
A város lapja

Boldog az a nép, amely tud ün-
nepelni, egyáltalán mer és 
akar. Az ünnep alkalmat ad az 
együttlétre, a beszélgetésre, 
alapot az együtt cselekvésre. 
Még akkor is így van ez, ha 
nagy költônk, Kosztolányi De-
zsô szerint „a mi kedélyünk rég 
kihamvadt, / fagyos, hideg az 
ünnepünk, / lelkünkre hull a 
téli harmat’’.

Az ünnepbe bele lehet kapasz-
kodni, általa fel lehet töltôdni, 
belôle erôt lehet meríteni. Így 
lesz ez az idei Szent István-na-
pon is. Elsô királyunk fenséges 
alakjának megidézése, államala-
pító, országépítô cselekedetei-
nek ismételt számbavétele biza-
kodással tölthet el bennünket, 
felszáríthatja lelkünkrôl a „téli 
harmatot”. S hátha eszünkbe 
juttatja a belsô szolidaritást is, 
az országon belüli szolidaritás, 
az összefogás szükségességét. 
Mert ha a közerkölcs nem vál-
tozik meg igen hamar, ha nem 
fogunk össze, ha nem tudjuk 
egymásnak elmondani, mi bánt 
bennünket, és nem tudjuk egy-
mást meghallgatni, és legalább 
megkísérelni igazságot tenni, 
akkor a magyarságnak nem sok 
jut a globalizáció színes szap-
panbuborékjában. Rendbe kelle-
ne tenni a dolgainkat, elég már 
az önreklámozásból, a lakos-
ság tudatmódosítására elszórt 
pénzekbôl! Összpontosítsunk a 
munkára, a gazdaságra, teremt-
sünk munkahelyeket, fizessük 
meg becsülettel a teljesítményt 
és a tudást, hogy ne maradjunk 
Európa szegényei, akiknek egy 
havi, jó esetben félhavi fizetését 
elviszi a közlekedési bírság. 

Minden augusztus végén át-
fut agyunkon ezeréves történel-
münk: I. István király, a mohácsi 
puszta, Dobó István és a török 
katonák. Itt vannak, ha csak egy 
pillanatra is, de velünk vannak 
Erdély fejedelmei, nagyasszo-
nyaink, a hôs Zrínyi és Rákóczi. 

Halljuk Kossuth apánk hívó sza-
vát, látjuk Széchenyi gróf aggó-
dó tekintetét, olvassuk íróink 
útmutatását, s beleborzongunk 
a XX. század ôrjítô pusztításába. 
Olykor felvillan elôttünk a nagy 
kérdés, a lét és a pusztulás apo-
kalipszise: vajon hova és merre 

megyünk, hol tartunk? Kik is 
vagyunk, mit akarunk? Hogyan 
szálljunk szembe a cinikusokkal 
– a nemzet eszményét, a humá-
numot, mindent, ami szép és jó, 
kinevetô, lekicsinylô gyûlölet 
hullámaival? Hogy ne bélyegez-
hessék magyarkodónak azt, aki 
Trianonról beszél, akinek fontos 
a zászló, a himnusz, a nemzet. 
Nézzük meg, ha megérkezik ba-
latoni vagy bakonyi nyaralójá-
ba a holland, a finn, felhúzza 
nemzete zászlóját az árbocra, 
ezzel jelzi, hogy itt van. Vagy az 
amerikaiak, még a fürdônadrág-
jukat is az amerikai zászló díszíti 
és ezért senki nem nevezi ôket 
nacionalistának. Mert nem is 
azok. Akkor hát, miért szúr sze-
met, ha Magyarországon magyar 
zászlót lenget a szél valakinek a 
házán? Talán, mert összekeverik 
a fogalmakat, a nemzetit a na-
cionalistával. Ha így van, joggal 
kérdezhetjük: mit csinálnak tör-
ténelemtanáraink?

De jó magának, jegyezte meg 
egyik fiatal ismerôsöm, hogy még 
az eredeti szereposztásban lát-
hatta élôben az István, a király 
rockoperát! Meg az Illés együt-
test is, tehetném hozzá szomor-
kásan, hiszen ez már a korral jár. 
A múló idô felett búslakodni 
azonban felesleges, inkább gon-
doljunk elsô keresztény magyar 
királyunk közelgô ünnepére.

Jussanak eszünkbe apró láza-
dásaink és a Mondd, te kit vá-
lasztanál? címû dal az István, a 
király rockoperából. „Valakinek 
holnap le kell mondania hivata-
láról.” Egykor milyen élvezettel 
hangsúlyoztuk! Aztán végre 
megtörtént. Hát reménykedjünk.

BALASSA GELLÉRT

Szent István ünnepén

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 3. szám  2008. augusztus 14.
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Augusztus �0-ról eszünkbe jut 
Szent István, az államalapítás, 
az új kenyér, az alkotmány és a 
Szent Korona ünnepe. Ennek oka, 
hogy korántsem hosszú múltra 
visszatekintô nemzeti ünnepün-
ket a �0. században minden poli-
tikai rendszer a saját elképzelé-
sei szerint alakította.

Kevés ünnep van, amelynek 
annyi elnevezése alakult ki, mint 
augusztus 20-nak. A kifejezések 
szaporodása az elmúlt ötven év 
termése, a második világháború 
elôtt szinte egységesen a Szent 
István-nap szóhasználat dominált. 
Miután az ünnep a körmenetbôl 
nôtte ki magát, az elnevezés adta 
magát. A Horthy-rendszerben annyi 
változás történt, hogy kibôvítették 
az ünnepnapok számát és Szent 
István-hétnek nevezték a program-
dús megemlékezést. 

1945 után már nem volt ennyire 
egyértelmû a helyzet. Kezdetben 
csak a szent jelzôt tüntették el Ist-
ván király neve elôl, majd 1948-ban 
felütötte a fejét az új kenyér kifeje-
zés, ezt pedig az alkotmány ünnepe 

követte. A jelenség magyarázata, 
hogy a kommunisták meg akarták 
fosztani az ünnepet katolikus múlt-
jától és ettôl független, a többség 
számára elfogadható megnevezést 
kerestek. Elôször az új kenyér ün-
nepe bukkant fel. Az elfelejtett 
aratóünnepségek propagálása nem 
a kommunisták ötlete, már a 20. 
század legelején mozgalom indult a 
népszokás érdekében. Az új kenyér 

kifejezést a Horthy-rendszerben is 
használták, ez sem volt újdonság. 
Azonban akadt egy jelentôs kü-
lönbség a korábbi és a kommunista 
gyakorlat között: míg az elôdök az 
új kenyér elnevezést kiegészítésnek 
szánták, addig a Rákosi-diktatúra 
az ünnep átformálására használta, 
az elnevezést kötelezôvé tette. 

A diktatúra saját gyártású el-
nevezése az alkotmány ünnepe. 

1949-ben lépett életbe a legfôbb 
törvény, s mivel az elnevezés saját 
fejlesztés volt, a hatalom birtoko-
sai elônyben részesítették az új ke-
nyérrel szemben. Többféle verziója 
alakult ki: az alkotmány évforduló-
ja, az alkotmány napja vagy akár a 
népi hatalom ünnepe. A hetvenes 
években új divat ütötte fel a fejét: 
augusztus 20-át hármas ünnepként 
jellemezték, a fent említett két 
elnevezés mellett újból megjelent 
István király neve is. Elsô királyunk 
és munkássága több formában 
köszönt vissza, a leggyakoribb az 
államalapítás kiemelése volt. A 
fenti sorokban viszont megbújik 
egy másik új szereplô: a semleges 
augusztus 20. elnevezés. 

A rendszerváltás után megma-
radt a sokszínûség, az alkotmány 
ünnepe talán a legmegkopottabb 
a sorban, helyette Szent István 
személye kapott újból jelentôsé-
get. Azért az ezredforduló vége is 
tartogatott egy – ez idáig utolsó 
– újítást, megszületett a Szent Ko-
rona ünnepe, bár használata nem 
tudott eddig valódi gyökeret verni. 

FoRRáS: unnEp.Eu

Szent István vagy az alkotmány ünnepe?

VáRpALoTA VáRoS InGYEnES LApJA. Megjelenik kéthetente, 12 000 példányban. Fôszerkesztô: Fenyvesi ottó. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Postacím: Palotai Hír-
nök, 8100 Várpalota, Erdôdy Pálffy Tamás u. 15.  E-mail: palotaihirnok@gmail.com, telefon: 70/514-8314. Kiadó: Erdôháti és Társa Kft. A kiadásért felel a kft. ügyvezetô-
je. Postacím: 8100 Várpalota, Erdôdy Pálffy Tamás u. 15. Hirdetésfelvétel: Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15.; Papír-írószer bolt, Szolgáltatóház, Árpád u. 43. 
E-mail: hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649. nyomda: Veszprémi Nyomda Zrt. Terjesztés: Meló-Diák Kft. Terjesztési terület: Várpalota, Inota, Berhida, Ôsi, 
Öskü, Pétfürdô. Terjesztés-ellenôrzés: 70/514-8314.  ISSN 2060-047X. A lapot Várpalota Város Önkormányzata támogatja.

Drótposta rovatunkba véleményüket várjuk sms-ben  
a 70/514-8314-es telefonszámon!»»

Szégyen, hogy 18 óra után nincs a vonatokhoz busz! Hiába virágos a vasút! 
�0/533-9�16

Miért nem indul sûrûbben busz a vasútállomásra/ról? Talán többen utaznának 
vonaton.
�0/5�7-�715

Miért nincs ingyenes pszichológiai ellátás Várpalotán és környékén?
30/356-7665

Jó lenne, ha az inotai iskolabusz szeptembertôl fél nyolckor és nem 7-kor in-
dulna Inotáról  Palotára, így nem kellene több mint fél órát várakozni a be-
csengetésig a gyerekeknek az iskolában.
20/530-9872

Inotán az Arany J. utcában várakozni tilos táblát kellene kitenni, mert az ott 
várakozó autók balesetveszélyessé teszik a forgalmat. Ugyanez a 48-as 
emlékmûnél is. 
30/405-58�3

Drótposta

Várpalota Város Önkormányzata 
�008. augusztus �0-án Szent Ist-
ván királyunk, a magyar állami-
ság és az új kenyér ünnepe alkal-
mából városi ünnepséget rendez.

