
A város lapja

Eltûntek a fecskék. Az idén még 
nem láttam egyet sem. Elkerülték 
volna a fi gyelmemet? Nem hinném, 
hiszen egyre gyakrabban azon ka-
pom maga, hogy a fákat, felhôket, 
madarakat, a fûszálakat nézem. A 
parlagfûre viszont kimondottan 
haragszom, ha tehetem, kitépem 
gyökerestül. Az allergiám az angol 
perjével kezdôdött, majd a csomós 
ebírrel és mezei komócsinnal foly-
tatódott. Allergiás vagyok a „világ-
ra”. Egész nyáron prüszkölök, visz-
ket az orrom, könnyezik a szemem. 
De nem a fecskék miatt.

Mint mondottam volt, az idén 
még nem láttam fecskét. Kidôlt 
a régi kerítés, az udvart ellepte 
a gyom. Csupa üveg, csupa beton 
lett a világ. A madarakról kellene 
mesélni, a madarakról, akik szere-
tik a régi házak ereszalját. De már 
a gyerekek is unják az efféle mesé-
ket. Terminátor a menô – a szom-
széd unokája ijesztget a búcsúban 
kapott géppisztollyal. Kelepel a 

fülembe, szemembe szórja szikráit 
a drága fegyver. Az idén még nem 
láttam fecskét. Vajon hol, merre 
építettek maguknak fészket, ju-
tottak-e nyugodt otthonhoz, nem 
tudom. A hagyomány örömet és 
áldást hozónak, a hûséget, a bé-
két jelképezônek tartja ezeket a 
madarakat. A régi „parasztparan-
csolatban” nem véletlenül állt az 
elsô helyen: „Ne verd le a fecske-
fészket!” 

Azt beszélik, ennek a sûrû 
levegôjû évszázadnak a kezde-
tén, hogy a fecskék is nehezeb-
ben találják helyüket, akárcsak 
az emberek. Elhagytak bennünket 
a molnárfecskék, eltûntek a par-
tifecskék, el a gyurgyalagok. A 
természeti környezetért aggódók 
szerint veszélyben vagyunk. Egye-
sek az ózon hiányáról, az éghaj-
latváltozásról beszélnek, mások a 
társas kapcsolatok kiüresedésérôl 
szólnak. Vajon milyen lesz a jövô? 
Mi lesz az emberrel? Az automaták, 

a kísérleti lombikok, a növekvô 
kamatlábak és benzinárak között 
hogyan fogja érezni magát? Lesz-e 
fecske? Visszajönnek-e? Csak ka-
litkában, állatkertben láthatjuk 
majd ôket? 

Az ember – különösen a 20. szá-
zad eleje óta – természeti környe-
zetünket korábban nem tapasztalt 
mértékben, egyre kiszámíthatatla-
nabbul pusztítja. Ez Várpalota kör-
nyékére is érvényes. A természet 
dolgaiba való beavatkozás ideig-
óráig még azt a képzetet keltheti, 
hogy a természet urai vagyunk, ám 
hosszabb távon a mechanizáció kí-
sértésébe esett racionális embert 
kivetni látszik magából a termé-
szet. Az ember által létrehozott 
mûvi világ fagyöngyként él a földi 
ökológiai rendszerek fenntartható 
és nem fenntartható hozamából: a 
végkifejlet kétséges.

A természettudományi vagy a 
biológiai lexikon értelmezése sze-
rint a fagyöngy élôsködô növény, 

amely fotószintézisre képes, tehát 
képes önmaga szervezetének épí-
tésére, de mindehhez a nedveket 
és a tápanyagokat a gazdanövény-
tôl szívja el. Valójában ugyanezt 
teszi az emberi civilizáció is, hi-
szen az igények kielégítse céljából 
nyersanyagokat és energiahordo-
zókat vesz el Földünk ökológiai 
rendszereibôl, s ezekbôl energiát, 
illetve árucikkeket készít. A ter-
melés és a fogyasztás során ren-
geteg hulladék keletkezik, amit 
pedig a természeti környezetbe 
juttatunk vissza. Az emberi civili-
záció valahogy úgy viselkedik, 
mint a fagyöngy. Tény, hogy a fa-
gyöngy nem csúnya látvány, sôt, 
ha úgy vesszük, esztétikus. A civi-
lizáció alkotásai sokszor le-
nyûgözôk tudnak lenni, ám a fel-
színi csillogás sem leplezheti 
teljesen az élôsködô jelleget, ami, 
ha túllép egy bizonyos határon, 
saját létalapját teheti tönkre. 

BALASSA GELLÉRT

Nyári intermezzo – fecskék nélkül
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Az Erdôdy Pálffy Tamás utca 16. 
szám alatt található, önkormány-
zati tulajdonban lévô, ,,presszó-
nak” nevezett helyiség  bérbe-
adásának licitje miatt rendkívüli 
képviselô-testületi ülést hívtak 
össze július 28-ára. 

Hosszas vita után szavaztak az 
önkormányzati képviselôk arról, 
hogy a bérleti szerzôdést azon-
nali hatállyal megköthessék, vagy 
elutasítsák. Mivel öten szavaztak 
igennel, heten pedig nemmel, 
így nem került sor szerzôdéskö-
tésre a bérlôvel. Az ügy azonban 
vélhetôen itt még nem ért véget, 
folytatása következhet, melyben 
a licitáló kft.  tulajdonosa nagy 
valószínûséggel, megtámadja a 
testületi döntést.  

Az elôzmény: az ingatlan hasz-
nosítására a Tehetségekért Kft. 
jelentkezett. Mivel más pályázó 
nem volt, ezért a június 27-ei nyil-
vános liciten ezt a  kft.-t nyertes-
nek hirdette ki a lebonyolítással 
megbízott ügyintézô. Miután senki 
nem talált kivetnivalót az  eljárás 

menetében, megállapították, hogy 
július 1-jén sor kerülhet a szerzô-
dés megkötésére. Azonban, mivel  
ez a nap a köztisztviselôk napja,  
és ezen a napon nem volt hivatali 
ügyintézés, ezért az idôpontot jú-
lius elseje utánra halasztották.

A nyertes kft. megbízott képvi-
selôje július 3-án megjelent, hogy 
megkösse a szerzôdést, azonban 
szerzôdés helyett egy 2008. júni-
us 27-i keltezésû levelet kapott az 
ügyintézôtôl. A szóban forgó levél-
ben Németh Árpád polgármester 
értesíti a kft.-t, hogy a pályázati 
kiírás hiányos volt, nem tartalma-
zott minden olyan pontot, ame-
lyeknek jogszabály  szerint benne 
kellett volna lenniük. Emiatt a kiírt 
pályázatot érvényteleníti.  

A Tehetségekért Kft. ügyvezetô-
je  politikai támadásnak véli azt, 
hogy a jogszabálynak nem megfe-
lelô pályázati kiírást, s így magát 
a pályázatot is érvénytelenítette  
polgármester, s ezzel újabb jog-
szabálysértést akadályozott meg. 
Mivel a pályázó nem fogadta el az 
érvelést, ezért július 3-án levél-

ben értesítette a polgármestert. 
Ezután pedig július 7-én a kft. 
képviselôi megjelentek a kincs-
tárigazgatónál, hogy a szerzôdést 
megköthessék a helyi rendeletre 
hivatkozva, mely szerint a legtöb-
bet ajánlóval kell szerzôdni, ezt 
pedig a licit napjától számított 
8 napon belül kell megtenni. Az 
igazgató délután 14 órára vissza-
hívta a kft . képviselôit mondván, 
hogy addigra elôkészíti a szerzô-
dést. A megbeszélt találkozó elôtt 
viszont telefonon azzal kereste 
meg a kft.-ét, hogy egy levelet 
szeretne átadni nekik, melyet a 
polgármester bízott rá. A levélben 
egy újabb kitétel volt, mely meg-
kérdôjelezte a pályázó indulási 
jogosultságát a pályázaton, mi-
vel az a tevékenység, amit ellátni 
szeretnének, nem található a kft. 
tevékenységi körében. Ez a jegy-
zôkönyvbôl derült ki, viszont ez a 
kitétel nem is volt feltétele a pá-
lyázatnak, igaz viszont, hogy sem 
magán-, sem társas vállalkozás 
nem folytathat törvényesen olyan 
tevékenységet jogszabály szerint, 

amely tevékenységi körében nin-
csen. Ergo: Újabb jogszabálysértés 
lett ezáltal megakadályozva. 

Az érintett cég ügyvezetôje nem 
fogadta el a polgármester dönté-
sét, továbbra is igényt tartanak az 
elnyert bérleményre. 

A polgármester kérdésünkre 
kiemelte,  többszörös jogszabály-
sértést akadályoztak meg, és noha 
az önkormányzat kimondottan vál-
lalkozóbarát,  egyetlen  vállalkozó 
politikai nyomására sem vállalhat-
ják fel a  jogszabálysértést.  

Az uszodaépítésre rákérdezve   
Németh Árpád elmondta, a vár-
palotai Archiconsult  Mérnökiroda 
Bt. nyerte el a tervezési jogot, ôk 
készítik el az engedélyezési terve-
ket is.    A Közüzemi kft.  elindítja 
a közbeszerzési eljárást az épí-
tôanyagokra és az alvállalkozókra  
vonatkozóan, s remélhetôleg jövô 
év ilyenkor az ittlakók és a kör-
nyékbeliek  már élvezhetik a  uszo-
da nyújtotta szolgáltatásokat, sôt,  
A Bányász sportkör azt tervezi,   
újjászervezik az úszószakosztályt. 
 VARGA ÁKOS

Viharos vita a pályázatról
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Drótposta rovatunkba véleményüket várjuk sms-ben 
a 70/514-8314-es telefonszámon!

