
A város lapja

Az iskola a legszebb játék. Izgal-
masabb bármelyik játéknál, 
amelyet a kisgyerek megismer-
het. Az iskolában a gyerekek írni 
és számolni tanulnak. A betûkkel 
és számokkal minden leírható, 
amire csak gondolunk... Írhatunk 
leveleket, meséket, verseket, 
megtanulhatunk összeadni, ki-
vonni, szorozni és osztani – és 
még jobban megszerethetjük, il-
letve gazdagíthatjuk az anya-
nyelvünket.

Pár nap múlva becsöngetnek: 
kis- és nagy iskolások százai-ezrei 
szoknak vissza vagy bele a fegye-
lembe a nyári szabadság után. A 
diákok valahogy mindig úgy érzik, 
hogy az új tanévben rosszabb az 
órarend, mint tavaly, hogy pont a 
„jófej” tanárok mentek el, és, hogy 
az egyes osztálytársak még lököt-
tebbek lettek a nyáron. Kell egy 
hónap, mire beáll a rend, és újra 
rutin lesz a suli. 

A szakemberek szerint a legna-
gyobb felelôsség az iskolára hárul 
abban, hogy a gyereknek ne utála-
tos kötelesség legyen az új tanév. 
Ha a suli képes érdekes és jó órá-
kat, programokat kínálni, akkor 
még az is, aki nem kiváló tanuló, 
egy picit örül majd annak, hogy 
kezdôdik. Másrészt az a jó iskola, 
és az a jó tanár, amelyik világos és 
betartható szabályokat állít. 
Ugyanis a gyerekek nem csak a tel-
jes szabadságot szeretik, hanem a 
jól definiált helyzeteket is.

Ilyenkor, az ôsz kezdetén a gye-
rekeknek meg kell küzdeni azzal a 
sokkal, hogy véget ért a nyár, újra 
korán kell kelni, beülni az iskola-
padba, dolgozatot, házi feladatot 
írni. Ám nem csak a gyerekeknek – 
a szülôknek, de még a tanároknak 
is nagy stressz az iskolakezdés. Ez 
valószínûleg így mûködik, amióta 
iskola és vakáció van. A szakembe-
rek szerint azonban látványosan 
romlik a helyzet. Újabban sok diák 

arcán csak méla undor látszik be-
csöngetéskor, mintha szívességet 
tennének azzal, hogy befáradnak 
az osztályterembe. 

A gyerekpszichológusok szerint 
nem jó, ha úgy készülünk az elsô 
iskolai napokra, hogy már a vaká-
ció végén elôvesszük a tavalyi tan-
könyveket, és kötelezzük a gyere-
ket, hogy ismételjen. A tanítás az 
iskola dolga, a szülôk ne váljanak 
tanárrá. Sôt, az lenne az ideális, ha 
a szülô elhatározná, idén nem az 
fogja kimeríteni a gyerekkel való 
kapcsolatát, hogy együtt tanulnak, 
vagy kikérdezik a leckét. Legyünk 
kíváncsiak a beszámolójára, a 
gondjaira, és akkor nem fogja húz-
ni az idôt, direkt lassan tanulni a 
verset, hogy a szülô társaságát él-
vezhesse.

Állítólag vannak olyan dolgok, 
amelyek kedvet csinálnak a suli-
hoz. Ne azzal biztassuk a gyereket, 
hogy nemsokára jön az ôszi szünet. 
Inkább olyan dolgokkal lehet elô-

készíteni az iskolát, ami gusztust 
csinál hozzá. Mondjuk azzal, hogy 
„milyen jó, hogy megint részt ve-
hetsz a színjátszó körben”, vagy 
„nemsokára kezdôdik az iskolai 
focicsapat edzése, idén biztosan 
megnyeritek a bajnokságot”, vagy 
akár csak azzal, hogy „láttam a fi-
zikatankönyvedben, milyen érdekes 
kísérletek végeztek majd az órán”.

Egy gyerekkel úgy lehet meg-
szerettetni a tanulást, ha azt érzi, 
hogy az jó. Ha azt érzi, hogy ô az-
által megtudja a válaszokat a kér-
désekre. Igaz, még a leglelkesebb 
elsôsökkel is elôfordulhat, hogy az 
elsô napokban eltörik a mécses, de 
a szakember szerint ettôl nem kell 
megijedni. Fontos, hogy a szülô 
érezze, és éreztesse a gyerekkel, 
hogy most egy kis analfabétából 
írástudó nagygyerek válik, mert 
akkor a csemete is azt fogja érez-
ni, amit a szülei, és büszke lesz 
magára.

BALASSA GELLÉRT

De nehéz az iskolatáska

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 4. szám  2008. augusztus 28.
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A város képviselô-testülete a 
nyári szünetet követôen augusz-
tus 19-én tartotta rendkívüli 
ülését, melyen valamennyi elô-
terjesztés megkapta a szükséges 
voksszámot.