» 10.00 órakor ünnepi szentmise 
és az új kenyér megszentelése a 
Thuri-vár elôtti téren. A szentmisét 
celebrálja: Nagy Károly kanonok, 
plébános, esperes. Közremûködik 
a Pastorale Kamarakórus. Ünnepi 
köszöntôt mond és az új kenyeret 
megszegi: Németh Árpád, Várpalota 
város polgármestere

» Ünnepi mûsor a veszprémi Kôris 
zenekar és a Cserregô néptánc-

együttes seniorcsoportja közremû-
ködésével. (Esôhelyszín: Nagy Gyu-
la Galéria)

» 9.30 órakor Ünnepi megemléke-
zés Inotán,  a közösségi ház elôtti 
Dísztéren. Ünnepi beszédet mond, 
és az új kenyeret megszegi: Sajtos 
János,   az Inotai Részönkormány-
zat elnöke. Közremûködik: Inotai 
Búzakalász Dalkör, Gágó Zsolt ének, 
gitár

» 8.30 órakor ünnepi megemlékezés 
Inotán a Készenléti-lakótelepen. 
Ünnepi köszöntôt mond: dr. Bako-
nyi Csilla, a Készenléti-lakótelepi   
Részönkormányzat elnöke.

Városi ünnepségek

A tAvAlyi inotAi részönkormányzAti ünnepségen kAtonA CsAbA Alpolgármester és 
sAjtos jános, A részönkormányzAt elnöke szegte meg Az új kenyeret
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A tervek szerint jövô nyárra elké-
szül és megnyílik a város új uszo-
dája. Évtizedekkel ezelôtt még 
három ilyen létesítmény is ren-
delkezésre állt a környékbeliek-
nek, palotán a fôút mellett, Ino-
tán a készenlétin, és péten is 
volt úszásra, strandolásra alkal-
mas uszoda. 

Sajnos a fejlesztések elmaradtak, 
és az egyre korszerûtlenebbé váló 
uszodák alkalmatlanokká váltak 
sportolásra. Akik úszni szerettek 
volna, fôleg Fûzfôre, esetleg Fehér-
várra utaztak, iskoláink is ide vol-
tak kényszerülve úszásoktatásra.

Nemrég felmerült az igény egy 
saját, palotai uszoda építésére, ami 
kapcsán a PPP programban már el-
készült egy tervezet, de ebben nem 
tudtak a döntés hozók gyôztest 
hirdetni, ezért új megoldás után 
kellett nézni.  Eszerint a Várpalotai 
Közüzemi Kft. és a Várhô Kft. tes-
tületi jóváhagyással tôkeemelést 
hajtott végre, és saját beruházás-
ként építi fel az uszodát. A tervdo-
kumentációra és az engedélyezte-
tésrôl szóló közbeszerzési pályázat 

eredményes volt, amelyet a várpa-
lotai Archiconsult Mérnökiroda Bt. 
nyert meg. Az építésekhez szüksé-
ges tervek hozzávetôlegesen egy 
hónap alatt készülnek el, sok-sok 
egyeztetést kívánnak, közmûvek, 
építészeti elôírások tekintetében 
is, ezek a tárgyalások a napokban 
is folynak.  A sportcsarnok keleti 
végében épülô, 400 millió forintból 

megvalósuló uszoda medencéje 25 
méteres lesz, öt pályával, verseny-
zésre is alkalmas a létesítmény, sôt 
vízilabda-mérkôzés lejátszására is. 
Emellett elkészül egy kisebb, 12x6 
méteres tanmedence is, valamint 
több, kisebb helyiség is kialakítás-
ra kerül, amelyek szintén a sporto-
lást fogják szolgálni. Az elôzetes 
felmérés szerint nagy igény van 

a létesítmény használatára. Több 
oktatási intézmény is szeretné  az 
órarendjébe beépíteni az úszás-
oktatást, ami közel 1500 tanulót 
jelent.  Természetesen a város-
lakók is nagyon várják az uszoda 
megnyitását. A versenyeztetés is 
megoldódna, a VBSK vezetôsége 
már vállalná az úszószakosztály 
megszervezését.

Végre elkészülhet az uszoda

Az uszodA látványterve

pétfürdô kontra Várpalota 
pétfürdô és Várpalota város kö-
zött a vagyonosztozkodás 1997 
óta folyik, mióta pétfürdô külön-
vált. Ezt a megörökölt vitát a vá-
rosvezetés már szívesen lezárná, 
de ez nem olyan egyszerû – nyi-
latkozta lapunknak németh ár-
pád polgármester. 

Pétfürdô képviselô-testülete 
600 millió plusz járulékai igénnyel 
lépett fel, s ezen összeg megfize-
tésével lezártnak tekintenék az 
osztozkodást. A város vezetése 
nem látott jogalapot a követelés 
teljesítésére, de egyébiránt komp-
romisszumos ajánlatot adott:  A 
képviselô-testület egyhangúlag 
úgy döntött, felajánl százmillió 
forint készpénzt + a jövedelemter-
melô képességgel rendelkezô 

balatonfûzfôi üdülôingatlant,  ez 
összesen kb. kétszázmillió forint-
nyi összegû ajánlat, amivel kor-
rekten és méltányosan rendezhetô 

az elhúzódó vagyoni vita. A pét-
fürdôi képviselô-testület elfogad-
hatatlannak találta ezt az ajánla-
tot, s ezért perre vitték az ügyet. 

Megjegyzendô, a nagyközség kép-
viselô-testülete nem volt egységes 
az összeg nagyságának megíté-
lésében, hiszen mint a várpalotai 
polgármester elmondta, tud arról, 
hogy elfogadható, korrekt ajánlat 
is megfogalmazódott a péti képvi-
selôk soraiban, s nemcsak az irre-
ális, 600 millió forintos tétel. Nem 
egyedi azonban az ilyen jellegû, 
településszétválás során kialakult 
osztozkodási per, hiszen például 
az 1997. október 1-jén szétvált 
három településbôl lett hat tele-
pülés közül (Várpalota–Pétfürdô, 
Kazincbarcika–Berente, Zamárdi–
Szántód) egyikben sincsen végle-
ges egyezség, viszont a többieknél 
már van bírósági ítélet.

SzÖVEG: BÉGÉ
FoTó: ERDôHáTI

A pétieknek nem kellett A bAlAtonfûzfôi üdülô
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„Négyéves kislányom az utóbbi hetekben 
nyugtalanul alszik. Rendszeresen felriad, sír, ki-
abál álmában, alig lehet megnyugtatni.  Nagyon 
meg vagyok ijedve, hogy komoly baja van, nem 
tudom,  talán a válásunk váltotta ezt ki?” 

A kisgyermekek az ôket ért stresszre legin-
kább alvászavarral, táplálkozási, illetve ürítési 
zavarral  reagálnak. Alvászavarról beszélhetünk, 
amikor a  korábban már egyedül alvó gyermek 
ismét nem tud huzamosabb idôn keresztül egye-
dül elaludni; éjjel többször is felébred, szüleit 
hívja; túl éberen alszik, és a legkisebb zajra is 
felébred, megváltoznak az alvási szokásai – ke-
vesebbet vagy többet alszik, mint amennyit az ô 
életkorában kellene; éjszakai pánikrohamai van-
nak; alvajáró, lidérces álmokkal küzd; az alvás-
ébrenlét ciklusa felborul (nappal alszik többet); 
fogát csikorgatja éjszaka; álmában beszél. 

Ezek közül néhány megoldható szoktatással, 
legtöbb esetben azonban pszichés probléma áll 
a háttérben. Az alvászavarok hátterét tanulmá-

nyozva a kutatók kiemelik a két év körüli énfej-
lôdés egy fontos állomását, az éntudat kialaku-
lását, mikor a gyermek ráébred arra, hogy ô és 
szülei nem egy egységet alkotnak, ô maga egy 
különálló személy. Ennek felismerése miatt al-
váshelyzetben az egyedüllét hirtelen félelme-
tessé válik. Álmos állapotban felerôsödnek a 
szorongások is. Ilyenkor alakítanak ki  a gyere-
kek különféle „alvási ceremóniákat”. Vizet  kér, 
még egy mesét kér, hogy minél tovább tartson 
az együttlét a biztonságot adó szülôvel. A leg-
gyakoribb, hogy keres egy olyan tárgyat, ami 
helyettesítheti a szülôt: pelenka, játékmackó.

A szorongások gyakori forrása a szülôk nemi 
életéhez fûzôdô fantáziák (ezért javasolt mi-
elôbb a gyermek külön altatása), a gyermek 
környezetében  történt haláleset, a szülôk vá-
lása, vagy más ok, ami a gyermek addig meg-
szokott életmódjában jelentôsebb változást 
idéz elô. Gyakori ok  még a gyermek családi 
környezetében jelentkezô titkolózás, ôszinte-

séghiány. Bármi, ami a gyerek körül történik, 
hatással van rá, érzékeli. Ha nem tudja  rossz 
érzése okát, fantáziál, s gyakran a fantáziált 
tartalom sokkal félelmetesebb mint a valóság. 
Ehhez társul még, hogy érzi a felnôttek  ôszin-
tétlenségét, így egyedül marad kérdéseivel, 
titkával, bánatával, szorongásaival. Az éjszakai  
elszakadás a szülôktôl felerôsíti ezeket az érzé-
seket. Ilyenkor jelentkezhet a pavor nocturnus  
nevû alvászavar, mikor a gyermek éjszaka felri-
ad, kiabál, megnyugtathatatlan, felébreszthe-
tetlen, reggelre semmire sem emlékszik.

Az alvászavarok mögött sokféle pszichés ok 
állhat. Minden  eset egyedi, ezért megoldásuk-
ra  nincs általános recept, a probléma orvoslá-
sához ajánlatos pszichológust megkeresni.

Kérdéseiket a következô címre várom: ig-
naczadrienn@gmail.com. Személyes konzultáció, 
tanácsadás, magánrendelés: 06 (20) 358-3978

IGnácz ADRIEnn 
oKLEVELES pSzIcHoLóGuS

A pszichológus válaszol

A gyermekkori alvászavarokról
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Megkérdeztük...

Mit vár  
az olimpiától?

Bérczes Viktor
fôiskolai hallgató

Hajlamosak vagyunk csak olimpiai 
aranyérmekben gondolkodni. A lé-
nyeg, hogy mindenki  a maximu-
mot hozza. Reálisan 5-6 aranyra, 
összesen mintegy húsz éremre szá-
mítok.

Simon Kinga
középiskolai tanuló

Jó lenne, ha minél többet nyer-
nénk, fôleg a vízilabdázóknak szur-
kolok.  Szeretném azt is, hogy a 
magyar sportolók minél ismerteb-
bek legyenek a nagyvilágban. Leg-
jobban a vízi sportokat és a nôi 
kézilabdát kísérem figyelemmel.

Ördögh Róbert
ügyfélkapcsolati vezetô

A kajak-kenusoknak és a vízilabdá-
zóknak a jó szereplését várom min-
denképpen. Ettôl függetlenül, aki 
kijutott, az már nagyon nagyot tel-
jesített, és innen már ajándék min-
den pontszerzô hely és érem. A 
teljesítmény mellé azért szerencse 
is kell. 

