megpirosodott düb-
bencsbe  egy hústût szúrunk, így 
nézve meg, hogy megsült-e a kö-
zepe. Ha nem ragad, akkor  a sü-
tôbôl kivesszük, letakarjuk egy 
konyharuhával. 20 perc  múlva 
szeletelhetjük. A jó kapros düb-
bencs állaga rugalmas, foszlós, és 
csodálatos kaporillat lengi körül.

recept(t)úra

Két embert gázoltak halálra jú-
lius 8-án, kedden éjszaka Vár-
palota külterületén egy busz-
megállóban. a segítségnyújtás 
és megállás nélkül továbbhajtó 
jármûvezetôt a rendôrség azon-
nal keresni kezdte, s a gyanúsí-
tott ellen elfogatóparancsot 
adtak ki.

A lakosság segítségével hamar 
elfogták a tettest, aki be is is-
merte tettét, de azt nem tudta 
megmondani, miért hagyta cser-
ben áldozatait. Várpalota és Ôsi 
határában történt a tragikus bal-
eset, az úgynevezett Beszálló 
akna-lakótelepi buszmegállóban. 
A rendôrségi adatok szerint a 
Fiat típusú autó utolérte az elôt-
te haladót, majd elôzni kezdett, 
hirtelen áttért a szemközi sávba 
és a buszmegállóban elgázolt két 

embert. Az idôsebb áldozat, egy 
53 éves férfi a helyszínen meg-
halt, a másik (egy 21 éves) a kór-
házba szállítást követôen vesz-
tette életét. 

Várpalotán azt beszélik, más-
hogy történt az eset: a férfi telje-
sen egyedül volt az úton, és sem-
milyen ütközést nem próbált 
elkerülni. Állítólag hirtelen be-
hajtott a buszra épp felszállni 
igyekvô emberek közé, majd meg-
állás nélkül tovább húzott. A vá-
rosban mindenkit megdöbbentet-
tek a történtek. Vannak, akik 
hozzátették, annak ellenére, hogy 
csekély forgalmú ez az útszakasz, 
fokozott figyelemmel kellene itt 
az autósoknak áthaladni, hiszen 
a buszmegállónál még egy járda-
sziget sincs, ami elválassza a 
buszra várókat az úton elhaladó 
forgalomtól. 

Egy lakossági bejelentés alap-
ján elfogták a gyanúsítottat. A 
kiadott személyleírás alapján 
(178 centi magas, erôs testalka-
tú, rövid, barna hajú, körszakál-
las férfi) egy telefonáló értesítet-
te a Veszprém megyei rendôröket, 
hogy a gázoló személyleírása rá-
illik egy, a Hajmáskér és Öskü 
határában, a mezôn sétáló férfi-
ra. A kiérkezô rendôrök elfogták a 
férfit, aki a rajtaütéskor nem ta-
núsított ellenállást. 

A tragédia okozója vallomásá-
ban elismerte tettét, beismerte 
azt is, hogy az autóvezetést meg-
elôzôen alkoholtartalmú italt fo-
gyasztott. A rendôrség szóvivôje, 
Váradi Piroska a elmondta, hogy 
az illetô korábban már volt bün-
tetve közlekedési bûncselek-
mények miatt. 

MOlNár erVIN

Gázolás a buszmegállóban
Két életet követelt a közlekedési baleset

Méhészek, gazdák 
figyelem!

Várpalota lengyel partner-
városából, Czeladzból jelent-
keztek méhészek, akik mind-
két fél számára elônyös   
kapcsolatot szeretnének ki-
építeni helyi és környékbeli 
méhészekkel. Akik szívesen 
megismernék a lengyel mé-
hészeket és ajánlatukat, s 
felvennék  velük a kapcsola-
tot,  az alábbi telefonszá-
mon, illetve e-mail címen 
jelentkezzen: 

Szabó-Bátor Tamás
Telefon: 70/330-5427
E-mail:  szabobatorta-

mas@freemail.hu
Várjuk továbbá azokat a  

várpalotai, illetve környék-
beli gazdákat a Várpalotai 
Gazdakörbe, akik a többiek-
kel együttmûködve, össze-
fogva szeretnének jobb gaz-
dálkodási eredményeket 
elérni. 

Kapros dübbencs