Elsôként egy májusi ülésre visz-
szautaló határozatot fogadtak el a 
grémium tagjai. Eszerint Várpalota 
is részt kívánt venni egy – a megyei 
önkormányzat által kiírt – pályáza-
ton, amely az önkormányzatok és 
társulásaik fejlesztési célú pályá-
zatait hivatott elôsegíteni. Idôköz-
ben a megye visszaküldte az ügyet 
hiánypótlás címen Várpalotára. Az 
adminisztrációs jellegû kiegészítés 
megtörtént, a város nem esett el a 
pályázat lehetôségétôl.

Nagyobb érdeklôdés övezte a 
Közüzemi Kft. 2008. évi üzleti terv 
beruházási fejezetének módosítá-
sáról szóló elôterjesztést. Ennek lé-
nyege, hogy a Rákóczi utcai primer 
távfûtési vezeték cseréjének elvég-
zése már idén szükségessé vált. Az 
okok az elavultságban, a gyakran 
jelentkezô hibákban rejlenek. A 
hozzáértôk szerint ez a legrosszabb 

szakasza a palotai fûtésrendszernek, 
és a toldozgatásokkal már nem 
sokra mennek. Több képviselôi is 
megjegyezte, hogy nemcsak a ve-
zetékek, de a hôközpont is elavult. 
Mivel mintegy négy-négy és fél ezer 
lakás fûtésérôl van szó, nem lehet 
halogatni a cserét – hangsúlyozta 
Sajtos János képviselô. 

Németh Árpád polgármester vi-
szont arra intett, hogy rossz lenne, 
ha a lakosság számára közvetetten 
azt sugallnák döntésükkel, hogy 
az uszodától veszik el a pénzt. A 
döntés jóváhagyta a Várpalotai 
Közüzemi Kft. 2008. évi beruházási 
tervének módosítását, s ezzel tá-
mogatja a Rákóczi úti távfûtési ve-
zeték idei cseréjét. Szükség esetén 
az önkormányzat tagi kölcsönt tud 
biztosítani a kft. számára (40 millió 
forint összegben).

Az elôzményekhez tartozik, hogy 
a város távhôszolgáltatása az ötö-
dik ikszében jár. Jóllehet idáig szá-
mos szakaszon cserélték ki a csö-
veket, még mindig jócskán akadnak 
olyan szakaszok, amelyekhez nem 
nyúltak hozzá az elmúlt évtize-
dekben. A napirendben is tárgyalt 

Rákóczi utcai szakasz (220 méter-
rôl van szó) csövei korrodáltak, 
az elmúlt idôszakban többször is 
kilyukadtak. Emiatt aztán vízhiány, 
üzemzavar lépett fel nem kevesek 
bosszúságára.

Várpalotán gyakorlatilag nincs 
egyetlen óvodai férôhely sem, 
ugyanis örvendetesen gyarapodott 
az apróságok létszáma az elmúlt 
években. Azt azonban világosan 
látni kell – mondta Németh Árpád 
–, hogy nem szabad senkit elutasí-
tani, s a törvény által elôírtakat is 
be kell tartani. Éppen ezért a kép-
viselô-testület egy újabb csoport 
mûködtetéséhez adott engedélyt. 
Ez egy óvónô és egy dajka foglal-
koztatását (annak bérügyi vonza-
taival) jelenti. Így a Dúdoló Nap-
közi Otthonos Óvoda férôhelyeinek 
száma 100-ról 118-ra emelkedik.

Hárommal csökken viszont a 
2008–2009-es tanesztendôben a 
pedagógusok száma az önkormány-
zati fenntartású intézményekben. A 
határozat hátterében az áll, hogy 
a Várkerti Általános Iskolában (az 
elôzô évihez képest) két osztállyal 
kevesebb indul szeptemberben, így 

kevesebb pedagógussal is ellátható 
a feladat.

A testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a 8-as számú fôút Bánya-
bekötô úti szakaszán egy gya-
logátkelôhely jelzôlámpásúvá 
módosuljon a nagyobb biztonság 
érdekében. Ehhez pályázni is kell, s 
a grémium a szokásos 10% helyett 
20%-os önrésszel fejezte ki egyet-
értését.

A nyílt ülés befejezô szakaszában 
Falussy Sándor képviselô önálló in-
dítványát vitatták meg. A mára már 
országossá terjedt „gumiügy” egyre 
több település számára csillantja 
meg a jövôt, hiszen munkahelyet 
teremtene legalább 7-900 ember 
számára. Falussy képviselô úr ezért 
megfogalmazott egy elôterjesztést, 
amely arról biztosítaná az indiai 
gyártó céget, hogy Várpalota adott 
esetben befogadná az eredetileg 
Gyöngyösre tervezett, ám lakossági 
tiltakozás miatt kegyvesztett gumi-
abroncsgyárat. Bár hosszan vitáztak 
a képviselôk a téma felett, végül 
két tartózkodás, egy nem, illetve 11 
igen szavazattal elfogadták azt.