�008 végéig kötelezô elvégezni 
a köztereken található játékele-
mek felülvizsgálatát – mondja ki 
a korábbi Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium rendelete. Ja-
nuártól csupán az Európai unió 
követelményeinek megfelelô ját-
szóterek maradhatnak meg, a 
nem megfelelôeket köteles át-
alakítani vagy megszüntetni az 
önkormányzat. Várpalota meg-
próbál ennek eleget tenni, a fe-
lülvizsgálatok és öt új játszótér 
kialakítása már folyamatban van 
– mondta el lapunknak Kotzó 
Szabolcs környezetvédelmi szak-
referens.

Magyarország 15-20 ezer játszó-
terének csak 10%-a felel meg az 
unió biztonsági követelményeinek. 
A szabványok elôírják például, 
hogy adott eszközök alatt milyen 
speciális burkolat legyen, hogy 
tompítsa az esetleges zuhanást, 
illetve bizonyos nagyobb elemek 
tetejét nem csak kapaszkodóval, 

hanem védôkorláttal is fel kell sze-
relni. Továbbá legfeljebb kettô hin-
ta helyezhetô el egymás mellett, 
mivel három hinta esetén a közép-
sônél nem megoldható a teljesen 
biztonságos ki-beszállás.

– Próbálunk megfelelni minden 
követelménynek még ebben az év-
ben. A költségvetésbôl már elkülö-
nítettünk erre a célra egy nagyobb 
összeget – folytatja Kotzó Szabolcs 
–, és úgy tervezzük, hogy nagyjából 

minden városrészbe jut egy-egy új 
játszótér, illetve a sûrûbben lakott 
Tési-dombra kettô is. A napokban 
indul az építkezés, és lényegében 
egyszerre fognak elkészülni. Egy 
svéd játékelemgyártó cég magyar 

forgalmazója nyerte el a pályáza-
tot, így tartós és magas minôségû 

elemek kerülnek az utcára. A jövô 
évekre körülbelül ugyanennyit, azaz 
4-5 további játszóteret tervezünk.

– Mennyibe kerül egy játszótér?
– Egy átlagos összeállítás, mely-

hez hinta, libikóka, homokozó és 
egy komplexebb, csúszdával felsze-
relt elem tartozik, körülbelül négy-
millió forintba. Önmagában egy 
nagyobb, multifunkciós elem egy-
millió forint körüli összegbe kerül. 
Érdemesebb inkább játékelemekben 

számolni, mint játszóterekben, mi-
vel Várpalotán is több elszórt, 
egyedülálló homokozó és hinta 
van, mint teljes játszótér. Minden 
egyes elemet meg kell vizsgálnunk 
több szempontból is, és adott eset-

ben cseréljük, átalakítjuk vagy el-
szállítjuk.

– Ez az vasból készült elterjedt 
mászókák felszámolását jelenti?

– Nem az anyag a meghatározó, 
hanem a megfelelô ütéscsillapítás a 
környékén, az elemek közötti meg-
felelô távolság, hogy mennyire áll 
fenn a beszorulás lehetôsége. Több 
paramétert kell tehát figyelembe 
vennünk, illetve az esztétikus meg-
jelenésre is hangsúlyt fektetünk, 
így a már meglévô fajátékokat is 
újrafestjük és -kezeljük, ha kell.

– Végül kerítés kerül ezekre is, 
ahogy más városokban láthatjuk?

– Vagyonvédelmi okokból kerít-
jük elsôsorban körbe, és csak azo-
kon a területeken, ahol fennáll a 
rongálás vagy lopás lehetôsége, 
illetve a Mátyás király utcában 
azért, hogy a tér lépcsôzetes kiala-
kítása ne jelentsen veszélyt a gye-
rekekre, nehogy balesetet szen-
vedjenek a domboldalon. A 
körülzárt tereknek még nem hatá-
roztuk meg a nyitva tartását, 
valószínûleg a közterület-felügye-
let munkatársai gondoskodnak 
majd a nyitásról-zárásról.

DóczI pÉTER
FoTó: RÉDLI JózSEF 

www.VARpALoTAI.Hu

Biztonságban a játszótereken

CsAk A megfelelô játszóterek mArAdhAtnAk meg

A játszóvár megfelel Az európAi uniós elôírásoknAk
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Iskolabezárás helyett ifjúsági ház
Várpalotán is érezhetô a demog-
ráfiai hullámvölgy: ôsszel keve-
sebb gyerek ül az iskolapadba. 
A gazdasági érdekek iskolabezá-
rásokat sürgetnek, de a város az 
intézmények tagosításával igyek-
szik ezt elkerülni. A megfelelô 
infrastruktúra és oktatási eszkö-
zök rendelkezésre állnak a minô-
ségi oktatáshoz, és az új tanítási 
módszerekben bízó szülôknek is 
van választási lehetôségük. 

Van olyan általános iskola (a 
Várkerti), amelynek sikerült pá-
lyázat útján pénzt szerezni külön-
bözô fejlesztésekhez (pl: interaktív 
tábla), de ez nem jellemzô! Az 
ÉKP (értékközvetítô és képesség-
fejlesztô program) nem újdonság: 
A Bán Aladár iskolában már régó-
ta mûködik! Az év végétôl pedig 
új ifjúsági ház várja a fiatalokat 
– tudtuk meg Huszárné Bacsárdi 
Valériától, az oktatási, kulturális 
és sportbizottság elnökétôl.

– Hányan kezdik meg tanulmá-
nyaikat szeptemberben? Milyen spe-
ciális képzések  közül választhatnak 
a szülôk?

– Mivel a középfokú intézménye-
ink a megyéhez tartoznak, az ön-
kormányzati fenntartású általános 
iskolákról rendelkezem adatokkal. 
Ezekben évente 190-220 iskolakez-
dôvel számolhatunk, ami 5-10 évvel 
ezelôtti adatokhoz képest alacsony 
szám, de ennek a változásnak van-
nak elônyös oldalai is: kisebb lét-
számú osztályokat alakíthattunk ki. 

Az idén 209 kisdiák kezd elsô 
osztályt, ebbôl 45 a Nepomukiban, 
11 a magániskolában! Marad 153 
gyermek!!! Ez a létszám oszlik öt 

intézmény között (a tagosítás mi-
att hivatalosan kettô: Bán Aladár, 
Várkerti).

A Tési-dombon kivételesen so-
kan, 53-an kezdik meg tanulmá-
nyaikat, közülük több mint 20-an 

az értékközvetítô és képességfej-
lesztô program keretében, amely 
számukra a hagyományostól eltérô 
idôbeosztással és tantervvel jár. 
Inotán ugyanakkor csak 15-en te-
szik ki az egyetlen induló osztályt.

Lehetôséget adtunk (plusz óra-
számok biztosítása által arra), 
hogy a Várkerti elindíthatja a ní-
vócsoportos matematikaoktatást 
(+6 óra), a Vásárhelyi az emelt 
szintû matematikaoktatást, vala-
mint az angolnyelv-tanítás beve-
zetését a 3. osztályban (+9 óra), a 
Bán Aladárban pedig az 53 elsôsre 
megadtuk a három osztály indítá-
sának feltételeit!

A hátrányos helyzetû diákok 
számára idén a Tanoda program 
keretében nyújtunk felzárkózási 
lehetôséget, melyben iskolán kí-
vül hetente két-három alkalommal 
foglalkoznak velük pedagógusok 

és más szakemberek. Erre egyelôre 
csak 16-an jelentkeztek, bár látha-
tóan többen igényelnék. 

– Hogyan kerülhetôk el az isko-
labezárások a csökkenô létszám 
mellett?

– A gazdasági érdek valóban 
azt diktálja, hogy zárjuk be ôket, 
de ezt nem tervezzük. A meglévô 
öt általános iskolából tagosítással 
kettôt hoztunk létre, ami csök-
kentette a fenntartás költségeit. 
Az Inotai és a Vásárhelyi András a 
Várkerti Általános Iskola, a Rákóczi 
Telepi pedig a Bán Aladár Általános 
Iskola tagintézményeként mûködik. 
Emellett igyekszünk a felszabaduló 

huszárné bACsárdi vAlériA: Az év végére új ifjúsági ház várjA A fiAtAlokAt

Értékközvetítô és képességfejlesztô program
A program alapgondolata, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, ezért az iskolának a képességek ki-
bontakoztatásában kell segítenie. Egész napos, kommunikációközpontú, változatos foglalkozásokat egyesítô 
oktatás. Az órarend része a néptánc, bábozás, furulyázás, színjátszás, az idegen nyelvek és informatika is. A 
gyermek egyéni fejlôdése áll a központban, az oktatás része a természetjárás, színház- és múzeumlátogatás.

Tanoda program
A hátrányos helyzetû fiatalok továbbtanulási és társadalmi beilleszkedési esélyein próbál javítani tanórán kí-
vüli foglalkozásokkal. A tanuláshoz a nyugodt légkört, a bizalmas kapcsolati rendszert, az otthonosság érzetét 
teremti meg az intézmény. A tanulók az egyéni szintjüknek megfelelô órarendben vesznek részt az oktatásban, 
elsôsorban az általános mûveltséget fejlesztô és a helyes életvezetést tanító szakemberek foglalkozásain.

infrastruktúrát funkcióval ellátni, 
új dolgokat megvalósítani a meg-
lévô intézményekben. Ennek egyik 
lépése, hogy a Vásárhelyi iskola 
háromszintes épületének földszint-
jére Ifjúsági házat tervezünk.

Az iskolavezetés kéréseit figye-
lembe véve úgy alakítjuk át az 
épületet, hogy teljesen leválaszt-
junk a földszinti öt tantermet és 
a fôbejáratot, így gyakorlatilag 
külön egység lesz ez az épületen 
belül, külön bejárattal, villany- és 
vízellátással. Most készül a költ-
ségvetés, és szeretnénk, ha de-
cember végére átadhatnánk.

– Milyen szolgáltatásokat kínál 
majd az Ifjúsági ház?

– Kialakítunk egy tükrös tánc-
termet, amelyben a város táncosai 
próbálhatnak megfelelô körülmé-
nyek között. Egy kisebb könyvtárat 
tervezünk, amelyben elsôsorban 
internetezésre, folyóiratolvasásra 
és a kötelezô irodalom kölcsönzé-
sére lesz lehetôség. Egy teremben 
biliárdozni, asztaliteniszezni és 
csocsózni lehet, két terem össze-
nyitásával létrehozunk egy Tini 
Bárt, lesz benne színpad, kapha-
tók lesznek alkoholmentes italok, 
egyszerûbb ételek. Itt lehet disz-
kózni, és helyi zenekarok és az is-
mert tinisztárok is felléphetnek, de 
helyet adhat beszélgetôs, elôadói 
és felolvasóestek számára is.