Örülünk a felújított tési-dombi pályáknak, s már nagyon várjuk a gyerekeinkkel az 
újabb játszótereket is!  Végre tesznek a  gyermekes családokért!
20/527-2715

Jó lenne, ha a tési-dombi megmaradt kispályákat is simára aszfaltoznák, hogy tud-
nának a kisgyerekek hol biciglizni, görkorizni.
20/497-2692

Szeretném, ha egyszer a Kálvárián is tennének egy sétát, lehangoló, még mindig 
földutunk van, ha panaszkodunk az örkormányzatnál, kapunk egy kis kocsi murvát, 
amit elmos az esô. Miért vagyunk mi ennyire elfelejtve? Siposné
20/480-7398

Gyönyörû lett a Szent István-kép a Szent István úton Várpalotán. Köszönjük az 
alkotónak, és a fi nanszírozó Maler Kft.-nek. Egyre szebb a város.
20/530-9872

A Várvölgyben vasárnap  terepmotorosok veszélyeztették az ott kiránduló gyerekek 
és szüleik testi épségét, zavarták a nyugalmukat. Inotán a tónál is hasonló a hely-
zet. Erre miért nem fi gyelnek az illetékesek?
30/405-5823

Drótposta

Orosz diplomaták érkeztek július 
29-én, hogy felkeressék váro-
sunkban a II. világháborúban   
elesett, részben exhumálás útján 
közös sírba helyezett szovjet ka-
tonák temetkezési helyét. 

A küldöttséget Szederkényi At-
tila, a Közterület-felügyelet és 
Városüzemeltetési Igazgatóság 
igazgatója fogadta, aki ismertette 
a jelenleg a Thuri-vár elôtt meg-
található szovjet sírok tervezett 
csoportos exhumálásával kapcso-
latos feladatokat, a munkák vár-
ható ütemezését. A diplomáciai 

testület tagjai egy részrôl elisme-
résüket fejezték ki Várpalota vá-
ros vezetésének azért, hogy a 
hosszabb ideje elhúzódó tárgyalá-
sok e tekintetben eredményre ve-
zettek, másfelôl, a város tisztasá-
gát, szépségét, rendezettségét 
méltatták. 

Távozásukkor igényüknek adtak 
hangot, hogy a munkák megkezdé-
sekor ismételten szeretnék felke-
resni városunkat, a dísztemetésen 
az orosz kormány képviseltetni kí-
vánja magát. Az ezzel járó protokoll 
feladatokat Németh Árpád polgár-
mester vállalta magára.

Orosz diplomaták 
Várpalotán
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ÚJRA A TURULMADÁR ÔRZI A HÔSI HALÁLT HALT KATONÁK ÖRÖK ÁLMÁT

Nyolcvan évvel a tragikus baleset 
után újra áll a turulmadár Várpa-
lotán a hegytetôn, hogy emlé-
keztessen az ôsi magyar múltra, 
a trianoni diktátumra és azokra a 
katonákra, akik 1928-ban a ma-
gyar haderô újraszervezôdése so-
rán egy  titokban kifejlesztett 
ágyú kipróbálásakor haltak hôsi 
halált. 

Az emlékmû vitéz Csörgey Károly 
tábornok emlékét hirdette, de a hu-
szadik század viharaiban más 
emlékmûvekkel együtt lerombolták. 
A hagyományôrzôk, illetve a Vitézi 
Rend a baleset 80. évfordulójára 
helyreállíttatta a turulszobrot, me-
lyet a rend tagjai, a Nemzetôrség, 
az önkormányzat, illetve a Palotai 
Turul Társaság jelenlétében avattak 
fel pénteken délelôtt.

Ez a terület, itt körülöttünk egy 
lôtér, az volt egy évszázaddal 
ezelôtt is. Többek közt itt próbálta 
ki a titokban kifejlesztett fegyvere-
ket a trianoni diktátumok után újra-
szervezôdô magyar haderô. A har-
madik leadott lövésnél ismeretlen 

okok miatt a lövedék felrobbant az 
ágyúcsôben. A tragédia több kato-
na életét követelte. Vitéz Csörgey 
Károly tábornok több bajtársával 
együtt e helyen halt hôsi halált, 
mondta köszöntôjében vitéz Bôsze 
Lajos nyugalmazott alezredes, a Vi-
tézi Rend ügyvezetô törzskapitánya. 
Emléküket obeliszk ôrzi Várpalotá-
tól kettô kilométerre a tési út mel-
lett, a hegytetôn. Tetejérôl büszke 
turul vigyázta egykor az áldozatok 
álmát. A tragédia tavalyi, azaz 79. 
évfordulóján született meg a gon-
dolat, hogy a jubileumra kerüljön 
vissza a turulmadár az oszlop tete-
jére. Nesó József népmûvész elké-
szítette az egykori szobor tökéletes 
mását. Az emlékmûállítást a helyi 
hagyományôrzôk és a Vitézi Rend 
vállalta magára. Vitéz Bôsze Lajos a 
balesetre emlékezve hangsúlyozta, 
hogy nem csak a szovjetek által 
megölt hôsöket kell tisztelnünk, 
hanem mindazokat, akik így vagy 
úgy, de életükkel fi zettek a hazáért 
és hivatásukért. Németh Árpád pol-
gármester példát mutatott, hogy 
kell ôrizni a hagyományainkat, ösz-

szefogni a hagyományôrzôkkel, s a 
katonai múltunkat is ôrzô vitézek-
kel, mondta Bôsze. Majd hozzátette, 

ez az emlékmû az összefogás példa-
képe is.  A törzskapitány Trianonról 
is megemlékezett. Mint mondta, a 
turul az igazságtalan diktátumokat 
hirdeti. Mert az úgynevezett béke-
szerzôdés megfosztott bennünket 
erôforrásainktól, és még az önvéde-
lem eszközeit is elvette tôlünk. 
Haderônket szétverték. A hadsere-
get, a mai Magyar Honvédség elôd-

jét titokban szervezték újjá.  Vitéz 
Csörgey Károly tábornok koordinálá-
sával fejlesztették a fegyvereket, 
többek közt azt az ágyút, melynek 
bemutatóján eldördült az a végzetes 
lövés – emlékeztetett Bôsze Lajos. 

Az obeliszk lábánál az ünneplôk 
Tóth Kálmán: Elôre! címû versét is 
meghallgathatták, majd a megem-
lékezés koszorúit a Nemzetôrség, a 
Palotai Turul Társaság, az ’56-os 
Szövetség képviselôi, valamint az 
önkormányzat nevében Katona Csa-
ba alpolgármester helyezték el. 

(A turul a magyar eredetmondák 
mitologikus madara. A magyarok 
ôsi hitvilágának emléke. Az égi ha-
talom és az uralkodói fensôbbség 
megtestesítôje. A mondavilág tôle 
eredezteti az Árpád-házat, és mint 
ilyen, az Árpád-házi fejedelmek és 
királyok isteni eredetét hivatott 
hangsúlyozni. A turul az isteni 
gondviselés és iránymutatás nem-
zeti jelképe, s egyben az önálló 
magyar nemzeti identitás és a nem-
zeti összetartozás ôsi jelképe is.)

FÜSSY ANGÉLA
FOTÓK: RÁDÓCZY CSABA

Újra helyén a turulmadár

VITÉZ BÔSZE LAJOS
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A korábbi várpalotai helyi lap szerkesztôi is meg-
kerestek azzal a kéréssel, indítsunk be az újságban 
egy jogi rovatot, mivel az olvasók visszajelzései 
alapján erre lett volna igény. Sajnos, akkor ezt az 
elképzelést nem sikerült megvalósítani, különbözô 
okok miatt. A  Palotai Hírnök, a város lapjának mun-
katársai is felkértek, hogy próbáljunk valamilyen 
jogi tárgyú írást rendszeresen megjelentetni az új-
ságban. Szeretném leszögezni, hogy ez a dolog ko-
rántsem olyan egyszerû, több dolog miatt sem. Egy-
részt nagyon nehéz a száraz, sokszor csak jogászok 
számára érthetô jogi nyelvezetet a laikus ember szá-
mára érthetôvé, emészthetôvé tenni, hogy az olvasó 
el is olvassa azt az írást, mivel a végsô cél ez len-
ne… A tájékoztatásnak is több útja lehetséges. Vagy 
konkrét kérdésekre, olvasói levelekre igyekszünk vá-
laszolni, mint  pl. A pszichológus válaszol rovatban 
Ignácz Adrienn, vagy egy csokorba gyûjtve a hason-
ló tárgyú és kérdéskörû leveleket, minden alkalom-
mal egy-egy közérdeklôdésre számot tartó témakört 
írunk jól körül. Mi az utóbbit választottuk, tehát 
minden alkalommal más-más témát veszünk górcsô 

alá, és igyekszünk azokról a dolgokról írni, amelyek 
sok embert érintenek és érdekelhetnek, valamint 
igyekszünk aktuálisak is maradni. Sor kerül majd 
többek között az új elektronikus cégeljárás ismerte-
tésére, az adásvételi szerzôdésekkel kapcsolatos leg-
gyakoribb kérdések megválaszolására, bizonyos per-
fajták (pl. házassági bontóper) sajátosságainak a 
bemutatására, illeték, adó és egyéb témák  megvá-
laszolására. De sort kerítünk majd a büntetôeljárás 
során felmerülô jogok és kötelezettségek ismerteté-
sére is. Ez a rovat felváltva fog jelentkezni A pszi-
chológus válaszol rovattal, tehát minden  második 
számban fogunk önökkel találkozni. Arra kérnénk a 
kedves olvasókat, jelezzék a szerkesztôség számára, 
hogy milyen témákat látnának és olvasnának a lap 
hasábjain, és milyen jogi problémák foglalkoztatják 
önöket leginkább. Igyekszünk érthetô, könnyed, ol-
vasmányos stílusban tálalni ezeket a dolgokat, hogy 
mindenki megértse, kedvére és hasznára forgathassa 
a Palotai Hírnök jogi rovatát is.

 IFJ. DR. HARCOS GÁBOR 
ÜGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

Aktuális jogi kérdésekrôl

Hô- és hangszigetelô keményhabHô- és hangszigetelô keményhab

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

Telefon: 70/3800-819, 70/3800-836Telefon: 70/3800-819, 70/3800-836

Jön a Kárpátia
Tavaly nyáron óriási sikerrel 

lépett fel Várpalotán a Kárpá-
tia zenekar. Az akkori helyszín 
a Várudvar volt, az idôjárás 
miatt azonban a sportcsar-
nokban lett megtartva a kon-
cert, aminek a sikere elsöprô 
volt. Akkor a zenekar elhatá-
rozta, hogy mindenképpen el-
jönnek újra Várpalotára kon-
certezni a hálás hallgatóság 
kedvéért. Az idei koncert hely-
színe ismét a sportcsarnokban 
lesz, 2008. augusztus 15-én, 
pénteken. A 2003-ban alakult, 
öttagú formációból álló együt-
tes igényes, nemzeti rockze-
nét játszik, remélik, hogy újra 
telt ház lesz városunkban, bi-
zonyítva, hogy van igény 
ôszinte, tiszta, világos gondo-
latokra a hazai rockzenében. 
Legújabb albumuk a hírek sze-
rint ôsszel kerül kiadásra.