ZATkALIk AnDRáS

Palota szeretné a gumigyárat
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Drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  

a 70/514-8314-es  
telefonszámon!

nagyon jó lenne, ha az épülô új 
uszodánkban lenne gôzfürdô és 
szauna is!
70/545-7551

Mikor lesz végre Várpalotán utas-
barát buszpályaudvar? Mert a mos-
tani nem az. 
�0/465-1033

nagyon jó programok voltak a 
múlt hét végén a városban. De mi-
ért nem volt nagyobb hírverés?
�0/667-8181

Drótposta

A polgármesteri hivatal teljes 
akadálymentesítésére 6 948 514 
forintot nyert  Várpalota városa, 
így hamarosan a kerekesszé-
kesek is könnyedén intézhetik 
majd ügyeiket az önkormányzat-
nál. A pályázatot még �007-ben 
nyújtották be a közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
– tudtuk meg németh árpád pol-
gármestertôl.

Bár a város hivatalának a mûszaki 
állapota megfelelô, és alkalmas az 
önkormányzati feladatok ellátásá-
ra, ám a fogyatékkal élôk számá-
ra csak nehézségekkel közelíthetô 
meg, illetve használható az épület 

– mondta Németh Árpád polgár-
mester.  Az intézmény szolgáltatá-
sait igénybe vevôk közül jelenleg 
körülbelül 5% azoknak az aránya, 
akik valamilyen fogyatékkal élnek. 
Az épületet ugyanakkor használják 
idôskorúak, babakocsival közle-
kedôk kisgyermekesek is, akik szá-
mára szintén könnyebbséget jelent 
majd az akadálymentesített kör-
nyezet.  Várpalota önkormányzata 
2007-ben pályázatot nyújtott be 
a közép-dunántúli operatív prog-
ram keretében, hogy elnyervén a 
szükséges forrást, elvégezhessék a 
teljes akadálymentesítést. A konst-
rukció a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlô esélyû hozzáférést hivatott 

elôsegíteni. Ez év tavaszán szü-
letett döntés, aminek értelmében 
Várpalota 6 948 514 forint összegû 
támogatást kap az Európai Uniótól, 
illetve az államtól.

Az akadálymentesítési projekt a 
támogatási szerzôdés aláírásával 
vette kezdetét, és várhatóan az év 
végére fejezôdik be. A korszerû és 
akadálymentes intézményi környe-
zet megteremtésével az életminô-
séget is javítani kívánják a város-
ban. De nem szabad arról sem 
megfeledkezni, hogy az akadály-
mentesítést jogszabály írja elô, 
tehát kötelezettsége is az önkor-
mányzatnak.  

FüSSY AnGÉLA

Akadálymentes lesz a hivatal
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Három helyszínen is megünne-
pelte Várpalota városa államala-
pítónk, Szent István király és az 
új kenyér ünnepét. 

készenléti-lakótelep
Az ünnepségsorozat a Készenlé-

ti-lakótelepen vette kezdetét, ahol 
is a Búzakalász dalkör mûsora után 
katolikus mise következett. Sándor 
Mihály káplán szentmiséjében el-
mondta: „Amíg a magyar családok 
nem épülnek sziklára, addig az or-
szágot sem lehet sziklára építeni. 
Amíg az ország nem épül sziklára, 
addig a magyar családok sem épül-
hetnek sziklára. A szikla pedig maga 
Jézus Krisztus.” Majd szólt Szent 
Istvánról, emígyen: Szent István 
király a  magyar vezetôk példaképe 
és irányítója kellene hogy legyen, s  
idézett fiához, Imre herceghez inté-
zett Intelmeibôl is, ahol így okítja 
ôt többek között királyunk: „Na-
ponta nagyobbítsd országodat”. A 
mise végén a megszentelt új kenye-
ret Németh Árpád polgármester 
szegte meg,  s Tóthné dr. Bakonyi 
Csilla képviselôvel, a  Készenléti-
lakótelep városrész önkormányzatá-
nak elnökével közösen osztotta 
meg a jelenlevôkkel. A misét vers 
követte, majd az Égikapunyitó Dob-
kör adott kiváló mûsort. Ezt követ-
te Zergi Mózes versmondása, mi-
után a képviselô asszony beinvitálta 
az ünnepség résztvevôit a közössé-
gi ház udvarára, ahol dobkör zenéje 
és fehérasztal mellett jó alkalom 
nyílt egy kis beszélgetésre, ismer-
kedésre.  

Inota
Az inotai Dísztéren  az inotai 

Búzakalász dalkör és Gágó Zsolt 
közremûködésével, a Himnusszal 
kezdôdött  az ünnepi megemléke-
zés fél tízkor, majd Sajtos János, 
az inotai részönkormányzat elnöke 
köszöntötte az ünneplôket. Ünnepi 
beszédében Sajtos János kiemelte, 
hogy az ünnepnek össze kell kötnie 
az ünneplôket, nem szabad hagyni, 

hogy bármi is elhomályosítsa az 
ünnep tényét, amelyet a hétközna-
pok vitáival tilos bepiszkolni. Az új 
kenyeret Németh Árpád, Várpalota 
város polgármestere szegte meg. A 
megemlékezést a Székely himnusz 
eléneklésével zárult, mely után a 
szervezôk állófogadásra invitálták a 
szépszámú ünneplô közösséget.

Várpalota 
A Thuri-vár elôtti szentmisét 

követôen szegte meg Németh 
Árpád, a város elsô embere a 
kenyeret, s kínálta azt körbe 
az ünneplôk között. A szóno-
kok nem voltak túl bizakodó-
ak, mint mondták, félelemben 
él a magyar Európában.