DóczI pÉTER
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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

Várpalotán születtem 1986-ban. 
Gyermekkoromat a városban töltöt-
tem, az 1. Számú Általános Isko-
lába jártam, majd végül a Várkerti 
Általános Iskolából ballagtam. Egy 
olyan Várpalotára születtem, ahol 
nem volt semmi különleges abban, 
hogy középiskolás éveimet ingázva 
töltöttem. Én ezt valójában nem 
is bántam. Nem sok minden kötött 
akkor szülôvárosomhoz, vagy inkább 
szülô-alvóvárosomhoz? Persze én 
mindig felháborodtam, ha egy-egy 
székesfehérvári osztálytársam al-
vóvárosnak nevezte Várpalotát, de 
– hacsak tudat alatt is – magam is 
igyekeztem a szabadidôm nagy ré-
szét valahol máshol tölteni. Vissza-
gondolva sem hiszem, hogy emiatt 
szégyenkeznem kellene, vagy olyan 
gondolatokat ébresztenem magam-
ban, mely szerint hûtlen lettem a 
városhoz. Akkoriban fiatalszemmel 
valóban unalmasnak hatott a hely, 
persze elmehettünk moziba (minden 
pénteken, szombaton és vasárnap 

18 órától és megnézhettük ugyan-
azt a filmet egymást követô három 
napon), vagy mindenféle cél nélkül 
bolyonghattunk az utcákon. Persze 
nem lennék ôszinte, ha nem említe-
ném itt meg, hogy talán pont ezért 
lehet a kézilabda oly népszerû a 
mai napig is Várpalotán. Engem is 
hamar megcsapott a népszerûség 
szele, hatévesen már bérletem volt 
a Bányász mérkôzéseire, az akkori 
„B-közép” alatt két-három sorral 
minden második héten rekedtre ki-
abáltuk magunkat édesapámmal. 
Hét-nyolcévesen pedig már én is 
minden délutánomból másfél órát a 
sportcsarnokban töltöttem, Forgács 
Ferenc kezei alatt. Nagyon sajnál-
tam, amikor 17 évesen végleg el 
kellett köszönnöm a csapattól, de 
talán akkor fájt leginkább a szívem, 
amikor csak a lelátóról nézhettem, 
hogyan éri el a „kisebbik palotai 
kézisalakulat” fennállásának legna-
gyobb sikerét azzal, hogy kiharcolja 
az indulás jogát a másodosztályban. 

Viszonylag könnyû szívvel hagy-
tam el a várost, amikor három évvel 
ezelôtt fôiskolai tanulmányaim Ka-
posvárra szólítottak. Természetesen 
Várpalotán azóta is rendszeresen 
megfordulok. Az elmúlt egy-másfél 
évben viszont sok minden megvál-
tozott bennem, amikor „hazaérek”. 
Eddig is nagyot dobbant a szívem, 
ha valamilyen médiában elhangzott 
szülôvárosom neve. Elég ha Pétfür-
dôrôl kiérve ráfordulok a nyolcas 
útra, elhagyom a várostáblát és 
máris „bizsergést” érzek. A városban 
élet van, a drapériák, táblák, plaká-
tok messzirôl jelzik a felkereshetô 
programok sokaságát, színességét. 
Eddig soha nem tapasztalt fejlôdés-
nek indult a város az idegenforgalom 
területén, mely talán a legfontosabb 
terület, hiszen ez magával vonja 
az infrastrukturális fejlettséget, a 
tisztaságot, a rendezettséget. És 
valóban, a város tiszta, rendezett, 
kulturális és szórakoztató programok 
tömegével hívja fel a figyelmet erre 

a kicsit bakonyi, de azért a Balaton-
hoz is nagyon közeli kisvárosra. A 
városi honlap naprakész, mely szin-
tén alapvetô, ha a turizmust helyezi 
elôtérbe egy város. A várban nincs 
olyan nyári hétvége, hogy ne lenne 
egy-egy koncert vagy színházi elôa-
dás. A kôszínház is méltó rangot ért 
el. Jövôre pedig már a város saját 
uszodájában lubickolhatunk! És ami 
még talán ennél is fontosabb, mun-
kahelyek teremnek, hogy a jövôben 
már kelljen órákat buszozniuk a vá-
rosban élôknek, ha dolgozni akarnak! 
Egyre jobb és jobb érzés hazajönni, 
egyre jobb várpalotainak lenni! Saj-
nálom, hogy az én gyermekkorom 
még nem „ebben a városban” telt, 
de remélem, hogy a következô ge-
nerációk már egy olyan Várpalotán 
nôhetnek fel, mely történelmi és 
földrajzi rangjához méltóan elnyeri 
jól megérdemelt helyét a megye, az 
ország életében! Ma már elhiszem, 
hogy ez meg fog valósulni!  

pócSIK AnDRáS

A város egy hazajáró hazai szemével
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Veszprém megyei hírek

Köszönet és csalódás 
A kapolcsi rendezvények jelentôs idegenforgalmi vonzerôvel bírnak, 
és a térségben, ahol nem jellemzô az ipari tevékenység, sok család-
nak adnak munkát – hangsúlyozta Lasztovicza Jenô, a megyei 
közgyûlés elnöke a kapolcsi napok zárásakor Nagyvázsonyban au-
gusztus 3-án. Márta István fôszervezôt és segítôit köszönet illeti, 
ugyanakkor csalódást okozott az elmaradt állami támogatás. 
Az elnök szerint a mostanihoz hasonló rendezvények támogatása 
nemcsak egy közösség összekovácsolását eredményezik, hanem álla-
mi bevételt is hoznak. – Ezúttal rossz gazdasági döntés született, 
bízunk benne, hogy jövôre az esemény állami szinten is méltó helyé-
re kerül, amely magyarságunk, történelmünk, kultúránk megôr-
zésében alapvetô jelentôségû, egyedi ötlet ebben a globalizált vi-
lágban – vélekedett Lasztovicza Jenô, aki a továbbiakban is a megye 
támogatásáról biztosította a szervezôket.

Megyei olimpikonok pekingben
A Pekingben megrendezésre kerülô olimpián Veszprém megyébôl a 
következô sportolók vesznek részt: Kis Gergô úszó, Orbán Éva kala-
pácsvetô, Detre Diána és Gádorfalvi Áron szörfözôk, valamint Pegan 
Zoltán paralimpikon vitorlázó.
A szabályok és egymás tisztelete, a legjobb eredményre való törek-
vés, hogy késôbb együtt ünnepelhessünk! Ezekkel a gondolatokkal 
köszönt el Lasztovicza Jenô, a megyei közgyûlés elnöke a megye 
olimpikonjaitól augusztus 7-én, a megyeházán rendezett fogadáson. 
Lasztovicza Jenô üdvözölte a Veszprém megyébôl elszármazott Gere-
bits Roland trapplövôt és Boczkó Gábor párbajtôr vívót is. A megye 
kiemelt feladatának tekinti a sportolók olimpiai felkészülését, amit 
2006-ban tízmillió forinttal, tavaly pedig ötmillióval támogatott. 

Kettôs siker Japánban
A MINO nemzetközi kerámiafesztivált háromévenként rendezik meg 
Tajimi Cityben. A város, amely a japán kerámiakultúra legnagyobb 
hagyományú központjának számít, Gifu prefektúra déli régiójában 
található. A rendezvényen két herendi mûvész munkáját is díjazták.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. porcelántervezô iparmûvésze – 
Tamás Ákos a kerámiadesign kategória különdíját kapta Metszés címû 
munkájáért. Babos Pálma, a manufaktúra mûvészeti vezetôje pedig a 
kerámiaart kategóriában nyert Honorable mention kitüntetést. Az 
idén mintegy 2000 pályázat érkezett – több mint 50 országból, illet-
ve régióból, melyekbôl kétszáz mûvet választott ki a nemzetközi 
zsûri a kiállításra. A 8. nemzetközi kerámiafesztivál szeptember 30-
ig látogatható a MINO Kerámia Parkban.

wunsiedeli fiatalok a megyeházán 
Egymás kultúrájának megismerését, a Balatont, illetve a 25 esz-
tendôs kapcsolat jelentôségét emelte ki Lasztovicza Jenô megyei 
elnök és Uwe Götz, a wunsiedeli vendégek vezetôje a megyeházán, 
az augusztus 7-i testvérmegyei találkozón.
A német fiatalok egy hétig tartózkodnak megyénkben, megtekintik a 
nevezetességeket, kirándulnak, ismerkednek Veszprém megyével.  
Göndör József, az önkormányzat ifjúsági és sportmenedzsere ered-
ményesnek nevezte testvérmegyei kapcsolatainkat. Idén csereláto-
gatást valósítottak meg Alsó-Ausztriával, Erdéllyel, Lengyelország-
gal, Finnországgal, és ezúttal Wunsiedellel.
Ez utóbbi kapcsolat 25 éves múltra tekint vissza, amikor 15 mezô-
gazdász fiatal látogatott el Veszprém megyébe. Megyénk rajzkiállí-
tással, megyefutással tisztelgett a negyedszázados kapcsolat elôtt.

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. Thuri-vár
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programajánlók, közérdekû információk
Mozimûsor

Jó SzEREncSÉT MozI
Augusztus 15–16. 18 óra 

A NYUGALOM 
Színes magyar film 
Rendezô: Alföldi Róbert 
Szereplôk: Udvaros Dorottya, 
Makranczi Zalán, Grillus Dorka

Augusztus 17–18. 18 óra 
TOTÁL TURBÓ 
Színes szinkronizált amerikai 
családi filmvígjáték 
Rendezô: Andy és Larry 
Wachowski 
Szereplôk: Emile Hirsch, 
Matthew Fox, Christina Ricci, 
Susan Sarandon

Augusztus 18–19. 10 óra 
A RÓKA ÉS A GYEREK 
Színes szinkronizált francia 
családi kalandfilm 
Rendezô: Luc Jacquet 
Szereplôk: Bertille Noel-
Bruneau, Isabelle Carré

Augusztus 19–20. 18 óra  
BOLDOG ÚJ ÉLET  
Színes magyar film 
Rendezô: Bogdán Árpád 
Szereplôk: Orsós Lajos, 
Michaela Göczi

Augusztus 25–26. 10 óra 
WINX CLUB – A mozifilm 
Színes szinkronizált olasz 
animációs film 
Rendezô: Iginio Straffi

Augusztus 26–27. 18 óra  
ÓPIUM – Egy elmebeteg nô 
naplója  
Színes magyar film 
Rendezô: Szász János 
Szereplôk: Ulrich Thomsen,  
Kristi Suobe, László Zsolt

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. augusztus 15-én, pénteken 

19.00 órára a Titkos Kertbe 
(Várpalota, Veszprémi út 19.) a 
Phoinix Gitáregyüttes (Mosóczi 
Miklós, Kozma István, Török Ti-
bor) koncertjére. (A belépés 
díjtalan, de adományokat a 
költségekre elfogadunk.) Tel.: 
06-20/338-5929

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

Mátyás-napi programok
Augusztus ��. péntek
17.00 A rendezvényt megnyitja Né-

meth Árpád polgármester
17.30 A Hunyadi Mátyás-korabeli 

várrendszer makettjének, illetve 
a XV.-XVI. Századi katonák 
ólomfiguráinak kiállításmegnyi-
tója a Thuri-vár kôtárában

18.00 Orphenica Lyra reneszánsz 
együttes zenei kíséretével zenés 
várbejárás

20.30 Pannon Várszínház Kinizsi 
Pál címû elôadása a várudvari 
színpadon

A vár körül: török és magyar tábor 
felállítása, ôrhelyek kijelölése, 
ôrség adása.