Jegyek elôvételben a sport-
csarnok büféjében kaphatók.
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Megkérdeztük...

Jár-e piacra?

Czuporné Szekeres Renáta
óvónô

Nagyon ritkán, mert a férjem is se-
gít a bevásárlásban. Inkább a laká-
sunkhoz közeli zöldségesboltba já-
runk, ha valamire szükségünk van. 
Amúgy kertes házban lakunk, és 
ott sok minden megterem.

Takács Gyula
nyugdíjas katonatiszt

Igen, járunk a piacra, húst, zöld-
séget és virágot jobbára csak ott 
vásárolok. Az ottani mezôgazdasá-
gi boltot is szívesen és sokszor 
látogatjuk, mert ha kell valami a 
nagy gyümölcsösünkhöz, ott iga-
zán szakszerû a kiszolgálás.

Gróz Szilvia
adminisztrátor

Hetente megfordulunk a piacon, 
sokkal szívesebben szerezzük be 
onnan a zöldséget, gyümölcsöt, 
mint a hipermarketekben. Legszíve-
sebben ôstermelôktôl származó 
élelmiszert  vásárolunk.  A gyerekek 
is elkísérnek, szeretnek nézelôdni.

A vonaton városunkba érkezô 
vagy csak átutazó legelôször a 
vasútállomást pillantja meg.  Bi-
zony, az elsô benyomás a legfon-
tosabb, ez marad meg legjobban 
az emberben. Hosszú évekig, év-
tizedekig a szálló szénpor és az 
ahidrálóüzembôl jövô szag  volt a 
vonattal érkezô segítségére a te-
lepülés beazonosításában.  Ez 
Várpalota. 

Azaz csak ez volt. Manapság 
már más a helyzet a városban és 
az állomásnál,  az alsóvárosban 
egyaránt. Gondozott, gyönyörû 
futómuskátlik, rózsák és más vi-
rágok teszik  a tiszta peront és 
az állomásépületet vonzóvá az 
érkezô utas számára. 

Az állomás mögötti területen 
nem volt ennyire rózsás a helyzet. 
Bokrok, szemétkupacok, dzsumbuj 
jellemezte az út és a volt bányate-
rület közötti  szakaszt. Ez idáig. 

Az alsóvárosi önkormányzati 
képviselô, Jákli Tivadar kezdemé-
nyezésére, az állomásfônök, Rigó 
László segítségével a vasutas 
dolgozók megszüntették a vasút 
épülete mögötti, a volt bánya 
betonkerítése melletti  bozótost, 
kivágták a csihatagot, összeszed-
ték a szemetet, kitakarították az 
elvezetôárkot, s murvát terítettek 
el a területen. 

A vasutasok ezzel csatlakoz-
tak az Adj egy órát Várpalotáért! 
programhoz, amelyet a város szeb-

bé, csinosabbá tételéért indított 
önálló képviselôi indítvány alap-
ján a képviselô-testület.  A város-
vezetés elszámolási kötelezettség 
mellett választókerületenként 
500 000 Ft-ot különített el erre, 

s így már hatékony az összefogás 
a városlakókkal, akik meg szabad-
idejükbôl  áldoznak a közös cél: 
Várpalota utcáinak, köztereinek 
élhetôbbé, szebbé, kulturáltabbá 
tételéért. A vasúti alkalmazot-
taknak nem ez az elsô megmoz-
dulásuk a település tisztaságáért, 
környezetük szebbé tételéért: már 
régóta odafi gyelnek a környe-
zetükre, s mindent megtesznek 
azért, hogy a városba érkezôk elsô 
benyomása kedvezô legyen. Ez a 
vasút és az önkormányzat közös 

érdeke, s elmondható, valóban jó 
közöttük az együttmûködés.

És bár sokkal rendezettebb lett 
az állomás környéke, a volt bánya-
terület továbbra is rontja az össz-
képet. Jákli Tivadar önkormányza-
ti képviselô tájékoztatása szerint 
Mezei László városi fôépítész által 
megtervezett alsóvárosi fejlesztés 
megvalósulása után jelentôsen 
pozitív változás következik a vá-
rosrész arculatában.

Az alsóvárosban a vasúti kör-
nyezet csinosításával korántsem 
fejezôdik be az Adj egy órát Vár-
palotáért! program, és tovább 
folytatódik a még élhetôbb város-
rész megteremtése.  A következô 
lépcsôfok a Bartók Béla utcai 
játszótéren új játékelem kihelye-
zése, valamint a Tó utcai játszótér 
átadása. A Vasút és a Zichy utca 
teljes felújítására vonatkozó köz-
beszerzési pályázat kiírása meg-
történt. A közbeszerzés már meg-
volt a Vasút utcánál, ott a teljes 
felújítás hamarosan kezdôdik, a 
Zichy utcai pályázat eredménye  
augusztus végére várható.

 Több évtizedig szunnyadt al-
sóváros, de mostanában mintha 
megindult volna valami. A bátor 
kezdeményezés, a közös akarat, 
az összefogás az ottlakók, az ott-
dolgozók és a város önkormányza-
ta között meghozza gyümölcsét: 
épül-szépül a város.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: ERDÔHÁTI

Adj egy órát Várpalotáért!
Vasúti dolgozók az alsóvárosért

GYÖNYÖRÛ FUTÓMUSKÁTLIK, RÓZSÁK ÉS MÁS VIRÁGOK TESZIK AZ ÁLLOMÁSÉPÜLETET VONZÓVÁ

RIGÓ LÁSZLÓ ÁLLOMÁSFÔNÖK IRÁNYÍTÁSÁVAL A VASUTASOK RENDEZTÉK A TERÜLETET
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Új szemétlerakó Királyszentistvánon
Az Észak-balatoni Hulladéktársulás már várja a kivitelezôk pályázatait

A Séd–Balaton Környezetvédô 
Egyesülettel szemben nyert per 
után kiírta az Észak-balatoni 
Hulladéktársulás a közbeszerzési 
pályázatot. Így legkésôbb 120 
nap múlva kiderül, ki lesz a kivi-
telezôje a királyszentistváni hul-
ladéklerakónak. 

Jelen pillanatban úgy tûnik, si-
kerül tartani a határidôket. 2010-
ig elkészülhet a lerakó, valamint a 
hozzá tartozó kezelô-, átrakó- és 
egyéb mûszaki létesítmények, ami 
a társulás 158 településén élô há-
romszázezer embernek biztosít 
majd XXI. századi, környezetbarát 
hulladékgazdálkodási technológiát 
– mondta a Palotai Hírnöknek Czaun 
János, az Észak-balatoni Hulladék-
társulás elnöke.

A közel 26 millió eurós projektet 
50 százalékban fi nanszírozza az Eu-
rópai Unió egy ISPA pályázat ke-
retében. Ebbôl az összegbôl Király-
szentistvánon egy olyan lerakó 
valósul meg, melyhez három átra-
kóállomás, négy szelektívhulladék- 
válogató csarnok, valamint több 
mint 400 szelektívhulladék-sziget 
tartozik. A technológia különleges-
sége, hogy egy további nagy válo-
gatócsarnok bekerülésével olyan 
hulladék kerül majd a depóniára, 
mely már elôre kezelt, így nem ter-
mel gázokat. Ez a stabil rendszer a 
leginkább környezetkímélô, nem 
beszélve arról, hogy minden még 
hasznosítható hulladék felhaszná-
lását lehetôvé teszi. 

A kezdetek közel tíz évre nyúl-
nak vissza, tovább késlekedni pe-
dig nincs idô, mivel a jelenlegi 
veszprémi hulladéklerakó, akár 
csak jó néhány a szomszédos tele-
püléseken, hamarosan megtelik. Az 
unió felé vállalt kötelezettségünk 
szerint 2009. július 15-tôl ilyen le-
rakók már nem is mûködhetnek Ma-
gyarországon. A jelenleg használt 
lerakók zöme karszton helyezkedik 
el, ami azt jelenti, hogy ha nem 
találunk megoldást, nem tudjuk 
megóvni felszín alatti vizeinket. 
Most végre úgy tûnik, egyenes az 
út, két éven belül olyan technoló-

giával fogunk rendelkezni, mely 
egyedülálló az országban. De mi is 
történt az elmúlt tíz évben? Ho-
gyan változott többször a helyszín, 
s végül mi vezetett a megoldáshoz? 
Minderrôl igyekszünk átfogó képet 
adni…

Tíz évvel ezelôtt, még 1998-ban 
tûnt fel annak lehetôsége, hogy 

ISPA (tagjelöltek számára az elô-
csatlakozási stratégiára nyújtandó 
strukturális támogatás – szerk.) 
keretében hulladékgazdálkodási 
programra is lehet pályázatokat 
benyújtani. Az akkori városvezetés, 
összefogva a környezô települé-
sekkel lázasan elkezdett helyszínt 
keresni, hol lehetne megvalósítani 
a programunk úgymond motorját, 
egy lerakót. Ekkor találtak rá Ki-
rályszentistvánra, ahol akkor még 
egy népszavazással a lakók eluta-
sították a kezdeményezést. Az ügy 
ekkor aludt egy ideig, majd 2002-
ben Veszprém, Tapolca, Ajka, Bala-
tonfüred, valamint Várpalota, illet-
ve a városok térsége (összesen 163 
település – szerk.) megalakította 
a hulladékgazdálkodási konzorciu-

mot. Voltak tervek, be kellett volna 
nyújtani Brüsszelbe a pályázatot, 
viszont nem volt helyszín. A tele-
pülések kivétel nélkül támogatták 
a lerakót, azzal a feltétellel persze, 
ha nem az ô portájukon lesz. Több 
számba vett helyszín után Ajka 
viszont biztosnak látszott, mely 
amúgy is súlypontja a hulladék-

gazdálkodási programnak, és a le-
rakó alatt természetes agyagréteg 
található. Amikor benyújtottuk a 
támogatási kérelmünket, vagyis az 
ISPA pályázatot, legalább már egy 
szóbeli ígéret volt arra, Ajkán meg-
valósulhat a lerakó. 