Szép számban gyûltek össze 
a helybeliek a vár elôtt, hogy 
meghallgassák Sándor Mihály 
káplán ünnepi szónoklatát, s 
vegyenek a megszentelt ke-
nyérbôl. Az ünnepség szent-
misével kezdôdött, hiszen 
augusztus huszadika össze-
forrt hitünkkel, vallásunkkal. 
István ünnepe a keresztény 
államiságunk 1000 éves tör-
ténetének, viharainak ünnepe. 
Az atya beszéde közben kitért 
arra is, hogy a magyar emberek ma 
félelemben élnek Európa közepén, 
mert megtûrtté vált a nemzetek 

között az a nép, kinek nyilaitól ret-
tegve menekültek, kik útjába kerül-
tek. A szentmisét követôen Németh 
Árpád polgármester megszegte a 
kenyeret és körbekínálta azt az ün-
neplôk között. A város elsô embere 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
hogy a magyarság szétmorzsolódott 
volna a külsô, ellenséges nyomás és 
a belsô feszültségek hatására, ha 
Szent István királyunk nem tartja 

össze az országot vasmarokkal és 
nem teremt rendet tûzzel, vassal 
és vérrel. Szónoklatában a polgár-

mester emlékeztetett arra, hogy a 
kereszténység segített túlélni a tör-
ténelmi viszontagságokat, hiszen 
István, Géza fejedelemmel ellen-
tétben nem tartotta szerencsésnek 
a pogány hit megtartását. Nem volt 
könnyû idôszak a kereszténységért 
való küzdelem, mindannyian em-
lékszünk arra, milyen intézkedé-
seket követelt államiságunk meg-
szilárdítása. S noha így, ennyi év 

távlatából is, idônként elgon-
dolkozunk, hogy megérte-e a 
sok vér, melyet magyar ontott 
ki magyarból, de tudjuk, hogy 
az ország fennmaradt és a ma-
gyarság fennmaradt.  István 
azt is felismerte, hogy anélkül 
nem lehet erôs ország és erôs 
nemzet, ha önnön hagyomá-
nyait, eredetét, beleértve az 
eredet mítoszait is, és nemze-
ti jelképeit, nem tiszteli.  Mert 
ha ezek nincsenek, akkor nincs 
az a társadalomszervezô erô, 
mely egy nemzetet a közös hit 
mellett összetart – utalt záró 
szavaival múltunk tiszteleté-
nek fontosságára a szónok. 

Az ünnepségen közre-
mûködött a veszprémi Kôris 
zenekar, valamint a Cserregô 

Néptáncegyüttes szeniorcsoportja. 
FOTó: RÉDLI JóZSEF 

TOVáBBI kÉPEk A www.VARPALOTAI.Hu OLDALOn 

Megtûrt néppé váltunk,  
s félelemben élünk Európában

Szép Számban gyûltek öSSze a várpalotaiak a thuri-vár elôtt

tóthné dr. bakonyi CSilla képviSelô 
éS németh árpád polgármeSter
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„19 éves lány vagyok. Néhány hónapja úgy érzem, 
hogy gondjaim vannak az étkezéssel. Az egész azzal 
kezdôdött, hogy a barátom viccbôl megjegyzést tett 
az alakomra. Azóta folyamatosan figyelem magam 
a tükörben, és mérem a súlyomat. Szinte állandóan 
az jár a fejemben, hogy biztosan túl kövér vagyok. 
Sokszor fordult velem elô, hogy napokig szinte sem-
mit nem ettem, máskor szinte rohamszerûen rám 
tör az éhség és olyankor iszonyatosan sokat eszek, 
szinte válogatás nélkül mindent. Többször elôfor-
dult, hogy ezek után meghánytattam magam. Ér-
zem, hogy ez így nem egészséges, de nem tudom 
hogy orvosi vagy pszichológiai problémám lehet-e. 
Ön szerint kihez forduljak segítségért?”

Amit magadról és az étkezési problémádról le-
írtál, valóban lehet, hogy egyfajta evési zavar, a  
bulimia nervosa kezdeti tünetei jeletkeztek. Pozi-
tív dolog az, hogy látod, hogy valami nem stim-
mel veled, ezért jobb, ha mielôbb pszichológushoz 
vagy pszichiáter szakorvoshoz fordulsz segítségért, 
akkor nagy eséllyel megszüntethetôek a tüneteid, 
és  lelkileg is jobban fogod magad érezni.

A bulimia szó maga a görög boüsz = ökör (il-
letve nagyító képzô), valamint a limosz = étvágy 
szóból származik, tehát ökörétvágyat, farkaséhsé-
get jelent. A bulimia nervosa (rövid nevén buli-
mia) fiatal kórképnek számít, korábban az anorexia 
tüneteinek tartották a bulimiás jelenségeket: a 
falási rohamokat és az önhánytatást. Tény, hogy 
a bulimia  nagyon gyakran anorexiához társul: a 
túlságosan sovány betegnek bulimiás tünetei is 
vannak.