Augusztus �3. Szombat
5.30  Muszlim tábor ébresztése a 

müezzin hangjával, a török tá-
bor imával kezdi a napot.

6.30  Ébresztô a magyar tábornak. 
Az arra kijelöltek ellátják a lo-
vakat, a konyhaszolgálatosok 
vizet, tûzifát hordanak.

7.30 Reggeli
8.00 Ôrjáratra felkészülés
8.20 Szemle
8.30 Ôrjárat
9.00 Felkészülés, toborzás a vitézi 

próbára
10.00 Vitézi próbák a közönség 

részvételével: ágyúgolyó-hají-
tás, palloskitartás, íjászat. 

11.00  „Mert barát is az török, 
nemcsak ellenség” – Csíkvári 
Deli Hasszán majdnem igaz tör-
ténete a palotai vitézekkel, 
melyben bôven folyik vér, a bor, 
és a szemek sem maradnak szá-
razon

A Magyar Vöröskereszt  
várpalotai területi szervezete 

véradást szervez 
�008. augusztus �1–��-én 9-tôl 17 óráig  

Várpalotán a Jó Szerencsét  

Mûvelôdési Ház emeletén. 

Minden kedves régi és új véradót szeretettel várunk!

12.00 Müezzin hívására muszli-
moknak ima

12.30 Ebéd
15.00 Langaléta Garabonciások 

mûsora – gólyalábas vásári mu-
lattatók

16.00 Müezzin hívására muszli-
moknak ima

16.20 Kara Kök nagyúr látogatása 
Pilics Ferhátnál – török kori 
történet a bakonyi poroszkálók 
elôadásában

17.00 Felvonulás a történelmi 
zászlókkal

18.20 Viadal lóháton, kopjatörés, 
dzsigitbemutató

18.50 Vívás  a várfalon, török be-
törés a várfalra

Thuri György felvonatja a hadilo-
bogókat a vártornyokra

19.00 Várostrom, az ostrom elôké-
szítése ágyúzással, rohamok a 
falra

19.30 Müezzin hívására muszli-
moknak ima

Miután Thuri György kapitány sike-
resen visszaveri az elsô roha-
mokat a falról, a török bosszan-
tására fényes vacsorát ad az 
ostromgyûrû alá vont várban.

21.00 Tûzdobálók mûsora
21.30 Müezzin hívására muszli-

moknak ima
A vár elôtt:
13.30-tól 19.00-ig  Történelmi 

zászlók találkozója

Augusztus �4. Vasárnap
5.30  Muszlim tábor ébresztése a 

müezzin hangjával, a török tá-
bor imával kezdi a napot.

6.30  Ébresztô a magyar tábornak. 
Az arra kijelöltek ellátják a lo-
vakat, a konyhaszolgálatosok 
vizet, tûzifát hordanak.

7.30 Reggeli
8.00 Ôrjáratra felkészülés
8.20 Szemle
8.30 Ôrjárat
9.00 Fegyverszemle, toborzás, ci-

vilek kiképzése a várvédelemre
10.00 Törökök véradót szednek, 

janicsárok képzése a várost-
romra 

11.30  Árulás a táborban, ítélke-
zés, akasztás

12.00 Müezzin hívására muszli-
moknak ima

12.00 A keresztyén tábor vasárna-
pi misére megy

13.00 Ebéd
14.30 Párbajok, kopjatörés, lovas 

viadalok
15.00 Várostrom, törökök elfoglal-

ják a várat 
16.00 Müezzin hívására muszli-

moknak ima
16.20 Két kapitány, az Egri vitézlô 

oskola hódoltság kori színda-
rabja

17.00 A feltüzelt magyar seregek 
visszafoglalják a várat, a törö-
kök elvonulnak a vár alól

18.00 A program ünnepélyes zárása
– a csapatmozgásokat, története-

ket történészek kommentálják, 
hogy a hozzá nem értô számára 
is érthetôek legyenek

– a programok alatt a vár körül 
kézmûvesek gyártják és árulják 
portékáikat

A programokra a belépés ingye-
nes.

II. Történelmi zászlók 
találkozója

�008. augusztus �3.
Várpalota, Thuri-vár
13.30 órától dr. Téglás Gyula tör-

ténész és  ifj. Hegedûs Lóránt 
református lelkész elôadásai a 
történelmi zászlókról a  vár kô-
tárában. 

16 órakor a vár elôtti színpadon 
megnyitó mûsorral kezdetét ve-
szi a Történelmi zászlók talál-
kozója, id. Hegedûs Lóránt re-
formátus püspök, Toroczkai 
László, a HVIM tiszteletbeli el-
nöke, Gágó Zsolt, a Palotai Tu-
rul Társaság elnöke, Forgács 
Zsuzsanna népdalénekes és az 
Égikapunyitó Dobkör szereplé-
sével. 

Az ünnepi megnyitót követôen a 
mintegy 170 történelmi zászló-
val felvonulás lesz a városköz-
pontban.  

Közlemény
A Várpalotai Szuperinfó 2008. július 26. és 2008. augusztus 02-i számaiban helyi kôfa-

ragók által közzétett felhívásra Várpalota Város Közterület-felügyelet és Városüzemelteté-
si Igazgatóság az alábbiakban reagál:

A város köztemetôinek mûködési rendjét a 25/2000. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
határozza meg. Aki temetôgondnokon keresztül felállítandó síremléket engedélyezteti  
igazgatóságunkon, és az a rendeletben foglaltaknak megfelel, a hirdetéssel ellentétben 
nem kerül hatósági elbontásra. 

Ezúton hívjuk fel a Várpalota város lakóinak figyelmét arra, hogy az elkövetkezendôkben 
hatósági ügyekben felhívást köztemetôi ügyekben kizárólag igazgatóságunk ill. a helyi 
önkormányzat más szerve tehet közzé, így a jövôben elkerülhetôek lesznek az ehhez ha-
sonló félretájékoztatásából adódó problémák!

Szederkényi Attila igazgató 
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A  v á r o s  l A p j A

Hirdessen 
12 000 

háztartásban!

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

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

hirdetes.ph@gmail.com,  
telefon: 20/291-2649

Hô- és hangszigetelô keményhab

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

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

„Akinek soha nem volt kutyája, 
nem tudja milyen az, ha szeretik.”  
(Arthur Schopenhauer)

Kutyás vagyok. Palotai kutyás. 
Akik ismernek, most biztosan fel-
szisszennek és azt mondják: „Kapj 
a fejedhez, nem is élsz Várpalo-
tán!” Igen, ez igaz, már pár éve 
nem. De kutyázni visszajárok. Hogy 
miért? A palotai kutyások, mond-
hatni „külön cég”. Egy csapat. Egy 
valami, valaki köti össze ôket. A 
négylábú, aki az oldalán baktat. 
Aki a gazdi elôtt pár méterrel lo-
hol, galambot kerget, másik ebbel 
játszik, vagy félve, farokbehúzva 
bújik a gazdi lába mögé. Hogy ki 
mennyi kutyát tart otthonában az 
rendeletileg szabályozott, de hogy 
hogyan, az a tartó lelkiismeretére 
van bízva. Jobbára. Noha az állat-
védelmi törvény számos fogalmat 
magyaráz a felelôs állattartástól 
egészen az állatkínzásig, de hogy 
kedvencünknek milyen életminô-

séget biztosítunk, egyedül a mi 
felelôsségünk.

Várpalotán sajnos rengeteg a ki-
dobott, testileg-lelkileg megkín-
zott, gazdátlan eb, akiknek a lelkes 
állatvédôk próbálnak új otthont ta-
lálni. Miért dobják ki ôket? Megun-
ják, elmúlik a szeretet, szimplán 
elkóborol? Csak találgatni tudok, 
mert jómagam sosem vetemedtem 
még ilyesmire. Bennem a régi kép 
Várpalotáról valami ilyesmi: csen-
des, nyugodt kisváros a maga bájá-
val és szépségével, de – és sajnos 
ezt én így éltem meg – a kutyatar-
tást sosem támogatták kellôkép-
pen. Nem voltak kutyás programok, 
a városban lakók jelentôs hányada 
tartott a kutyáktól, a szomszédok 
szintén nehezményezték az ebtar-
tást (ez sajnos még ma is igaz), 
mert a kutya ugat… stb. Valahogy 
a kutyás kirekesztve érezte magát a 
nem kutyás társadalomban.

Ámbár, ha jobban belegondolok, 
különcek is vagyunk. Nem lepôdöm 

meg, mikor barátaim éjnek idején 
sétálnak kutyástól, mert akkor van 
hûvös és a kutya is szívesebben 
mozog; nem csodálkozom, mikor 

„horror” összegeket költenek a 
kedvencek gyógyítására, etetésére, 
kozmetikushoz viszik, kiállításra. 
Ahogy jómagam is… Ám valami 
elkezdôdött Várpalotán. Valami jó. 
Egy ideje újra kinyitotta kapuit a 
kutyaiskola a tanulni vágyó gazdik-
nak.  Igen, a gazdiknak, hiszen az 

iskola lényege, hogy megtaláljuk az 
összhangot kedvencünkkel, elérjük, 
hogy engedelmes legyen, vagyis 
hogy megtanuljunk kutyául. Kutya-
bemutatókat tartanak ovikban, is-
kolákban, segítik a felelôs állattar-
tásra nevelést. Óriási lépések…

Ami viszont a legnagyobb lépés-
nek tûnt számomra, az a Vár Expo 
keretén belül megrendezett kutyák 
napja volt. Mikor megláttam a pla-
kátot, örömet éreztem némi szo-
rongással vegyítve. Féltem ugyanis 
a passzivitástól. Azonban a rendez-
vény nagyon jól sikerült, és ami 
külön örömet okozott, hogy renge-
teg „nemkutyás” jött és érdeklô-
dött, ebet simogatott, jól érezte 
magát. Ahogy mi, kutyások is.

Itt mutatkozott meg számomra, 
hogy Várpalota nemcsak gazdasági, 
idegenforgalmi téren, hanem e té-
ren is rengeteget fejlôdött. Remé-
lem ez a törekvés, a fejlôdni akarás 
a késôbbiekben is megmarad.