A neheze viszont csak ez után 
jött. Ajka Város Képviselô-testü-
lete nem járult hozzá a lerakó lé-
tesítéséhez. Brüsszelben leállt az 
elbírálás. Parkolópályára került a 
projekt, egészen 2004-ig. Bekerül 
a képbe Szentgál. A veszprémi ön-
kormányzat 45 milliót fi zetett ki a 
területért, mely költségekbe termé-
szetesen beszálltak a konzorcium 
további tagjai is. – Hogy mennyire 
volt jogos a 45 millió,  azt azóta  
peres úton vizsgálták. Az ügyben 

más-más fokon eltérô ítélet szü-
letett. De ez egy másik történet.  
Végül is Szentgál elfogadhatónak 
látszott elsô körben. Könnyen 
megközelíthetô, barnamezôs ipari 
terület volt a helyszín. A település 
ekkor a fi gyelem középpontjába ke-
rült. Megtartották a népszavazást, 
ahol a döntô többség igent mon-

dott a lerakóra. Szentgál megkapta 
a 60 milliós kompenzációját, és 
a megfelelô lobbival elnyert egy 
címzett támogatást, melybôl az 
iskolát újíthatta fel. Úgy festett, 
sínen van a projekt. Igen ám, de 
három szomszédos kistelepülés-
rôl valahogy megfeledkezett a 
konzorcium. Ôk Herend, Városlôd 
és Csehbánya. A tervezett lerakó 
mindhárom községhez közelebb 
van, mint Szentgálhoz, ôk még-
sem kaptak kompenzációt, meg is 
támadták a projektet. Támogató-
kat is találtak. A Humusz, vagyis 
a Hulladék Munkaszövetség is „be-
szállt az ellenzékbe”. Jelenleg is 
közigazgatási per tárgya, hogy a 
helyszín alkalmas-e hulladéklerakó 
létesítésére. 2005-re már biztossá 

A VÁROSI SZEMÉTTELEP NEMSOKÁRA MEGTELIK
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vált, hogy Szentgálon nem lesz hul-
ladéklerakó. Ez a konzorcium több 
tagját elbizonytalanította, ugyan-
akkor lépniük kellett, az uniós ha-
táridô ôket is szorította. Várpalota 
és térsége, valamint Litér, Vilonya, 
Papkeszi már nem csatlakoztak a 
késôbbiekben megalakult Észak-
balatoni Hulladéktársuláshoz. Akik 
viszont maradtak, és még tervez-
tek, tovább keresték a potenciális 
helyszínt. Nem volt sok lehetôség. 
Újra Királyszentistvánra irányult a 
fi gyelem, ehhez viszont változtatni 
kellett a mûszaki tartalmon. Erede-
tileg válogatatlan hulladékot akart 
lerakni a területen a konzorcium, 
2005-ben az újradolgozott ter-
vekben viszont már szerepel plusz 
kétmilliárdos beruházásként még 
egy válogatócsarnok. Így már az 
a hulladék is elôrekezelt és stabil, 
ami a lerakóba kerül. Brüsszel egy 
módosítást tett lehetôvé, így új 
helyszínnel, és új tervekkel, tulaj-
donképpen egy teljesen új projekt-
re adtuk be a kérelmet, módosult 
szinte az egész pályázati anyag. A 
társulási törvény is változott, mely 
most már lehetôvé tette, hogy ön-

kormányzatok társulásként önálló 
jogi személyként lépjenek fel. Az 
Észak-balatoni Hulladéktársulásnak 
Várpalota és környéke tehát már 
nem tagja, mert a közép-dunántú-
li, hasonló kondíciókkal rendelkezô 

társulást választotta. Hogy jobban 
járt-e a város, bizonytalan. Hiszen 
a közép-dunántúli projekt motorja 
az Inotára tervezett hulladékégetô, 
amit népszavazáson is megvétóz-
tak, illetve Németh Árpád polgár-
mester kezdeményezésére a helyi 

képviselô-testület változtathatósá-
gi tilalmat hozott a területre. En-
nek eredményeként Palotán és a 
környéken nem lesz égetô. Így te-
hát a közép-dunántúli hulladékgaz-
dálkodási projekt is áll. Ellenben az 

Észak-balatoni Hulladék társuláshoz 
csatlakozott Pápa és térsége, így áll 
ma 158 településbôl a társulás.

Bár így is sok nehézséggel kel-
lett megküzdeni, többek közt a 
Séd–Balaton Környezetvédô Egye-
sület támadásaival, de a nyert per 

után zöld az út – mondta Czaun 
János, a társulás elnöke. – 2006 
decemberében már elfogadta Brüsz-
szel a módosításokat, tehát 2010-
ig kell megépítenünk a lerakót. 
Mára minden engedéllyel rendelke-
zünk, és már keressük a kivitelezôt 
is. A pénzügyi zárás határideje 
2010. december 31., ez után nem 
maradhat kifi zetetlen számla az 
ISPA támogatás terhére – hangsú-
lyozta Czaun János. 

A közel 26 millió eurós beruhá-
zásból 15,9 millió euró a projekt 
Királyszentistvánra vonatkozó része. 
Ebbôl valósul meg maga a lerakó, és 
a korszerû technológia. A kivitele-
zéssel párhuzamosan megkezdik a 
104 jelenlegi hulladéklerakóból 29 
rekultivációját, tudtuk meg Tasnádi 
Tibor projektvezetôtôl.  A kétfordu-
lós eljárás során legfeljebb három 
céggel köthetnek szerzôdést, de 
arra is van mód, hogy mind a há-
rom részfeladatot egyazon cég nyeri 
el. A megjelent pályázati kiírásra 
30 napig várják a jelentkezôket. A 
szerzôdéskötésre 120 nap múlva ke-
rülhet sor. 

FÜSSY ANGÉLA

KÉT ÉVEN BELÜL AZ ORSZÁGBAN EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIÁVAL RENDELKEZÜNK MAJD
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Nagy érdeklôdés mellett nyílt 
meg Tunner Mária bôrmûves kiál-
lítása a várpalotai Fodor Sára Táj-
házban. Fodor Tamás, a Kolping 
Szakképzô Iskola igazgatója Ká-
nyádi Sándor: Elôhang címû ver-
sével köszöntötte a jelenlevôket, 
majd megnyitóbeszédében el-
mondta, ahogy a költô verssel, a 
zenész dallamokkal, úgy Tunner 
Mária ezzel a kiállítással osztja 
meg velünk bôrbe szôtt hitét. 

Tunner Mária középiskolás ko-
rában találkozott elôször ezzel 
a szép foglalkozással. Ruhaipari 
szakközépiskolába járt, mellette 
szakkörön kezdett el ismerkedni 
a bôrmûvesség alapjaival. Igen, 
bôrmûvesség, ami nem keverendô 
össze a bôrdíszmûvességgel. A 
bôrmûves ugyanis csak kézzel 
dolgozik és kizárólag eredeti 
bôranyagokat használ. Érettségi 
után Budapesten tanulta a népi 
kismesterséget.

Várpalotán 1996-ban volt az elsô 
önálló kiállítása, de diákjaival min-
den évben megmutatják munkáikat 
a Bakony virágai rendezvény kere-
tein belül. Ez a mostani a második 
várpalotai kiállítás, mely leginkább 

az elmúlt egy évben készült dara-
bokat mutatja be – a szebbnél 
szebb bôrtáskáktól az öveken ke-
resztül a bôrbôl készült nyaklánco-
kig és fülbevalókig – pár régebben 
készült gyöngyszem mellett.

Kiállításának célja felhívni az 
emberek fi gyelmét a hagyományok 
megôrzésére. Hitvallása szerint az 
embernek tisztában kell lennie a 
gyökereivel ahhoz, hogy igazából 
megértse saját magát és a körülöt-
te lévô világot. 

Külföldön erre egyre inkább rá-
jönnek, és az oktatásban is egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak a népi 
hagyományok és mesterségek elsa-
játításai. Sajnos nálunk Magyaror-
szágon ennek a tendenciának pont 
az ellenkezôje látszik, de szeren-
csére még vannak ilyen emberek, 
mint Tunner Mária, akik munkáikkal 
azért küzdenek, hogy ezek az érté-
kes és szép mesterségek ne vessze-
nek bele a feledés ködébe. 

A megnyitóra július 22-én ked-
den, délután került sor, melynek 
keretén belül fellépett a Buenaven-
túra együttes ír és magyar népda-
lokkal.

MOLNÁR ERVIN
FOTÓ: RÉDLI JÓZSEF

Bôrbe szôtt hit a tájházban

TUNNER MÁRIA KIÁLLÍTÁSÁT FODOR TAMÁS ISKOLAIGAZGATÓ NYITOTTA MEG

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

Várpalotán és környékén!Várpalotán és környékén!

superman@superman.worldsuperman@superman.world

A  V Á R O S  L A P J AA  V Á R O S  L A P J A

Már Superman is Már Superman is 
itt hirdet?!itt hirdet?!

Ön sem késlekedhet!Ön sem késlekedhet!

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

Várpalota, Papír-írószer bolt, Várpalota, Papír-írószer bolt, 
Szolgáltatóház, Árpád u. 45.Szolgáltatóház, Árpád u. 45.

hirdetes.ph@gmail.com, hirdetes.ph@gmail.com, 
telefon: 20/291-2649telefon: 20/291-2649
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Programajánlók, közérdekû információk
Mozimûsor

JÓ SZERENCSÉT MOZI
Augusztus 1–2. péntek–szombat 18 óra
A HIHETETLEN HULK 
Színes szinkronizált amerikai akció-thriller
Rendezô: Louis Leterrier
Szereplôk: Edward Norton, Liv Tyler,

Augusztus 3–4. vasárnap–hétfô 18 óra 
SUPERHERO 
Színes amerikai szuperhôs paródia
Rendezô: Craig Mazin
Szereplôk: Drake Bell, Sarah Paxton

Augusztus 04–05. hétfô–kedd 10 óra
MACSKAFOGÓ 2. – A sátán macskája
Színes magyar animációs kalandfi lm
Rendezô: Ternovszky Béla

Augusztus 05–06. hétfô–kedd 18 óra
EGY MÁSIK BOLYGÓ
Színes magyar dokumentum-játékfi lm
Rendezô: Moldoványi Ferenc

Augusztus 8 - 9 péntek - szombat 18 óra
NARNIA KRÓNIKÁI – Caspian hercege
Színes szinkronizált amerikai kaland
Rendezô: Andrew Adamson
Szereplôk: Liam Neeson, Tilda Swinton, 

Ben Bames

Augusztus 10–11. vasárnap–hétfô 18 óra
VALAMI BOLDOGSÁG 
Színes cseh fi lm
Rendezô: Bohdan Sláma
Szereplôk:Pavel Liska, Tatiana Vilhelmová

Augusztus 11–12. hétfô–kedd 10 óra
MÉZENGÚZ
Színes szinkronizált amerikai animációs 

vígjáték
Rendezô: Simon Smith, Steve Hickner

Augusztus 12–13. kedd–szerda 18 óra
SZÍNES FÁTYOL
Színes amerikai fi lm
Rendezô: John Curran
Szereplôk: Naomi Watts, Edward Norton

Augusztus 15–16. péntek–szombat 18 óra
A NYUGALOM
Színes magyar fi lm
Rendezô: Alföldi Róbert
Szereplôk: Udvaros Dorottya, Makranczi 

Zalán, Grillus Dorka

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 

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.