A bulimiás betegre a következôk jellemzôek:
– Túlevési epizódok kontrollvesztés érzésével. 
– Önhánytatás, hashajtózás vagy egyéb súly-

csökkentô manôverek. 
– Kellôen gyakoriak legyenek ezek a tünetek 

(legalább heti kétszer jelentkezzenek). 
– Az önértékelés zavara. 
A bulimia minden tápláltsági állapotban megje-

lenhet, soványakban, kövérekben egyaránt. Gyak-
ran anorexiával kezdôdik, de ha nem így, a zavar 
általában akkor is az anorexiához lényegében ha-
sonló evéskorlátozási kísérletek hátterében alakul 

ki. A diétázási próbálkozásokat a túlevések és a 
kompenzáló viselkedések törik meg, melyek in-
tenzív bûntudat forrásai. Mindemellett a bulimiás 
epizódok feszültségcsökkentést szolgálnak.

A karcsúság eltúlzott jelentôsége miatt korlá-
tozott evés a bulimia központi jellegzetessége. 
Minden bulimiás beteg kontrollálni próbálja test-
súlyát diétázás és a magas energiatartalmú ételek 
elkerülésének segítségével, legalábbis a betegség 
elején. Az étellel kapcsolatos gondolatok igen sok 
idôt rabolnak el. A túlevés és a hányás egymást 
váltja, a túlevések jelentkezése után a betegek ha-
mar megtanulják a kompenzáló viselkedéseket.

Az evészavaroknak számos  szövôdménye is le-
het. Az evészavarban szenvedôk egyharmadánál 
emiatt a betegség elôrehaladtával orvosi kezelést 
igénylô betegség is fennáll.

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

IGnácZ ADRIEnn 
OkLEVELES PSZIcHOLóGuS

A pszichológus válaszol

Az evési zavarokról

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
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Megkérdeztük...

Mennyibe kerül 
az iskolakezdés?

Lengyel László 
kazánfûtô

Mindkét gyermekünk tanul még.   
Szerencse,  hogy táskát nem kell 
venni, mert a tavalyi még jó, de a 
kisebbiknek csak a tankönyveiért 
18 000 Ft-ot fizettünk. A munka-
hely 10 000 Ft-os sulicsekkel enyhí-
ti beiskoláztatási költségünket. 

kovács katalin 
számítógépes operátor

Nagyon megterheli a család pénz-
tárcáját az iskolakezdés.  Még csak 
most kezdtük összeszedni a szük-
séges felszerelést, de már így is 
jócskán fizettünk, s ebben még 
semmi extra nincs. A tankönyv is 
15-20 000 Ft lesz.

Mlincsek Attila
hegesztô

Alapjában véve mindent meg kell 
venni hatodik osztályos lányunk-
nak, mert örökké nem tart semmi 
iskolaszer.  Egy táska már 5-6000 
Ft-ba kerül, tehát eléggé leterheli 
a családi kasszát, összesen 20-30 
ezer forintra számítok.

Írószerek, füzetek, táskák
Ahogy minden más termék 

esetében is, ezeknél is számít a 
minôség és a név. Egyszerûbb ceru-
zákat 80-100 forintos áron szerez-
hetünk be, de ha nemcsak írásra, 
hanem alkotásra alkalmas darabot 
szeretnénk, akkor – keménység/
lágyság függvényében – több száz 
forinttal érdemes számolnunk. 150 
forintért már tollra is szert tehe-
tünk, de egy tartósabb, és megjele-
nésében is szebb tollért 7-800 fo-
rintot is ott hagyhatunk.

A füzetek esetében a megjelenés 
többet emel az áron, mint gondol-
nánk. Az egyszerû megjelenésûeket 
már 40 forintos darabáron, az ezek-
kel belsôre egyenértékû, de az ak-
tuális szuperhôsbe, királylányba 
csomagoltakat 120-160-ért szerez-
hetjük be. A nagyalakú füzetek ezek 
kettô-négyszeresébe kerülnek.

Hogy legyen hol tartani az óra-
rendet és az írószereket, többnyire 
tolltartóra is szüksége van a gyerek-
nek. Ha beérjük egy egyszerûbbel, 
néhány száz forintot költhetünk, a 
komolyabb kiszerelésû, többemele-
tes darabokra azonban akár 2-3000 
forintot.

Egy körzô 350 forintba, egy jobb 
minôségû készlet 2-4000 forintba 
kerül, egy 8-10 színbôl álló tempe-
racsomag pedig 1000-1300 Ft-ba. 
Hogy mindezt legyen miben horda-
ni, minôségtôl és kinézettôl füg-
gôen 3–10 000 forintért vásárolha-
tunk táskát.

Tankönyvek
A iskolák nagyfokú önállósággal 

rendelkeznek a csomagok összeállí-
tása terén, így változatos árakat 

találtunk. A várpalotai általános 
iskolák esetében általában a maga-
sabb osztályhoz magasabb árak 
társulnak: egy elsô osztályos 
könyvcsomag 8–13 000 forintba, 
egy felsô tagozatosé 11–15 000, 

egy nyolcadikosé akár 18 000 Ft-ba 
is kerülhet. Az angol vagy német 
nyelvet emelt óraszámban tanulók 
csomagjai átlagosan 3-4000 forint-
tal kerülnek többe, de egyes ese-
tekben a könyveket két évig is 
használják. A középiskolákban in-
kább szakfüggôek az árak, ebben 
az esetben 14–17 000 forintos át-
lagköltségekkel számolhatunk.