HoRVáTH ALMA

Kutyaélet Várpalotán

Aranykéz Szakközépiskola és Szakiskola
(Székesfehérvár, Budai út 90.)
FELNÔTTKÉPZÉSI tagozatának  

szeptemberben induló OKJ-s képzései:

Fodrász • kozmetikus • villanyszerelô  
cserépkályha- és kandallóépítô  

fényképész és fotócikk-kereskedô 
fogtechnikus • kéz- és lábápoló, mûkörömépítô

masszôr • kereskedô, boltvezetô

Tel.: 22/ 343-849, tel/fax: 22/501-483
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új, úgynevezett SpS (összevont 
terület alapú) támogatási rend-
szer bevezetésére készül a kor-
mányzat. A Magosz szerint az 
egyébként csak néhány évre szó-
ló szabályozás ellehetetleníti a 
magyar gazdákat, mert nem föld-
tulajdon területe alapján ítélné 
meg a mezôgazdasági tevékeny-
séghez járó támogatást.

 Az új rendszer szerint a támo-
gatás egyik alapja a történelmi 
komponens. Ez annyit jelent, hogy 
a kiválasztott évben adott terüle-
ten gazdálkodók járnak jól. Vagyis 
aki 2006-ban bérbe adta földjét, az 
súlyos összegektôl esik el, földje 
pedig jelentôsen veszít értékébôl. 
Így ha meg kell nyitnunk a föld-
piacunkat, jóval értékén alul, kül-
földiek vásárolhatják fel a magyar 
földet. Az agrártárca állításával 
szemben nem uniós kötelezettsé-
günk az átállás – mondta   Gyôrffy 
Balázs, a Veszprém Megyei Gazda-
körök Szövetségének elnöke. 

– Eredetileg 2011-ig kaptunk ha-
táridôt, hogy váltsunk az unió te-
rületén elfogadott mezôgazdasági 
támogatási rendszerre, a bizonyos 
SPS-re. Viszont a tapasztalatok 
szerint ez a rendszer igen drága 
és igazságtalan, ezért a régi uni-
ós országok, az európai tizenötök 
is inkább állnának vissza egy ha-
sonló támogatási rendszerre, mint 
amit mi is alkalmazunk – mondta 
Gyôrffy, majd hozzátette, az unió 
nem hogy erre kötelezne, hanem 
nem javasolja Magyarországnak 
a váltást. – Az újonnan csatlako-
zott országok közül egyébként ezt 
egyedül Málta és Szlovénia tette 
meg. A többiek kivárnak 2013-ig, 
a költségvetési idôszak végéig. A 
Magosz is ezt javasolja, vagyis csak 
javasolná, mert az agrártárca által 
kezdeményezett egyeztetésre ôket 
nem hívták meg – annak ellenére, 
hogy Gôgös Zoltán, a Földmûvelés 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára ígéretet tett, ha a 
gazdák nem támogatják az elkép-
zelést, úgy egyelôre elvetik azt. 
Félô, hogy most azok nyertek teret, 

akiknek erôsebb a lobbija, és ki-
játszható lesz a magyar termôföld 
– mondta a Magosz Veszprém me-
gyei elnöke. 

A jelenlegi modell (SAPS – egysé-
ges terület alapú támogatás) terü-
leti alapon határozta meg a támo-
gatás mértékét, hektárra lebontva. 

Az uniós támogatást egészítette ki 
a nemzeti hozzájárulás.Az uniós 
közvetlen támogatást, amely mér-
téke 2004-ben 25% volt – ennek 
alapján kapják meg a termelôk. A 
SAPS keretében adható támogatás 
éves összegét a Bizottság a csatla-
kozási szerzôdésben foglalt kvóták 
és bázisterületek alapján határoz-
za meg. A támogatásra jogosult 
mezôgazdasági terület nagyságáról 
pedig az adott tagország dönthet. 
Ezzel szemben a bevezetni kívánt 
rendszer sokakat kizár a támo-
gatásból. Nem biztosít töblettá-
mogatást, valamint a 2006-ban 
képzett bázisterülethez igazítja 
az összeget. Aki anno 2006-ban 
bérbe adta földjét, természetesen 
nem képzett bázisterületet, úgy, 
hogy közben errôl nem is tudott. A 
Magosz szerint nem az az egyetlen 
hátrány, hogy a támogatásra for-
dítható keret összege nem nô. En-

nél sokkal aggasztóbb, hogy iga-
zságtalan az elosztási rendszere, 
s kormányközeli gazdálkodóknak 
kedvezhet, akik akkor 2006-ban 
már tudták, hogy mire készül az 
agrártárca. Ezt mi egyszerû pa-
rasztemberek nem tudhattuk. Ar-
ról nem is beszélve, hogy mi lesz 

a fiatal gazdákkal, akik 2006-ban 
még sehol sem voltak... – mondta 
Gyôrffy Balázs. A gazdakörök szö-
vetségének megyei elnöke szerint, 
az új  rendszer bevezetése mellett 
nem szólnak józan érvek, legfel-
jebb bizonyos körök érdekei.  Arról 
nem is beszélve, hogy az informa-
tikai rendszer ára körülbelül 8-10 
milliárd forint. Hátránya továbbá 
az SPS-nek, hogy feszültséget te-
remthet az állattenyésztôk és a 
növénytermesztôk között, mert 
az állattartóknak a földszerzéshez 
többlettámogatást biztosítana, 
hogy saját maguk termelhessék 
meg a takarmányukat. Ezzel nincs 
is más baj Gyôrffy szerint, csupán 
annyi, hogy igazságtalan. Ne a nö-
vénytermesztôk kárára segítsük az 
állattenyésztôket, mondta.

A Magosz szerint ezzel a rend-
szerrel a tulajdonjog is sérülne, 
hiszen lehetetlenné teszi a föld-

tulajdonos számára, hogy élvezze 
saját tulajdona hasznát. 

A távlatot illetôen is megfogal-
mazta a gazdák félelmeit Gyôrffy 
Balázs. Mint mondta, azzal, hogy 
bizonyos területekre, melyeket 
2006-ban bérbe adtak, nem jár tá-
mogatás, ezek a földek jelentôsen 

veszítenek is értékükbôl. Ha meg 
kell majd nyitnunk a szabad föld-
piacot, semmit sem tehetünk, ami-
kor a külföldiek jócskán áron alul 
felvásárolják majd a magyar termô-
földet. Ha bevezetjük az SPS rend-
szert, már nem lesz visszaút, véli a 
Magosz, valamint az ôket támogató 
AGYRA, Hangya Szövetkezet és a 
MEGOSZ is. A Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
az agrártácra szándéka miatt az Al-
kotmánybírósághoz fordult, viszont 
az idô sürget. A Magosz várpalotai 
vezetôjét, Szabó-Bátor Tamást is 
megkérdeztük, a helyi gazdák ho-
gyan vélekednek a SAPS-ról és a 
kialakult helyzetrôl.  Szabó-Bátor 
Tamás elmondta, a helyi tagság is 
hátrányosnak érzi ezt a rendszert, 
s reménykednek ugyan, de nem 
hisznek abban, hogy a minisztéri-
umban meghallják a szavukat. 

FÜSSY AnGÉLA

A mAgyAr gAzdA most még sAját földjén dolgozik. ki tudjA mit hoz A jövô?

Külföldieké lesz a termôföld?
A Magosz elutasítja a tervezett támogatási rendszert
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A városban – bátran állítható –  
évtizedek óta olyan rockzenei 
élet volt, van (és remélem lesz 
is), amilyet kevés település tud 
felmutatni. A  III. Rockpalota 
idén egyszerre egy visszatekintô 
és egy tisztelgô rendezvény, em-
lékezve Sebestyén Márk zenészre 
(Akna camping), aki nemrégiben 
baleset következtében hunyt el. 

Bár a kezdeti, esôs, szeles idôjá-
rás sokakat elrettentett a múlt 
pénteki várudvari rendezvénytôl, 
de azért így is akadtak szépszám-
mal, akik ellátogattak erre a zenei 
csemegére.  

Az elsôként fellépô Hátsó Gondo-
latnak hálátlan szerep jutott: a kia-
dós zuhé után a  vár körül, a város-
ban ôgyelgôket kellett a jófajta 
rockzenéjükkel idecsalogatniuk, és 
a bátortalanul beóvakodókat ittma-
rasztalniuk. Ez sikerült is nekik, s a 
mûsoruk végére már elôre is me-
részkedtek jó néhányan, érezve a 
rock jótékony vérpezsdítô hatását.  
Az utánuk következô, rhytm&blues 
zenét játszó Blues Karaván a már 
megalapozott hangulatot tovább 
fokozta. Ez nem volt nehéz egy 

ilyen elképesztôen jó hangú éne-
kesnôvel, mint amilyen Medve Eri-
ka, aki visszaröpített minket társai 
segítségével a ’60-as, ’70-es évek 
woodstocki feelingjébe. Élmény 
volt. A Gate együttes is hozta vona-
lát, kitett amúgy rendesen magáért, 

de azért a III. Rockpalota hangulati 
csúcspontja a kilenc év óta nem ze-
nélô Akna Camping volt. Olyan fris-

sen, kompaktan nyomták, és úgy 
aktivizálta az ekkorra már lelazult 
nézôket ezen a csillagfényes hideg 
este az énekes, hogy  a „nagy sztá-
roknak” is becsületére vált volna. 

Az eseményt a Septicman zárta. 
Az éjfél körül kissé megfogyatko-

zott, de annál elszántabb  közön-
ségnek a thrash metált játszó  banda 
énekese, Korcsmár Gyula beígérte: 

„Le fogjuk zúzni az arcotokat!” És 
valóban, be is tartották szavukat, 
szépen zúztak, ahogy illô, és ahogy 
azt elvárta a nagyérdemû. 

Igen jó volt az est, de mégis szo-
morú  lettem. Azért, mert ezeknek 
az együtteseknek egy része csak 

ezen fellépés kedvéért állt újra ösz-
sze. Azért, mert  Sebestyén Márk 
már nem muzsikálhat soha többé 

barátaival. Szomorú, mert a rossz 
idô ellenére bizonyára jóval többen 
jöttek volna el, ha egyáltalán hírt 
kapnak a III. Rockpalotáról. 