Felhívjuk a szervezôk fi gyelmét, hogy 
a programokat elküldhetik  

a  palotaihirnok@gmail.com címre! 

III. Thuri György 
történelmi íjászverseny

Várpalota, Thuri-vár és környéke, 2008. augusztus 30.
Tervezett program: 
   7.30–9.00  nevezés
     9.00 gyakorlás
   10.00 megnyitó, verseny
   16.00 eredményhirdetés
Nevezni a következô elérhetôségeken lehet, 
2008. augusztus 27. 24.00 óráig:
- zugonyilak@freemail.hu
- Farkas Gábor elnök, 70/3717-146 apafarkas@gmail.com 
-  Magashegyi Zsolt titkár, 70/3826-077

magashegyi.zsolt@gmail.com 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Események:
jurta- és sátorállítás, tudnivalók a táborépítéshez
balesetvédelmi oktatás
játékos vetélkedő
Történelmi mondák, a magyarság eredete 
íjászat, baranta, íjászbajnokság
ismerkedés a kelevézzel, dobóbaltával, ostorral 
ismerkedés az íjvesszőkészítéssel
mesterségek: fafaragás, kovácsolás
Éjszakai túra 
Meghívott vendégek, előadások, oktatások
Nyílt nap: Közös gyerek-szülő látogatás a táborban 

Mi kell a táborba feltétlen?
2 pár cipő és szandál, meleg ruha, esőkabát, hálózsák      
ha van: hagyományőrző ruha, fegyverek (íj, kard, pajzs) 

Részvételi díj: 12 000 Ft.
Jelentkezni lehet a következő telefonszámon vagy címen:
Bozsoki Ferenc, 20/342-3870,  orzokrendje@gmail.hu
Elsősorban 8–16 éves gyerekek, fi atalok jelentkezését várjuk. 

A jelentkezési határidő augusztus 1. 
Őrzők Rendje  Hagyományőrző Egyesület

Őrzők Rendje 
hadi tábor 
Jásd, Tési-malom (Gaja-völgy)
2008. augusztus 11–16.

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

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
Ismét sportcsemege Várpalotán!

Sport
Várpalota-Pick Szeged férfi kézilabda-mér-

kôzésre kerül sor 2008. augusztus 11-
én 18.00 órakor a várpalotai Gaál Gyula 
Városi Sportcsarnokban. A szervezôk 
mindenkit várnak erre a nem minden-
napi sporteseményre! Jöjjenek el, buz-
dítsuk együtt a palotai fi úkat!
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Web: www.maggam.hu
E-mail: maggam@maggam.hu

Szolgáltatások:
    • Honlapok, portálok készítése
     • Információbiztonság:

    –  Teljes körû biztonságtechnikai állapotfelmérés, 
tanácsadás

        – Informatikai biztonsági tanfolyamok
    • Informatikai hálózat építése, karbantartása

Oktatás:
    • Linux a mindennapokban (Linux-alapok)
    • Felkészítés ECDL-re

Kérje egyéni ajánlatunkat!
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Ismert emberek, többek közt 
mûvészek és politikusok ajánlot-
ták fel legkedvesebb gyermekko-
ri játékukat egy kiállítás erejéig. 
Ezekbôl a játékokból állt össze a 
pápai tárlat, melyet a hétvégén 
Végh Zsolt, a Pegazus színház 
színésze, valamint Presics Rená-
ta, a gyermekalkotói pályázat 
gyôztese nyitott meg. 

A kiállításon egyebek mellett 
megtekinthetô Talabér Mártának, a 
Veszprém megyei közgyûlés alelnö-
kének Hollandiából származó hajas-
babája, valamint mindannyiunk 
egykori kedvence, Mazsola. Dr. Nav-
racsics Tibor, a Fidesz parlamenti 
frakcióvezetôje kisautójáról és 
bélyeggyûjteményérôl mondott le 
egy idôre. Dr. Kövér László pedig 
saját készítésû gombfocival rukkolt 
elô a kiállításon. Dr. Kovács Zoltán-
ról, Pápa polgármesterérôl pedig 

kiderült, hogy már gyermekként is 
jó volt gazdasági kérdésekben, vagy 
csak elôre tréningezett kedvenc 
társasjátékával, ami nem más, mint 
a Gazdálkodj okosan.  A város elöl-
járója szívesen töltötte szabadide-
jét autóskártyával, asztali focival, 
fémépítôvel is, amelybôl még egy 
kis csavarhúzót is megôrzött. Dr. 
Áldozó Tamás alpolgármester, akár-
csak Pápa elsô embere, okosan gaz-
dálkodott már gyerekkorában is. 
Nem csak politikusok, hanem neves 
sportolók és mûvészek is meghívást 
kaptak a tárlatra. Kiss Balázs olim-
pikon kedvence a kisautó volt, Toldi 
Éva újságíró pedig már gyerekként 
is sokat olvasott, így kedvenc köny-
veit és babáit hozta el. Kiss Manyi 
játékaiból is láthatnak néhány régi 
darabot az érdeklôdôk, a színészle-
genda emlékét régi bababútorok és 
apró porcelántányérok ôrzik.

FÜSSY

Veszprém megyei hírek

Több hallgató a Pannon Egyetemen
Ôszre 2661 új egyetemista kezdheti meg tanulmányait a veszprémi 
Pannon Egyetemen. Ez 6,6 százalékkal több mint tavaly. A bölcsész-
karra 360, a gazdaságtudományi karra 1415, a mezôgazdaság-tudo-
mányi karra 258, a mérnöki karra 317, a mûszaki-informatikai karra 
pedig 311 jelentkezô nyerhet felvételt. A szakok közül a legnépszerûbb 
a turizmus-vendéglátás szak, ahová összesen 209 államilag fi nanszí-
rozott tanulót vettek fel.

Lassan vége az aratásnak
Az idei termést jó közepes volt – állítják a szakemberek. A júliusi 
csapadékos idôjárás némileg késleltette az aratást Veszprém me-
gyében, de lassan a magtárakba kerül az idei termés. Az árpa és a 
repce betakarítása már július közepére megtörtént. A búza aratása 
viszont már nehezebben ment. A nyári viharok és a jégverések miatt 
a gabona nagy része a földön feküdt, de a korszerû kombájnok már 
képesek felemelni a kalászokat, bár ebben az esetben a szemveszte-
ség már jóval tetemesebb. Legnagyobb kár a zabtermelôket érte, 
mely növény iránt egyre nagyobb a kereslet, ugyanis amióta 
népszerûbb lett a lótenyésztés, több zabra van szükség.   

Anna-bál száznyolcvanharmadszor
Csizmadia Alíz 18 éves balatonfüredi diáklány lett a 183. balatonfü-
redi Anna-bál szépségkirálynôje, a Duna Televízió nézôinek szavaza-
tai alapján. A bálkirálynô elsô udvarhölgyének a 18 éves budapesti 
egyetemistát, Stumpf Katát, második udvarhölgynek pedig szintén 
egy 18 éves egyetemistát, a dunaújvárosi Farkas Cecíliát választot-
ták. A bálkirálynô értékes herendi vázát és aranyalmát kapott, a 
Duna Televízió pedig egyiptomi utazással jutalmazta, az udvarhöl-
gyek ugyancsak herendi vázát vehettek át. Az öt éve alapított Kiss 
Ernô-díjat – amely annak a személynek jár, aki sokat tesz Balatonfü-
red kultúrájáért, szellemi életéért – idén Cselényi László, a Duna 
Televízió elnöke vehette át. A 183. Anna-bált szombat este Gráf Jó-
zsef földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg. A 
nagy múltú balatoni mulatságban ezúttal is telt ház volt, több mint 
négyszázan szórakoztak az Anna Grand Hotel termeiben és kertjében, 
s a vendégseregben most is számos ismert mûvészt és közéleti sze-
mélyiséget lehetett felfedezni. 

Vivace kilencedik alkalommal
Nemzetközi kórusfesztivál kezdôdik augusztus 1-jén, pénteken este 
a veszprémi várban. A fesztivál nyitóhangversenyén Veszprém Város 
Vegyeskara és a Balatonfüredi Koncert Fúvószenekar lép fel, melyet a 
Renaissance Consort, a Discantus Énekegyüttes és a Pavane Történel-
mi Táncegyüttes reneszánsz bemutatója követ. Az augusztus 2-ai 
gálaesten – amely verseny is egyben – fi nn, izraeli, lett, litván, ma-
cedón, portugál, tajvani és török kórusok lépnek fel. 
Az est végén háromszáz énekes ad közös koncertet a veszprémi vár 
színpadán. A fesztivál zárónapján, augusztus 3-án, vasárnap a Ka-
polcsi bûvészeti napokon mutatkoznak be a vendégkórusok, egyéni 
koncertjeikkel.

Pannon táj a padláson
A balatonalmádi városháza Padlásgalériájában képzômûvészeti kiál-
lítás nyílik augusztus 9-én este 6 órakor. A kiállítás témája a pannon 
táj. A megye és a dunántúli régió alkotóinak kiállításán közel száz 
mûvet mutatnak be. 

A politikus is 
volt gyerek

TALABÉR MÁRTA BABÁJA ÉS MAZSOLA

Fejlôdhet a szakképzési rendszer
557 millió forintot kap a Közép-Dunántúl a képzési alaprészbôl a szak-

képzési rendszer fejlôdését segítô beruházásokra. Errôl a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntött legutóbbi ülésén. Régi-
ónk 3 felsôoktatási, 25 középfokú oktatási intézmény és 55 szakképzés 
megújítására nyert el támogatást. Az ez évben létrejött TISZK-ek (térségi 
integrált szakképzési központok) nem tartoznak ebbe a körbe. Számukra 
augusztus 15-ig írják ki a pályázatot. Részükre 203 millió forint áll rendel-
kezésre. A szakképzéseket elsôsorban gazdaságorientálttá kívánják tenni.
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Különleges színházi bemutató-
nak adott otthont Várpalota. A 
Pannon Várszínház rendszeresen 
tart elôadásokat a városban, ez 
alkalommal igazi kuriózumot ho-
zott a társulat. Vándorfi  László 
Krámer György koreográfussal 
egyetemben új élettel töltötte 
meg a Zorán-dalokat. 