Támogatások, kedvezmények
A várpalotai önkormányzat 

igyekszik támogatni az arra rászo-
rulókat. Akinek egy fôre esô jöve-
delme nem haladja meg a 35 600 
forintot, 2500 forintos tankönyvtá-
mogatásban részesülhet, aki pedig 
rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatást kap, az ingyenesen juthat a 
könyvcsomaghoz. Sok esetben – ha 
van rá lehetôség –, az iskolai 
könyvtárból kölcsönöznek korábbi 
példányokat a rászoruló diákoknak 
az intézmények.

Körképünkben igyekeztünk meg-
szólaltatni a vásárlókat is, ám ta-
pasztalatunk szerint a vásárlók je-
lentôs része még csak érdeklôdik. 
Megnézik a kisebb boltok, a bevá-
sárlóközpontok polcait is. Inkább 
az elsô tanítási hét az, amikor ki-ki 
az igényeinek, de inkább a tanárok 
elvárásainak megfelelôen jön sor-
ban állni.

– Miért vegyem a márkásat – 
kérdezi két leendô nyolcadikos 
szinte egyszerre –, mikor úgyis 
tönkremegy? Így aztán a fiúk be-
vásárlókocsijába a jobb helyeken 
csak gagyinak titulált körzôkészlet 
kerül.

SZERZô:  
DócZI PÉTER–ZATkALIk AnDRáS

Iskolakezdés: Mennyi az annyi?

az iSkolakezdéS komoly kiadáSokkal jár

Éleslövészet
Az MH BHK kezelésében lévô honvédségi te-

rületeken az éleslövészetek az alábbiak szerint 
alakulnak 2008. szeptember 11-ig: 

Hajmáskér lôtér („0” ponti lôtér): 
Szeptember 1–4.: Szárazföldi lövészet 08.00–

22.00-ig (nagy zajhatással) 
Szeptember 5.: Szárazföldi lövészet 08.00–

18.00-ig (nagy zajhatással) 
Szeptember 8–11.: Szárazföldi lövészet 08.00–

22.00-ig (nagy zajhatással) 

Lakossági fórum
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2008. 
szeptember 4-én 18 órai kezdettel lakossági fó-
rum lesz az inotai faluházban, az alábbi témák-
ban:
Helyi állattartási rendelet
Elôadó: Máténé dr. Ignácz Anita, dr. Bita József 
irodavezetô
Szociális lakásépítés a Gorkij utcában
Elôadó: Németh Árpád polgármester, Katona 
Csaba alpolgármester

Várpalota Város Önkormányzata
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A történelmi zászlók találkoztak
Immáron másodjára rendezte 
meg a Palotai Turul Társaság vá-
rosunkban a történelmi zászlók 
találkozóját, amely most augusz-
tus �3-án, szombat délután még 
látványosabb volt, mint a tavalyi. 

Fél kettôtôl már dr. Téglás Gyula 
történész, majd dr. Hegedûs Lóránt 
református püspök elôadását hall-
gatták az érdeklôdôk a történelmi 
zászlókról a vár kôtárában. Nem 
sokkal késôbb mintegy 170 zászlót 
lobogtatott  már a nyárvégi friss 
szél, amikor a zászlóvivôk népes tá-
bora dobszóra kivonult a várból, 
hogy valóra váltsa Petôfi Sándor so-
rait:  „Föl a zászlóval magasra, / 
Egész világ hadd láthassa. / Elôre!” 
Elôször Gágó Zsolt, a Palotai Turul 
Társaság elnöke megnyitó gondola-
tai hangzottak el, majd Forgács Zsu-
zsanna gyönyörû népdalai után dr. 
Hegedûs Lóránt református püspök 
mondott megindító beszédet, 
amelyben azt hangsúlyozta, azé a 
népé lesz a Kárpát-medence, ame-

lyik teleszüli, amelyik megtölti saját 
fiaival, lányaival. Azé az ország, 
akié a gyermek! – figyelmeztette a 
püspök aggódva a jelenlévôket. 

Az Égikapunyitó Dobkör mûsora 
után a következô elôadóként To-
roczkai László, a HVIM tiszteletbe-
li elnöke köszönte meg a meghí-

vást, s kiemelte a zászlók 
fontosságát, hogy minden nemzet, 
így mi is, legyünk büszkék a törté-
nelmi szimbólumainkra. Ezt kö-
vetôen Németh Árpád polgármes-
ter köszöntötte a találkozó 
résztvevôit, s újra felhívott min-
denkit: Nem  kell félni, nem kell 
megijedni senkinek sem a magyar 
zászlótól, nem bánt az senkit, még 
ha sokan azt szeretnék is elhitetni 
mindenkivel.   A köszöntôk és a 
kiváló zenés-énekes mûsor után a 
majd kétszáz  történelmi zászlóval 
és a részvevôk saját zászlaival lát-
ványos menet indult a városköz-
pontban, élen a történelmi Vitézi 
Rend tagjaival.  Lovas vitézek, ha-
gyományôrzô szervezetek, helyiek, 
a környezô településekrôl érkezôk, 
turisták, nézelôdôk, fiatalok, idô-
sek egyaránt büszkén, vidáman és 
örömmel vettek részt a színpom-
pás és lélekemelô rendezvényen.