ERDôHáTI
FoTó: RÉDLI JózSEF 

www.VARpALoTAI.Hu

A rock örök és elpusztíthatatlan!

medve erikA, A blues kArAván énekesnôje

A bátrAké volt A szerenCse. Akik A rossz idô ellenére eljöttek, jó zenéket hAllgAthAttAk.  színpAdon A gAte együttes

AkCióbAn Az AknA CAmping
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Könnyûzenei lexikon

Revans
Valahogy nagyon nehezen bírt a jó meleg fûtött lakásban otthon 

maradni 1996 decemberében három fiú: Németh Ervin szólógitár, ének 
(ex-Force), Németh Róbert dob, vokál (ex-Force) és Szalai Tibor basz-
szusgitár, néha vokál (ex-Spóra). Érezték, hogy valami hiányzik még/
megint az életükbôl, s gyorsan rájöttek, hogy mi az: egy zenekar. Gyors 
összebeszélés, próbák, és 1997 februárjában a csapat már Revans né-
ven játszott „melankolikus tánczenét” a tisztes úri közönségnek (by 
Rejtô Jenô). 1999-ben kiadták elsô EP-jüket VWXY címmel (már nem 
kapható az üzletekben…). Az Akna Campingbôl  kivált Kugler Attilával 
(ének) bôvült 2000-ben a dallamos, lendületes rockzenét játszó együt-
tes, amely zenéjére kimondottan jellemzô volt egy kis keménység, egy 
kis progresszivitás. Elkészült 2001-ben egy kilenc számot tartalmazó 
album (Nincs fény), amelyet gyorsan elkapkodtak. Volna, ha forgalom-
ba kerül. Ennek a lemeznek a soundja a megszokott Revans-hangzáshoz  
képest populárisabbá sikeredett. – Sokan tekintették akkoriban ezt az 
csapatot Várpalota egyik legjobb zenekarának – idézi fel Szalai Tibor a 
történteket. Helyi klubokban, megyei fesztiválokon léptek fel, tehet-
ségkutatón is részt vettek egyszer. 2005 nyara óta nem mûködik a ze-
nekar. Sok nagyszerû dal nem került kiadásra, rögzítésre, legalább egy 
lemeznyi hangzóanyag olyan számokkal, mint: Titkok és hazugságok, 
Hány év kell még, Ez itt nem Amerika, A függöny lehull. 

Hogy miért Revans lett az együttes neve? – kérdez vissza a sztereotip 
kérdésre Német Róbert. –  Revans: megmutatni, újra megpróbálni, visz-
szavágni önmagunknak azzal, hogy egy jó zenekart összehozunk. Végül 
is errôl szólt. Na meg hogy ne legyünk otthon – kapjuk meg a miértre 
a választ.

A zenekar tagjai:
Németh Ervin  – szólógitár, ének 
Németh Róbert – dob, vokál 
Szalai Tibor – basszusgitár, néha vokál 
Kugler Attila –  ének

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

bemutassuk a palotai Hírnökben!
e-mail: palotaihirnok@gmail.com,   tel.: �0/�91-�649

Ismételt felhívás  
egyéni vállalkozók részére

Tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat, hogy az egyes adótörvények 
módosításáról szóló �007. évi cXXVI. törvény 479. § (�) bekezdé-
se rendelkezik az egyéni vállalkozók tevékenységét jelölô szakma-
kódok cseréjérôl, azok – Eu-kompatibilis – „átfordításáról”. 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tal okmányfelügyeleti és ellenôrzési fôosztály tájékoztatása szerint a 
szakmakódok megváltozásával összefüggô bejelentési kötelezettség 
végsô határideje: 2008. december 31-éig.

A változás vállalkozói igazolványban történô átvezetését, illetve a 
vállalkozói igazolvány cseréjét  az egyéni vállalkozó illetékmentesen 
kérheti, ha a cserére kizárólag a rendeletben meghatározott osztá-
lyozási rendszerre való áttérés érdekében van szükség”

Ez csak a 2008. január 1-jét megelôzôen kiállított egyéni vállalko-
zói igazolványok esetében szükséges. Az ez utáni dátummal kiállí-
tott igazolványok már a helyes 2008-as – EU-kompatibilis – szakma-
kódokat tartalmazzák. A vállalkozói igazolványok cseréjének 
zökkenômentes lefolytatásához – a sorban állás és a hosszas várako-
zási idô elkerülése érdekében – az okmányirodában az egyéni vállal-
kozói igazolvány ügyintézés is idôpont-egyeztetéssel történik.

Idôpont-egyeztetés lehetséges személyesen az okmányiroda föld-
szint 18-as számú irodájában, vagy  telefonon: a 88/592-678-as te-
lefonszámon Domokos Józsefné és Harpauer Zita ügyintézôknél.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva
jegyzô

Próbálja ki
a Magyarországon egyedülálló minôségû,  

speciális borítású sportpályákat!
Minden nap 8–22 óráig várjuk  

a sportolni vágyó vendégeket kosárlabda-,  
kézilabda-, tenisz- és lábteniszpályánkra.
alkalmanként neves sportolók (csapatok)  

tartanak bemutató mérkôzéseket.
Pályafoglalás a 30/634-5859-es telefonszámon.  

Várpalota, tési-dombi sportpályák.

Füzet- és tanszervásár Várpalotán,  
a Táncsics M. u. 15. sz. alatt (Toptikában)  

és a szolgáltatóházban lévô nyomtatványboltban.
Minden, ami az iskolakezdéshez kell  

–10% kedvezménnyel. jót, olcsón. 
Elfogadjuk a következô vásárlási utalványokat: Ticket accor, Sodexhopass, Cadhoc.
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Ingatlan
pétfürdôn 71 nm-es 2,5 szobás lakás áron 

sürgôsen eladó. 06 (30) 820-4168,  06 
(70) 312-5729.

Szántót, rétet, legelôt vásárolnék. Várpalo-
tán, Berhidán, Öskün, Ôsiben, Sólyban. 
telefon: 20-427-3274

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

pétfürdôn az iskolával szemben eladó 86 
nm-es családi ház. Érd.: 06 (70) 571-
4356

Vegyes
Metripond típusú fém mázsa eladó. Ár: 58 

000 Ft. Tel.: 20/427-3274
Régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelé-

si tárgyakat vásárolnék. Bútorzat is ér-
dekel. Tel.: 70/514-8314

Befôttesüveg fém tetôvel, egyszer haszná-
latos, eladó. Kb. 200-300 db. ára: 50 
Ft/db 20-427-3274

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

Takarítást, gondozást háznál vállalok. 
70/202-2309

állást kínál
Fehérvári hitelirodába agilis munkatársat 

keresek. Teljes irodai hátteret és ingye-
nes magas színvonalú képzést biztosí-
tunk. Tel.: 30/ 412-3031. Kiegészítô 
jövedelmet keresô jelentkezését is vá-
rom.

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

járatig vásárolnék. Pannonia, Csepel, 
BMW, Zündapp stb. Romos állapotúak, 
alkatrészek, oldalkocsik, motorosruhá-
zat, motoroskönyvek is érdekelnek.  
70/514-8314

Apróhirdetések

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

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.)

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 M Ft. Érd.: 20/291-2649.

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

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

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 készség,  
értékesítési tapasztalat elôny, számlaképesség,  

számítógép felhasználói szintû ismerete, személygépkocsi és jogosítvány.

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

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

ÉPÍTSÜNK EGYÜTT!      AUGUSZTUSI  AKCIÓINKBÓL:

Víz- és h szigetel k, ereszcsatornák stb.ő ő

Viszonteladóknak, kivitelez knek további kedvezményeket adunk!ő

Áraink az ÁFÁT tartalmazzák! Nyitva: H-P 7,30-16,00; Sz 7,30-11

8100 Várpalota Dankó P. u. 14. Pf: 115 
tel/fax: 88/372-460 mobil: 30/507-4989 

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

Gipszkartonok és profilok Pl: 
normál karton397 Ft/m2,

Ft/m impregnált 713 Ft/m2, UW 
75 profil 347 Ft/m,

H szig. rendszerek AKCIÓJA raktárról azonnal Ft/mő 2:
2cm-es

686
3cm-es

806
4cm-es

927
5cm-es

1047
7cm-es

1288
1m2 polisztirollap, 6kg ragasztó, 

1,1 m2 üvegszövet

alapozók, vakolatok, ragasztók,alyzatkiegyenlít k stb. Pl:ő

vödrös színes vakolat 722 Ft/m2; 8334 Ft/30 kg vödör

 50 év garanciával, 
készlet erejéig!

cserepek 33 év garanciával 1717 Ft/m2 
-t l, díjtalan szállítássalő

Vakolatok, aljzatkiegyenlít k, csempe ragasztók, esztrichek,ő
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Várpalotai sportcsarnok. nézô: 
700. Játékvezetô k.: Horváth, 
Jancsó. Kiállítás �/– Hétmétere-
sek: �/1, 0/0.

Várpalota: Selymes – Méreg, Pa-
ics 8, Török, Varga 2, Szôllôsi 1, 
Soha 3. Csere: Kosárszki, Cziráki 
(kapusok), Haszonics, Gephart 1, 
Purger, Lassu, Simon 1, Molnár 8, 
Mazák 2, Edzô: Kiss Szilárd

Szeged: Puljezsevics – Vadkerti 
5, Ghionea 3, Krivokapics 2, Stama-
te 3, Osmajics 6, Gyuris 4. Csere: 
Marjanac (kapus), Simon 3, Ferenci 
5, Andjelkovics 1, Katzirtz 6, Petrea 
3, Zvizej 6, Edzô: Vladam Matics

Végre telt ház a sportcsarnok-
ban! – sóhajtoztak a kézilabda 
rajongói. Csak találgatták, vajon 
mikor fordult ez elô utoljára, hogy 
a galériát is meg kellett nyitni a 
nézôk elôtt, mert a lelátók kevés-
nek bizonyultak. Persze nem akárki 
volt az ellenfél: a Pick Szeged. So-
kan szkeptikusan fogadták a hírt, 
nem hitték, hogy a teljes csapattal 
látogat el hozzánk a tavalyi bajnok. 
De a  szegedieknél pályára léptek a 
nagymenôk is: Puljezsevics, Andjel-
kovics, Zvizej, Krivokapics. Ezek a 
nevek talán még a kézilabdát csak 
felületesen ismerôknek is ismerô-

sen csengenek, hiszen nem csak a 
magyar bajnokság, de a világ leg-
jobbjai is. Zvizej személyében BEK-
gyôztes is pályára lépett. 