A rendezô 28 felejthetetlen slá-
gert fûzött csokorba, melyek íve 
nem csak a szerzôk és az elôadó, 
Zorán életútjának fôbb állomásain 
kalauzolta keresztül a nézôt, ha-
nem a hatvanas évek világába is 
bepillantást engedett. Néhány ap-
róbb hibát leszámítva az összhatás 
vitathatatlan. Lenyûgözô. Az elô-
adás valahol jóval több, mint a már 
ezerszer eljátszott sikermusicalek. 
Komplex. Stílusában és mûfajában 
is egyedülálló. 

Nagy megpróbáltatáson vannak 
túl a Pannon Várszínház fi atal szí-
nészei, s persze velük rendezôjük 
és koreográfusuk is. A Boldog idô 
talán az utóbbi idôk egyik legna-
gyobb színpadi vállalása. Hetek 
óta megállás nélkül, sokszor éjsza-
kába nyúlóan próbáltak, de ez nem 
vette ki erejüket. A várt siker is 
megjött. Ez alkalommal nem csak a 
közönségnek kellett bizonyítani, 
hanem azoknak az elôdöknek, akik 
dalaiból megszületett a mondhatni 
teljesen új mû. A feladat pedig ko-
moly, hiszen a Sztevanovity testvé-
rek magasra tették a lécet. Vándor-
fi  társulata viszont játszva 
 meg  ug rotta. Az egyszerû elemeket 
alkalmazó, ugyanakkor mégis ösz-
szetett retró díszlet egy elfeledett 
kort varázsolt elénk. Majd szilánk-
jaiból összeáll a kép és megeleve-
nedik a múlt. A színpadon kopott, 

ódon, szakadt bútorok, összetört 
hangszerek: ahogy Vándorfi  nevezi, 
az életvégi kocsma, ahonnan mint 
visszaemlékezés indulnak el az ese-
mények. Megszoktuk már tôle, hogy 
rendezései tele vannak szimbólu-
mokkal. S ha az eddigieket lehet 
még fokozni, hát most sikerült.

A díszletnek három meghatározó 
eleme (ha egyáltalán ki lehet ôket 
emelni) a rendezôi jobb oldalon 
álló üvegfal, vagy tükör, melyben a 
fôszereplô a vándor, avagy maga 
Zorán (Gazdag Tibor) oly sokszor 
szembenéz a benne élô énjeivel: 
gyermekkori önmagával, a bohóc-
cal és az ideállal. A középen álló 
kerékpárral hajtott körbe forgó 
elem szimbolizálja az élet körfor-
gását, a mókuskereket, vagy meg-
állíthatatlan történéseket. Szintén 
kiemelt szerepe van a magasban 
végighúzódó régi bérházakra emlé-

keztetô gangnak, melyre csigalép-
csô vezet fel. Legtöbbször itt je-
lennek meg a megidézett szülôk. 
Fölötte, mint korona egy kifeszített 
hófehér angyalszárny utal a mennyre 
– mert Kell ott fenn egy ország –, s 
itt feszül keresztre a mindig opti-
mista, az álmodni tudó, szállni vá-
gyó én, az Árny (Zayzon Csaba) is. 
A kiemelt helyszíneken szinte egy-
szerre, szimultán zajlik a játék, 
mégis egyetlen képpé olvad össze.

A mesterien egymásba forrasz-
tott dalok a kellô idôben hozzák a 
katarzist, majd oldják fel azt. Így 
tudunk egyszerre sírni és nevetni, 
ahogy az életünk is csupán moso-
lyok és könnyek váltakozása. S 
röpke két óra alatt eljutunk a ját-
szi könnyed élettôl, a vágyak szü-
letésétôl a kínok legmélyére, 
ahonnan még mindig van felemel-
kedés. Mi történik akkor, ha a va-

Életekrôl meséltek a dalok
Várpalotán is bemutatta a Pannon Várszínház a Boldog idôt

A BOLDOG IDÔ TALÁN AZ UTÓBBI IDÔK EGYIK LEGNAGYOBB SZÍNPADI VÁLLALÁSA
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lóság egészen mást hoz, mint amit 
az álmok ígértek? Gyönyörû az a 
páros jelenet, amikor a fôhôs a 
maga álmodozó énjének, az Árny-
nak arcát két kezébe szorítva, fáj-
dalomtól rekedt hangon ordítva 
kéri számon az élet millió hazug-
ságáért, mivel kecsegtette.

Gazdag Tibor a maga profi zmusá-
val viszi végig az ívet. S a plakáto-
kon is megidézett hasonlóság Zo-
ránnal hangjában is megmutatkozik, 
de az érces szín, és a színészi játék 
ugyanakkor mégis izgalmasabbá 
teszi a jól ismert dalokat. Az elô-
adás egyik csúcspontja a Mi lakik 
mélyen a szívemben? címû szám, 
itt veszti el önuralmát – amikor to-
vább már nem tudja megjátszani 
magát. Annyi mindennel kellett 
szembesülnie az évek során, a 
gyermekkori ábrándokkal, az apa, 
majd a feleség elvesztésével, ha-
zugsággal, a barátok elfordulásá-
val. Ereje elfogy, hol könyörög, hol 
követel. Hol bohóc, hol pedig gyer-
meki lelke mégis mindig kezébe 
adja a gitárt, mert játszani kell, és 
hinni kell. Így oldja fel végül a má-
sodik felvonás sziklányi súlyát, 
amikor egyetlen gitárral és a karral 
énekli: „Apám hitte”…

A három alakban megjelenô hôs 
rendkívüli koncentrációt igényel a 
három színésztôl. Gazdag Tibor, 
Zayzon Csaba és Egyed Brigitta 
meg is oldják a feladatot. Szépen 
egymás alá játszanak, fi gyelnek 
partnerükre, s egységet tudnak al-
kotni. Kiegészítik egymást: vitat-
koznak, vagy épp vigasztalják egy-
mást – ahogy a bennünk élô belsô 
hangok. Egyed Brigitta már több-
ször megmutatta magát clown sze-
repben, mégis minden bohóc más 
és más. Most is új az eszközrend-
szer. Míg mozgásban olykor csetlô- 
botló, hangja tisztasága éteri. Zay-
zon olyan energiából dolgozik, 
hogy ismételten megérdemli az el-
ismerést. Magas szintû tudást és 
színpadi tapasztalatot igényel az 
ének és a tánc összehangolása. 
Egyes dalokban úgy kell szólót éne-
kelnie, hogy közben a néptáncmo-
tívumokat is alkalmazó dinamikus 
táncból sem szabad kiesnie. Dupla 
energia – de hát ebben a fi úban 
dinamizmus akad bôven. Bár az 
utóbbi idôben fôszerep dukált neki, 
ezen most osztoznia kell. Nem 
akarja túljátszani partnereit, pon-

tosan érzi, mikor kell háttérbe vo-
nulnia. A szülôk szinte végig jelen 
vannak a színpadon, ahogy Zorán 
életében is fôszerepet játszanak 
szülei. Ôk az intelem, ha kell a biz-
tatás, ha kell a megnyugvás, akik 
összekötik az evilági és a túlvilági 
életet. Oravecz Edit maga a fi nom-
ság. Minden mozdulata gyengéd, 
hangja simogató. Ô az igazi anya, 
és talán nem csak a darabban, hi-
szen a társulat tagjai is az anyai 
mesterként tisztelik. Joggal. Kos-
csisák András az igazi kortalan szí-
nész. Ô az, aki épp oly hiteles har-
mincas dögös macsónak (Hotel 
Menthol), mint korosodó édesapá-
nak. 

A három nôi fôszereplô közül 
elsôként talán Hatás Andreát emlí-
teném, akit ez alkalommal megkö-
vetek – kellemes csalódást oko-
zott. Végre nem volt túlságosan 
primadonna. Megmutatta, hogy 
képes alázatra a színpadon. Ki-
mondottan jól állnak neki ezek a 
dalok, ahogy a szerep is. Neki kell 
azt a nôt alakítania, aki minden 
férfi vágyat megtestesít. Szerelmes 
kedves, társ, szeretô és feleség. 
Kovács Ágnes Magdolna a Vörös 
Angyal szerepében azt hiszem iga-
zán kedvére való szerepet kapott. 
Belevihette a benne lobogó tüzet 
és táncban brillírozhatott, ami 
köztudottan közel áll a szívéhez. 
Gia széles skáláján mozog a 
táncmûvészetnek, a kortárstól a 
klasszikus balettig – így számára 
ez nem is lehet nagy falat. Talán 
néhány apróságnak kell még ki-
forrnia. Arra a bizonyos tûzre le-
hetne még dobni, a mimikából és 
a szélsôséges mozdulatokból pedig 
visszavenni egy cseppet, így egy 
picit néhol manírosnak tûnik. Mag 
Dorina, mint Fehér Angyal nekem 
nem annyira hangsúlyos, mint kel-
lene. Hajlamos beleolvadni a tánc-
karba. Apropó, tánckar: le a kalap-
pal! Két okból is. Egyfelôl szépen 
összehangolt a koreográfi a. A pá-
rok úgy táncolnak együtt társaik-
kal, hogy tartják a rájuk osztott 
karaktert. Más felôl bravó azoknak, 
akik máskor nagyobb szerepekben 
játszhattak (Molnár Ervin, Varga 
András), ez alkalommal pedig a 
karban kaptak helyet. Szemmel 
látható, tudják: nincs kis és nagy 
szerep. Alázattal játszottak.