 ERDôHáTI
TOVáBBI kÉPEk:

 www.VARPALOTAI.Hu

történelmi záSzlók látványoS felvonuláSa dobSzó közepette a vároS utCáin 

Aktív hagyományôrzôk
Íjfeszítô és kardforgató eleink a 
régi idôkben (gyakorlati szem-
pontoktól vezéreltetve) tavasztól 
az esôs idôszak bekövetkeztéig 
cselekedték meg hadi tetteik 
nagy részét. Így tették ezt a vár-
palotai hagyományôrzôk ezen a 
nyáron is.

Amellett, hogy rengeteget gya-
korolnak, edzenek, gondot fordíta-
nak arra is, hogy megismertessék és 
megszerettessék az ifjúsággal ôse-
ink életmódját, harcmodorát, s 
mindezt élvezetes, izgalmas mó-
don. Az Ôrzôk Rendje Hagyományôr-
zô Egyesület most augusztus dere-
kán rendezte meg haditáborát 
Jásdon, vadregényes környezetben, 
a Gaja patak mentén. Itt általános 
és középiskolás korúak ismerked-
hettek meg az íj-, nyílvesszô-, 
pajzs- és  alkarvédô-készítéssel. 
Megtanulták a bot- és ostorforgatás 
rejtelmeit, éjszakai harci túrán vet-

tek részt,  és népi közösségi játé-
kokból is kaptak ízelítôt.  Megte-
kintették a tési szélmalmot, s 
ellátogattak Szápárra is, ahol Kohus 
László kovácsmester mutatta be a 
kovácsolás csínját-bínját. A fiatalok 
csiszolhatták íjásztudományukat, 

de minderre szükség is volt, hiszen 
a pénteki nyílt napon a szülôk el-
jöttek, s megtekintették, mi min-
dent sajátított el lányuk, fiuk.

 Nem tétlenkedtek azonban a 
Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egye-
sület tagjai sem. Mint azt Farkas 

Gábor elnök elmondta,  augusztus 
19-én házi erôpróbát  tartottak a 
Rózsakút utcai Felsôvárosi Múzeum 
és Szállás udvarán. A gyerekkor-
osztálynak négy-, míg az ifjúsági 
korosztálynak hatórás versenyen 
kellett megmutatni kitartását, 
ügyességét, rátermettségét. A több 
száz leadott lövésbôl az adott idô 
alatt elért találatok száma döntött  
a helyezésekrôl.  A fiatalok jól vet-
ték az akadályt, s kiváló eredmé-
nyeket produkáltak az erôpróbán.

Az Ôrzôk Rendje sem pihent meg 
a jól sikerült haditábor után: Szent 
István ünnepének napján  íjászver-
senyt rendezett Inotán, a tó mel-
lett. Itt az íjászok változatos, ne-
héz terepen, több korcsoportban 
tettek tanúbizonyságot felkészült-
ségükrôl. Az ország távolabbi tele-
püléseirôl is érkeztek versenyzôk, 
és azok, akik  helyezést értek el, a 
rendezôktôl értékes tárgyjutalma-
kat vehettek át az oklevél mellé.

a jáSdi táborban a gyerekek Saját kéSzítéSû pajzSokkal vettek réSzt a hadi játékban
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nem ez az elsô alkalom, hogy 
emlékmûveket, nemzeti jelképe-
ket rongálnak meg Várpalotán. 
korábban a vár elôtt döntöttek ki 
egy zászlórudat, majd a Trianon 
Múzeum kertjében egy keresztet, 
szintén megrongálták csík Ferenc 
olimpiai bajnok úszó emléktáb-
láját, néhány napja pedig a nem-
rég felavatott wass Albert liget 
13 almafája közül törtek ki né-
gyet a vandálok.

A várpalotai rendôrkapitányság 
nyomoz az ügyben. A helyi köz-
terület-felügyelet igazgatója, aki 
korábban 16 éven át volt nyomozó 
fôtiszt, úgy véli, egyazon balli-
berális szellemi érához tartoznak 
a rongálók, a károkozás pedig az 
emlékmû szellemiségi, szellemi üze-
nete ellen irányul. Siralmas látvány 
tárul elénk, ha most a Wass Albert 
ligethez sétálunk. Augusztus 19-
ére virradóan 130-140 centiméter 
magasságban ismeretlenek derékba 