Többen féltették a csapatun-
kat, hogy nagyon „megfáznak” a 
nagyhírû ellenféllel szemben, de 
a játékosok nem így gondolták, és 
nagyszerûen kezdtek. Az elsô húsz 
perc után 11–10 volt az eredmény. 
A várpalotai csapat tagjai gyors és 
bátor játékkal meglepték a szege-
dieket. Matics mester elégedet-
lenül csóválta fejét. Különösen a 
Nagyatádból igazolt Paics Róbert 
borzolta Puljezevics idegeit. A 20. 
perc után aztán lassan kidomboro-
dott a két csapat közti különbség. 
A szegediek átlagban 10 cm-rel ma-
gasabbak, és 15 kg-mal nehezebbek 
voltak a mieinknél, pedig a palota-
iak sem kicsi fiúk. Csak személyes 
találkozó után tapasztalható meg, 
hogy a tévében látható játékosok 
a valóságban hatalmas emberek. 
Bizony, az európai élvonalban nem 
csak ügyes, de rettentôen erôs, 
magas játékosokra van szükség. Ez 
a különbség volt látható, amikor a 
közönség felhördülése közepette a 
román beálló Stamate úgy forgatta 
be a 192 cm, 90 kg-os, egyébként 
roppant kemény játékosnak ismert 

Szôlôsit, mintha az ott sem lett 
volna. A 23. perc után már nem 
tudtuk magunkat tartani, a felké-
szülés elején járó palotaiak kezdtek 
fáradni, ennek köszönhetôen 8 gól 
elônnyel fordult a vendégcsapat. A 
második félidôben már kiütközött 
a két csapat közti különbség. A 
mieink derekasan küzdöttek, szép 
támadásokat vezettek, de a kivá-
ló kapusteljesítménnyel szemben 
sokszor tehetetlenek voltak, és az 
ebbôl induló villámgyors ellentá-
madások ellen nem volt ellensze-
rünk. A palotaiak részérôl is voltak 
nagyon szép megoldások, például a 
8 gólig jutó Molnár a balszélrôl pa-
rádés gólokat lôtt. Mazák ügyesen 
irányított, szép gólokkal és techni-
kás játékkal vetette észre magát. 
A 20 gól feletti különbség sem 
okozott csalódást a nézôk körében. 
Különösen azért lehetünk büsz-
kék, mert a csapat gerincét saját 
nevelésû, nagyon fiatal játékosok 
adják, akik alig két éve játszanak 
csak a felnôttek között, és az újon-
nan igazoltakkal kiegészítve szépen 
helytálltak ezen a hétfôi, felkészü-
lési mérkôzésen. 

SzoBoSzLAY
FoTó: RÉDLI JózSEF 

www.VARpALoTAI.Hu

Szép volt, fiúk!
Várpalota–pick Szeged �8–51 (14–��)

Sporthírek

Megkezdôdött a nemzetközi 
Cell-kupa, melynek az egyik 
helyszíne Várpalota. A 145 
csapattal, 19 országból 145 
csapat vesz részt 11 kategóri-
ában. Az eseményen a várpa-
lotaiak 4 csapattal indultak. 
Az  ifisták két gyôzelemmel, 
egy vereséggel kezdtek, de 
még így is van esélyük a 
döntôbe jutni. Tavaly a Bá-
nyász ificsapata 2. lett ezen 
az utánpótlástornán. 
Kosárlabda kupa a Gál Gyu-
la Városi Sportközpontban 
augusztus 16-án 11 órától. 
Várpalota DSE I. II. Várpa-
lotai Drink Tím Fûzfôi AK, 
Fûzfôi AK–DSE I., Drink Tím 
DSE II, Fûzfôi AK–DSE II, 
Drink Tím–DSE I.
A Várpalotai Bányász SK 
felkészülési mérkôzései:  a 
következô ellenfél egy sváj-
ci II. osztályú csapat lesz 
augusztus 28-án, 16.30, és 
18.00 órakor.
Felkészülési torna ke-
retében augusztus 30-án és 
31-én a következô meccsekre 
kerül sor a várpalotai sport-
csarnokban: Szombat: 10.00 
Alba Regia–VBSK, 11.30, 
Pler.–Ajka, 15.30 Pler.–Alba 
Regia, 17.00 Ajka–VBSK. 
Vasárnap: 9.30. Ajka–Alba 
Regia, 11.00. VBSK–Pler.
II. Heidrich péter emléktor-
na augusztus 23-án, szomba-
ton. Jelentkezni Szoboszlay 
Istvánnál, a 06 (30) 530-02-
69 számon lehet. 
A Tárt kapus létesítmények 
program keretében 500 000  
Ft nyert a sportközpont.  A 
pályázat segítségével a tava-
lyi évhez hasonlóan több té-
rítésmentes program is meg-
valósul.  Hétvégenként majd 
ingyenesen látogatható lesz 
a kondi- és a fitneszterem. 
Részletekrôl érdeklôdjön a 
Gál Gyula városi sporcsar-
nokban.

»

»

»

»

»

»

várpAlotAi AkCió A szegedi kApu elôtt

A palotai Hírnök,  
a város lapja  

a www.varpalota.hu 
oldalon is olvasható
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Hozzávalók: 2 fej vöröshagy-
ma, 6-8 db zöldpaprika, 1 csípôs 
paprika, 4-5 paradicsom, 20 dkg 
kolozsvári szalonna, 10-15 dkg 
füstölt kolbász,  4 db tojás, piros-
paprika, zsír, rozmaring

2 fej vöröshagymát megtisztí-
tok és felaprítok. 6-8 db feszes 
héjú zöldpaprikát megmosok, 
majd ujjal benyomom a magházát 
és könnyedén eltávolítom a csut-
kát. A paprikákat laskára szelete-
lem. Vékony falú, mély serpenyô-
ben kis kockákra vágott maréknyi 
húsos szalonnát lassan izzasztani 
kezdek. Ha kell, még egy diónyi 
zsiradékkal segítek olvadozni az 
illatozó pörcöknek. 

Mikor pirulni kezdenek, bele-
zúdítom a vöröshagymát, meg-
fonnyasztom, aztán jöhetnek a 
paprikacsíkok. Nagy lángon gyor-

san sütöm, óvatosan kevergetve. 
(Az illata már egészen biztosan 
ébresztgeti a reggelizni vágyót.) 
Belecsempészek gyorsan egy kis 
csípôs paprikát is, hiszen a bele-
fôtt zamat kellemesebb, mint az 
utólagos erôsítés.

Nap érlelte, illatos paradicsom-
ból 4-5 darabot beleszeletelek. 
Mikor levesessé válik az egész a 
serpenyôben, egy kávéskanálnyi 
pirospaprikát szórok rá.

Szeletekre vágott füstölt kol-
bászt karikázok a tetejére, aztán 
egy arasznyi illatos rozmaring-
ágat is belekeverek.

4 egész tojást beleütök egy 
tálkába, megsózom, felverem és 
belezuttyantom a rotyogó, szaf-
tos lecsóba. Éppen csak keverek 
egyet az egészen és tálalom is.

Ropogós héjú, lágy fehér ke-
nyérrel tunkolva az igazi!

Recept(t)úra

Most pénteken nyitja meg ün-
nepélyesen kapuit a tési-dombi 
felújított villanyvilágításos sport-
pálya. Németh Árpád polgármester 
adja át a Vékony Csaba vállalkozó   
által megvalósított projektet.  Ez a 
kosárlabda-, kézi- és tenisz, -láb-
teniszpálya maximálisan megfelel 
az európai uniós  szabályoknak.  
Magyarországon ez a létesítmény 
egyedülálló, amely egyben a Court-
sol termék magyarországi bemuta-

tópályája. A felületet ezzel a speci-
ális izom- és ízületkímélô anyaggal  
vonták be. A  kézi- négy, míg a 
kosárlabdapálya öt réteg borítást 
kapott. Ilyen többrétegû mûanyag 
borítás használatos az US Open 
tenisztornán is.  A palotai iskolák  
elôre bejelentkezés esetén 14 óráig 
díjmentesen használhatják a pá-
lyákat, utána térítés ellenében hó-
dolhatnak szenvedélyüknek a sport 
szerelmesei.

Felújított sportpályák

Jani kedvence:
nyári lecsós reggeli

készül A speCiális bevonAttAl ellátott sportpályA A tési-dombon

A kuvasz (canis familiaris undu-
lans hungaricus)

Talán a legszebb magyar kutya-
fajta. Pontos eredete az ókor ho-
mályába vész, de valószínû, hogy 
honfoglaló ôseinkkel együtt érke-
zett a Kárpát-medencébe.  A ku-
vasszal kapcsolatban sajnos rend-
kívül sok téves nézet kering az 
emberek között, és a fajta sorsa is 
rendkívül ellentmondásosan alakul. 
Míg az országban nagyon sok 
törzskönyv nélküli kuvaszt vagy 
kuvaszszerû kutyát tartanak, addig 
a pedigrés állomány a kihalás szé-
lére került, évente csak 100-120!   
kiskutyát törzskönyveznek.

A kuvasz rendkívül tetszetôs faj-
ta, külseje erôt, nemességet, bá-
torságot tükröz. Színe mindig fe-
hér, más színben nem létezik tiszta 
vérben. A kanoknál 70-75,a szu-
káknál 65-70 cm a kívánatos mar-
magasság. Súlya 40 és 60 kg között 
van. Szôre hullámos, különösebb 
ápolást nem igényel. Arányos 
testfelépítésû kutya, a szép ku-
vaszfej talán a legtetszetôsebb az 
összes magyar kutyafajta feje kö-
zül. A mandulavágású, sötét sze-
mek értelmet sugároznak, az egész 
kutyán nyoma sincs a lazaságnak, 
tunyaságnak. Ellenkezôleg: a típu-
sos kuvasz szikár ízületû, rendkívül 
szilárd szervezeti felépítésû kutya. 

Elhelyezésére, tartására igényte-
len. Sokkal kevesebb élelemmel is 

beéri, mint a külföldi „divatfajták”.
Az ôrzô-védô feladatokban, terü-
letôrzésben személy- és vagyonvé-
delemben ennek a fajtának 
egyszerûen nincs párja. Éppen ezért 
érthetetlen, hogy miért nem becsü-
lik meg jobban a magyar emberek, 
kiszorítja a fajtát a házak udvará-
ról, a telepekrôl  a külföldi fajták 
sora, pedig használhatóságban e 
fajták sosem tudják felvenni vele a 
versenyt. Rendkívül téves az a fel-
fogás, hogy a kuvasz öreg korára 
elvadul és a családtagokat is meg-
támadja. Ez egyszerûen nem igaz!!! 
Több mint húsz éve tartunk kuva-
szokat,  és soha ilyen probléma 

nem fordult elô, még az egyébként 
kemény és harapós példányokkal 
sem. Persze, ha a kutyát egy életen 
át megkötik, esetleg meg is verik, 
akkor ne csodálkozzunk, ha ilyesmi 
történik, de ez nemcsak a kuvasz 
sajátossága, minden nagytestû 
ôrzô-védô fajta nehezen tûri ezt a 
bánásmódot. Ha normálisan tart-
juk, akkor egy a család és a gyere-
kek iránt a végletekig ragaszkodó, 
de idegenekkel szemben bizalmat-
lan kutyát kapunk, melyre nyugod-
tan rábízhatjuk az értékeinket….

Hazánkban a Magyar Ebtenyész-
tôk Országos Egyesülete berkein 
belül a Hungária Kuvasz Klub lelkes 
vezetôsége és tagsága foglalkozik 
a fajta sorsának jobbításával.

HARcoS GáBoR

ôshonos háziállataink

területôrzésben, személy- és vAgyonvédelemben A kuvAsznAk ninCs párjA

– Doktor úr, a bátyám erôsen 
köhög, és láza van.
– Magas?
– Igen, nálam egy jó fejjel ma-
gasabb. 

– Dohányzik? – kérdezi az orvos 
a beteget.
– nem.
– Kár. Különben rögtön megtil-
tottam volna.  

Humorzsák