 FÜSSY ANGÉLA

Könnyûzenei lexikon

Végállomás
Vadovszky Róbert, Szecsôdi Sándor, Banyár Tibor 1998 egyik verôfé-

nyes nyári délutánján ráébredtek: kell egy zenekar. És lett. Ôsszel már 
zenéltek, s 1-2 hónap után megjött a név is: Végállomás. Egészséges, 
dinamikus punkrockot játszottak, pontosan úgy, ahogy azt kell. A fo-
lyamatos tagcserék közepette  megindult a zenekar szekere, koncertet 
koncert követett. 2003-ban még egy szólógitárossal, Szurok Ádámmal 
bôvült a Végállomás, majd 2004-ben a hangzást fúvósok színesítették: 
Tamás Gábor – trombita, Bittman József – harsona. Ezen év sem volt 
meg tagcsere nélkül:  most már Rácz Attila ült be a dobok mögé, és 
Tímár Balázs fogta a basszusgitár nyakát. 2004 ôszén  végre felvették 
A szerencse forgandó címû CD-t, melyen tíz szám szerepelt, és  ilyen 
slágerek voltak, mint a Bárhová vágysz, Fogacska, Az elv, amiért élünk. 
Most már évente országos koncertsorozattal brutalizálta a Végállomás 
a rá várakozó tömeget. 2006-ban megjelent a hivatalos elsô nagylemez 
Semmit nem ér… címmel. Itt fúvósoknak már nyoma sem volt, de len-
dületes punkzenébôl annál több volt hallható. 2007 nyarán hosszas  
tûnôdés után ez a sikeres felállás is felbomlott, s újra a kezdeti, ôs-
Végállomás-tagok alkották a zenekart (hát igen, „A szerencse forgan-
dó”…) és Horváth András, aki Szurok Ádám helyét vette át. 

A Végállomás zenei stílusa a kezdeti nyers, háromakkordos klasszi-
kus punkzene hangzásvilágától fokozatosan eltávolodott, s minôségi 
változáson esett át. Mára komolyabb hangvételû, dallamos punkrock a 
meghatározó.

2008 ôszére új EP-vel rukkol elô a Végállomás. Nekem már most hi-
ányzik.

A zenekar tagjai:
Vadovszky Róbert – szólógitár, ének
Banyár Tibor – basszusgitár, vokál
Horváth András – szólógitár, vokál
Szecsôdi Sándor – dobok, vokál

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék, 
hogy régi vagy akár most is koncertezô együttesüket 

bemutassuk a Palotai Hírnökben!
e-mail: palotaihirnok@gmail.com,   tel.: 20/291-2649
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Ingatlan
Eladó Várpalotán 3 szoba+nappali 130 nm-es 

családi ház nagy garázzsal, kerttel. Irányár. 
14,5 M Ft. Érd.: 06 (30) 649-8103

Pétfürdôn 71 nm-es 2,5 szobás lakás áron sür-
gôsen eladó. 06 (30) 820-4168,  06 (70) 
312-5729.

Szántót, rétet, legelôt vásárolnék. Várpalotán, 
Berhidán, Öskün, Ôsiben, Sólyban. tele-
fon: 20-427-3274

Inotán 3 szobás családi ház nagy telekkel 9,5 
m Ft-ért eladó. Érdeklôdni: 06 (20) 773-
8894.

Vegyes
Metripond típusú fém mázsa eladó. Ár: 58 000 

Ft. Tel.: 20/427-3274

Apróhirdetések

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

20/291-2649

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. 

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.)

Régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 
tárgyakat vásárolnék. Bútorzat is érdekel. 
Tel.: 70/514-8314

Biedermeier szekrény, jó állapotban, eladó. 
Ára: 130 000 Ft telefon: 20/527-2715

Takarítást, gondozást háznál vállalok. 70/202-
2309

Autó-Motor
Régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjá-

ratig vásárolnék. Pannonia, Csepel, BMW, 
Zündapp stb. Romos állapotúak, alkatré-
szek, oldalkocsik, motorosruházat, moto-
roskönyvek is érdekelnek.  70/514-831

Pétfürdôn az Ösküi úton 2325 nm-es 
saroktelek 42 nm-es felújított kis házzal, 

nagy, kb. 60 nm-es garázzsal, 
melléképülettel eladó. Telephelynek, 

gazdálkodásra kiválóan alkalmas. 
Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt. 

Iár: 10,3 M Ft. Érd.: 20/291-2649.

Régi, 1974 elôtti motorkerékpárokat, 
oldalkocsikat, alkatrészeket, motorosruházatot, 

felszerelést, szakkönyveket vásárolnék. 
Telefon: 70/514-8314

REGINA AUTÓSISKOLA KFT.
Jogosítványt szeretne?            

Mi vezetni is megtanítjuk!
Tanfolyam helyben!

Ne utazzon, önért megyünk!
Tanfolyam kedvezménnyel!

VÁRPALOTA:  
08. 14-én 17 óra, 08. 16-án 10 óra

Szent István út 16.

30% ELMÉLETI KEDVEZMÉNY
ÓRADÍJ:  2400 Ft

Jelentkezés a tanfolyamnyitón!
RÉSZLETFIZETÉS,TANKÖNYV,
SZÁMÍTÓGÉPES FELKÉSZÍTÉS

www.reginaautosiskola.hu

A Palotai Hírnök, a város lapja 
hirdetési felületének értékesítésére

HIRDETÉSI TANÁCSADÓT KERES
Várpalotára és környékére

Feladat: kapcsolattartás a meglévô ügyfelekkel, új ügyfelek 
és hirdetési lehetôségek felkutatása, hirdetési felület értékesítése

Elvárások: kiváló kommunikációs, empatikus készség, határozott fellépés, 
értékesítési tapasztalat elôny, számlaképesség, 

számítógép felhasználói szintû ismerete, személygépkocsi és jogosítvány.

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

György Zoltán György Zoltán 
árufuvarozóárufuvarozó

06 (30) 9595-73906 (30) 9595-739

13.30-tól   dr. Téglás Gyula történész és ifj . Hegedűs Lóránt református
lelkész előadásai a történelmi zászlókról a  vár kôtárában.

16.00-tól  a vár előtti színpadon megnyitóműsorral veszi kezdetét a Törté-
nelmi zászlók találkozója, id. Hegedűs Lóránt református püspök, 
Toroczkai László, a HVIM tiszteletbeli elnöke, Gágó Zsolt, a Pa-
lotai Turul Társaság elnöke, Forgács Zsuzsanna népdalénekes és az 
Égikapunyitó Dobkör szereplésével.

Az ünnepi megnyitót követi a mintegy 170 történelmi zászlóval felvonulás a 
városközpontban, több hagyományőrző szervezet közreműködésével. 

Jöjjön el ön is, s ha van saját zászlója, hozza el! 
Emeljük együtt magasba a zászlót!

Palotai Turul Társaság

„Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa.
Előre!”
(Petőfi  Sándor)

II. Történelmi zászlók találkozója
2008. augusztus 23. Th uri-vár
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Hamar véget ért a nyári pihenô a 
várpalotai labdarúgóknak, július 
18-án már megkezdték a felké-
szülést a 2008/09-es bajnokság-
ra. A csapat a tavalyi bajnokság-
ban 42 ponttal a 7. helyen 
végzett, ami elfogadható telje-
sítménynek számít, hiszen egy új 
csapatot kellett építeni és így 
több lehetôség jutott a fi atal já-
tékosok számára.

A rutin hiánya és a sérülések mi-
att jó pár pontot elhullatott a csa-
pat. Ebbôl adódóan sajnos néhány 
hazai vereség is becsúszott. Az 
utolsó fordulóban viszont sikerült 
szurkolóikat kárpótolni, mert nagy-
arányú gyôzelemmel búcsúztak a 
bajnokságtól. A szakvezetés szerint 
erre az együttesre lehet építeni, 
ezért mindent megtettek, hogy 
együtt tartsák a tavalyi csapat tag-
jait. Ez nem volt egyszerû dolog, 
mert az egyesület legjobbjait több 

klub is megkereste. A keretbôl csak 
négy játékos távozott.

Hersits Zsolt Zircre, Botka András 
és Baba Gábor Csórra igazolt, illet-
ve Grób Tamás munkahelyi problé-
mák miatt hagyta el a csapatot. Az 
ô pótlásukra sikerült igazolni három 
rutinos játékost Balatonfôkajárról. 

(Blaski Gábor, Horváth Tamás, Lu-
kács Tamás), így a  keret létszáma 
nem változott. A csapat célkitûzése, 
hogy  hazai környezetben minél 
több pontot megszerezzen és a ta-
valyi eredményhez képest minél 
elôrébb végezzen a tabellán. Az au-
gusztus 16-i rajtig  tartó felkészü-

lés alatt a várpalotai csapat három 
együttes ellen négy edzômérkôzést 
játszik. Kettôt Gyulafi rátóttal, 
egyet-egyet Úrkúttal és Peremar-
tonnal. A labdarúgók hozzáállása, 
az edzések látogatottsága megfe-
lelô biztosíték lehet egy jó bajnoki 
szezonra.

Jó szezont várnak a focisták

Veszprémi sikeredzô Palotán
A palotai sport egyik nagy szen-
zációja volt, hogy a közelmúlt-
ban Kiss Szilárd mesteredzô há-
roméves megállapodást kötött a 
Várpalotai Bányász SK kézilab-
da-szakosztályával. A megálla-
podás értelmében az elsô évben 
mint szakmai igazgató, majd a 
2008/2009-es évadban mint a 
felnôtt csapat edzôje fog dolgoz-
ni a neves szakember.  

A hír, amelyrôl a Nemzeti Sport 
újság is beszámolt, alaposan meg-
lepte a kézilabda szerelmeseit, 
hiszen Kiss Szilárdot még mindig 
az egyik legjobb magyar edzôként 
tartják számon, több elsô osztályú 
klub ma is szívesen látná csapata 
élén, sôt Németh András volt nôi 
szövetségi kapitány lemondása után 
a lányok válogatottjának a kapcsán 
is felmerült a neve. Kiss Szilárd 
nyolcszoros magyar bajnok….

A napokban töltötte be 65. évét. 
Gödöllôn születetett. Meglepô mó-
dón csak 18 éves korában látott 
elôször kézilabda-mérkôzést. A Vö-

rös Meteor mérkôzésére egy barátja 
csalta el, az akkor nagyon furcsá-
nak tûnô labdajáték aztán onnantól 
kezdve végigkísérte pályafutását. A 
Testnevelési Fôiskolán tanulmányai 
idején kézilabdázott irányító-beálló 
poszton. Edzôként Fehérváron kezd-
te az akkor NB-I-es Szondinál. Ek-
kor kérte fel a Veszprémi Építôkbôl 
Fábián Gyula, hogy legyen a csapat 
edzôje, de ez már nem csak Kiss 
Szilárd története, hanem a magyar 
kézilabdázásáé is, mert olyan siker 
történetnek a kezdete, ami nem 
csak egyedülálló, hanem egy olyan 
csapatnak az elsô mérföldköve is, 
amelyik csapat ma már az európai 
élmezônyhöz tartozik. 

A megyei bajnokság megnyerése 
után a Veszprém rögtön elsô lett az 
NB II-ben, majd a következô évben, 
az NB I/B-ben szintén nem talált 
legyôzôre a mester csapata, de az 
elsô osztályban is rögtön dobogó 
következett, csak az akkor egyed-
uralkodó, a késôbbi BEK-gyôztes 
Budapesti Honvéd tudta maga 
mögé utasítani az újonc Építôket. A 

veszprémiek mára sem felejtették el 
ezeket az idôket, még ma is szíve-
sen buzdítják a mostani csapatot, 
Pericséket,  tisztelegve az elôdök-
nek. Nagy tiszteletnek örvend ma 
is Kiss Szilárd Veszprémben, neve 
összecseng ezzel a sikersorozattal. 

Éles, Sótonyi, Gulyás, Zsigmond, 
Pásztor, Perez – sorolja büszkén az 
akkori csapatának legjobbjait, és 
ma is csillog a szeme. A büszkeség 
nem véletlenül van, az akkori gár-
dával a BEK-ben tovább kerültek 
mint a mostaniak, mindig a ne-
gyeddöntôben buktak el, kétszer 
is a Barcelona ellen. Nyolcszoros 
magyar bajnoki címmel rendelke-
zik, a magyar labdajátékok tekin-
tetében egyedülálló. Bajnokságot 
a férfi aknál az Építôkkel, a Fotex-
szel (Veszprém), a lányoknál a 
Dunaferrel  (Dunaújváros) nyerte. 
A férfi aknál edzôként a válogatott-
nál dolgozva vébé negyedik hely, a 
lányoknál szövetségi kapitányként 
Eb harmadik hely a legjobbja. A pa-
lotai felkérés elôtt a Dunaferr férfi  
csapatánál dolgozott. 

Mi az oka, hogy elfogadta a 
Bányász felkérését? Kérdésemre 
nagyon messzirôl kezdi: mindig 
tisztelte a várpalotai kézilabdá-
zást, veszprémi edzôként ismerte 
és elismerte azt a nagy erôfeszí-
tést, amit a VBSK tett a kézilabdá-
zás terén. Nemcsak a játékosokra, 
vezetôkre emlékezik, hanem arra a 
fantasztikus hangulatra is, amely 
a két szomszédvári összecsapá-
sokat jellemezte. Szimpatikusnak 
tartotta, és döntésében nagy mér-
tékben segítette az a tény, hogy 
Várpalotán rendkívül  sokan kézi-
labdáznak, köztük nagy számban 
fi atalok. Megtiszteltetésnek érezte 
a felkérést, szívesen építkezik. A 
felkérés elfogadása után nemcsak 
a felnôttcsapatnak a szakmai ve-
zetôje, hanem a kézilabda-sportis-
kola szakmai vezetôjévé is vált. 

Jó lenne, ha a várpalotai hagyo-
mányokhoz hû, élvonalbeli, vagy 
ahhoz közeli kézilabdacsapata 
lenne újra a városnak, ez a lényeg 
– fejezi be mosolyogva. 

SZOBOSZLAY

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SK LABDARÚGÚCSAPATA MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST AZ ÔSZI IDÉNYRE
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Hozzávalók 4 személyre:  4 sze-
let (80 dkg) kicsontozott rostélyos,  
1 nagy fej hagyma, 2 gerezd fok-
hagyma,  8 dkg füstölt szalonna, 
30 dkg paradicsom,  60 dkg zöld-
paprika, fél dl olaj, 10 dkg liszt, 1 
kávéskanál enyhén csípôs pirospap-
rika, petrezselyem.

A puliszkagaluskához: 15 dkg 
kukoricadara, 5 dkg margarin, 2 
evôkanál olaj. 

 Elôkészítés: A rostélyosokat 
kissé kiverjük, besózzuk, borsoz-
zuk. A hagymát és a fokhagymát 
meghámozzuk, a hagymát és a 
szalonnát apróra felkockázzuk. A 
paradicsomot meghámozzuk, ge-
rezdekre vágjuk, a paprikát kicsu-
mázzuk, felkarikázzuk. 

Elkészítés: Az olajat felforró-
sítjuk. A rostélyosokat lisztbe be-
forgatjuk, majd az olajban mind-
két oldalukon 3-3 percig sütjük, 
félretesszük. Az olaj „tisztáját-
tetejét” átöntjük egy nagyobb, 

tiszta lábasba, megpirítjuk ben-
ne a szalonnát, majd a hagymát. 
Hozzáadjuk a pirospaprikát, az 
áttört fokhagymát és 1 dl vizet, 
kissé megsózzuk, felforraljuk, be-
letesszük az elôsütött húst. Mér-
sékelt tûzön, fedô alatt majdnem 
puhára pároljuk. Rádobjuk a pa-
radicsomot és zöldpaprikát, fedô 
alatt az egészet készre-puhára 
pároljuk, végül ízlés szerint utá-
nasózzuk, borsozzuk. Közben a 
puliszkagaluskához 1 kávéskanál 
sóval felforralunk fél liter vizet, 
folyamatosan kevergetve bele-
szórjuk a kukoricadarát. Amint 
megdagad (3-4 perc), levesszük 
a tûzrôl, 5 percig fedô alatt pi-
hentetjük, majd beledolgozzuk a 
margarint, és olajba mártogatott 
evôkanállal nagyobb galuskákat 
szaggatunk belôle. A húst tálra 
rendezzük, a lecsós mártással és 
a puliszkagaluskákkal körítjük, s 
így adjuk fel.

Recept(t)úra

A Baglyasi Társulat Egyesület  
július 19-én, szombaton Bag-
lyas-napi juliálist rendezett a 
baglyasi Bokodi-pince mellett, 
ahol színes programokkal várták 
a várpalotaiakat és a környékbe-
lieket. 

A Németh Árpád polgármester 
védnökségével megrendezett fi esta 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
szórakoztatónak bizonyult. A ku-

tyabemutatótól, a sport- és ügyes-
ségi versenyektôl kezdve a fôzô-
versenyen keresztül a különbözô 
civil szervezetek,  szólóénekesek és 
zenekarok zenés produkciójáig min-
den megtalálható volt. Fiatalok és 
idôsebbek örömére most ingyene-
sen lehetett használni a körhintát 
egész nap, de így is voltak olyanok, 
akik hiába igyekeztek, tülekedtek, 
bizony lemaradtak a pörgésrôl. Nem 
baj, majd jövôre bepótolhatják. 

Juliális a Baglyason

Hortobágyi rostélyos 
puliszkával 

A GYEREKEK IS JÓL SZÓRAKOZTAK A MULATSÁGON

2008. augusztus 11-én, hétfôn 18 órakor

Várpalotán, a Gál Gyula 
Városi Sportközpontban

a felkészülés keretében 

Várpalotai Bányász SK–Pick Szeged 
barátságos kézilabda-mérkôzés! 

Teljes csapatokkal. Belépô: csak 200 Ft! 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk!

Bemegy egy kocsmába a 
Móricka, a Pistike, a skót, a 
székely, a zsidó, a cigány, 
az angol, a nyuszika, a med-
ve, a farkas, a rendôr és a 
szôke nô. Nézi ôket a csa-
pos egy ideig, majd meg-
szólal:
– Mi ez, valami vicc?

HumorzsákFotópályázat
Ha tehetséget érez a fotózáshoz, 

és úgy érzi, van mit elmondania vá-
rosunkról, akkor ne tétovázzon! A 
Palotai Hírnök szerkesztôsége fotó-
pályázatot hirdet Kerüljön a cím-
lapra! címmel,  Várpalota és  lakói 
az ünnepeken, hétköznapokon té-
makörben (3 hétnél nem régebbi 
képeket várunk). A beküldött képek 
közül a szerkesztôség által legjobb-
nak talált fénykép kerül címlapra.

Senki sem lehet próféta a saját 
hazájában, tartja a bölcs mon-
dás. A magyarországi állatfajták 
esetében ezt fokozottan elmond-
hatjuk, mert bár használati érté-
kek tekintetében nem maradnak 
el a külföldi fajtáktól, mégis 
szinte kihalásra vannak ítélve 
saját hazájukban.

Sokszor hangzik el manapság a 
divatos kifejezés, hogy ne „magyar-
kodjunk” annyit. Mintha elfelejte-
nénk, hogy a magyar népnek szám-
talan olyan kincse és értéke van, 
amit sehol máshol nem találunk meg 
a Földön. Természetes, hogy a mai  
rohanó és globalizálódó világunk-
ban a múlt értékeit más szemmel 
kell nézni  mint saját korukban, de 
joggal lehetünk büszkék a magyar 
népzenére, népi kézmûvességre, ôsi 
állatfajtáinkra, építészetünkre, tá-
jainkra. Nekem jutott az a feladat, 
hogy az ôshonos magyar állatfajtá-
kat bemutassam röviden a kedves 
olvasóknak, hiszen sajnos rendkívül 

hiányosak az ismeretei a magyar 
embernek ezen a területen. Röviden, 
érdekesen igyekszem majd bemu-
tatni minden lapszámban az egyes 
fajtákat, sorba véve nemzeti kincse-
inket, kezdve a kilenc  magyar ku-
tyafajtával (kuvasz, komondor, puli, 
pumi, mudi, rövid szôrû magyar vizs-
la, drótszôrû magyar vizsla, magyar 
agár, erdélyi kopó), majd folytatva a 
sort a mezôgazdasági haszonállatok-
kal (magyar szürkemarha, mangalica 
disznó, rackajuh stb.). Célunk, hogy 
kicsit közelebb hozzuk az olvasóhoz 
ezeket a nagyszerû állatokat, kicsit 
megállva, eltöprengve a sorsukon, 
jellemzôiken. Nem titkolt célunk 
felhívni a kedves olvasó fi gyelmét, 
hogy ezen fajták (köztük a kutyák 
is) végveszélyben vannak, csaknem 
a kihalás szélén. Pedig minden ma-
gyar embernek a felelôssége, hogy 
ezek a hungaricumok  még sokáig 
megmaradjanak és hozzájáruljanak 
a maguk nagyszerûségével a  világ 
sokszínûségéhez. 

HARCOS

Ôshonos háziállataink
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