törtek három díszalmafát, egy mási-
kat a Korompai Lajos utcában pedig 
tövestôl csavartak ki. Az erdélyi író 
emlékére a Palotai Turul Társaság 
közremûködésével alakíttatta ki a 
ligetet a várpalotai önkormányzat, 
illetve a Várpalota Város Közterü-
let-felügyelet és Városüzemeltetési 
Igazgatóság az egykori strandterü-
let közelében. Az emlékhelyet (az 
író Tizenhárom almafa címû regénye 
nyomán – szerk.) egy terméskôre 
elhelyezett márványtáblát és 12+1 
földlabdás, úgynevezett kétszer is-
kolázott díszalmafát áprilisban állí-
tották, így csak néhány hónapig áll-
hatott ott teljes díszében. Valakinek 
vagy valakiknek a szemét bántotta. 
Így volt ez korábban több jobbol-
dali szellemiséget tükrözô nemzeti 
jelképpel, ami arra enged következ-
tetni, hogy a vandálok célja nem 
egyszerûen a rongálás, hanem poli-
tikai üzenete van a törés-zúzásnak. 
Így vélekedik Szederkényi Attila, a 
közterület-felügyelet igazgatója is, 

aki elmondta, a rongálás éjszaka 
vagy kora hajnalban történt.  

Göngöcs József rendôr fôtörzs-
zászlós, ügyeletvezetô   közölte, 
megindították a nyomozást, de 
annak sikere érdekében részleteket 
egyelôre nem árulhat el. Hozzátet-
te, hogy igyekeznek elejét venni az 
ilyen rongálásoknak, ezért rendsze-
resen járôröznek az egyenruhások, 
ahol pedig nagyobb csoportokban 
találkoznak gyanúsan gyülekezôk-
kel, minden alkalommal igazoltat-
ják ôket. Azokon a területeken, 
ahol elôfordult már hasonló eset, 
fokozott a rendôri felügyelet. 

A korábbi rongálásokról a rendôr-
kapitányság úgy nyilatkozott, hogy 
az huligánok által elkövetett rongá-
lás. A közterület-felügyelet és a pol-
gármester másképp vélekedik. 

Németh Árpád kérdésünkre úgy 
fogalmazott, biztos benne, hogy 
szándékos rongálásról van szó, s 
nem véletlen, hogy az elkövetôk a 
nemzeti jelképekre utaznak, zászlót, 

keresztet, és Wass Albert ligetet, 
emléktáblát becstelenítenek meg. 
Ezen emlékmûvek állításánál jelen 
van a Fidesz helyi szervezete, a ron-
gálás nekünk szól – mondta a pol-
gármester. Németh Árpád szomorú-
an konstatálta, úgy tûnik, mintha a 
rendôrség nem venné elég komolyan 
az ügyet. A mostanit megelôzô van-
dálkodások okán is tettek feljelen-
tést, de a nyomozás lezárása után a 
rendôrségi jelentésben az állt, hogy 
a zászlót, illetve a keresztet a szél 
csavarta ki, az olimpikon emléktáb-
lája pedig a benne keletkezô nyomás 
miatt magától repedt meg. Már elôre 
kíváncsi vagyok, hogy a rendôrség 
szerint, vajon a fák hogyan törhet-
tek ki – mondta a város elsô embere. 
A városvezetés úgy tervezi, hogy 
2009-tôl két fôvel mindenképpen 
bôvíti a közterület-felügyelet sze-
mélyi állományát, már csak azért is, 
mert egy kormányzati rendelet több-
let jogokkal is felruházná ôket. 

SZERZô: FüSSY AnGÉLA

nemzeti jelképekre utaznak a rongálók
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Veszprém megyei hírek

Többszintû keresztezôdés a 8-as úton
Az úthálózat-fejlesztési igényekrôl 18 éve beszélünk folyamatosan, a 
kelet–nyugati folyosó fontosságáról és az M8-as gyorsforgalmi útról, 
de látni kell, ma az észak–dél irányú útfejlesztések preferáltak gaz-
dasági szempontból. Ennek ellenére nekünk az az érdekünk, hogy itt, 
a közép-dunántúli régióban, azon belül Veszprém megyében megol-
dást találjunk bizonyos problémákra, mint például a 8-as áteresztô-
képessége, vagy a külsô városrészek tehermentesítése, valamint azon 
csomópontjaink többszintûvé tétele, ahol ez indokolt – mondta saj-
tótájékoztatóján Pál Béla országgyûlési képviselô, a KDRFT elnöke. 
Jó hír, hogy többszintû keresztezôdés épül térségünk egyik legveszé-
lyesebb csomópontjába, a hajmáskér–sólyi elágazásba. Úgy tûnik, 
lesz elôrelépés, jó néhány szakaszon hamarosan megkezdôdhet a ter-
vezés. Amíg az M80 projekt is elkészül, az legalább 15 év, és máig 
sok az ügyben a kérdôjel, a Veszprémet is átszelô 8-as fôútra 2013-ig 
30 milliárdot fordítanak. Kétszer kétsávosra bôvítik, valamint 11 és 
fél tonnás burkolatmegerôsítést is terveznek. 

Székelyföld a megyei múzeumban 
A kiállítás bemutatja, a falusi élet mennyire természetközeli volt, 
mennyire humoros, a dolgos hétköznapok mellett  az emberek meny-
nyire tudtak ünnepelni! – összegezte a látottakat Talabér Márta me-
gyei alelnök az Ünnepek és találkozások címû kiállítás megnyitóján 
a Laczkó Dezsô Múzeumban az ünnepnapon.
V. Fodor Zsuzsa megyei múzeumigazgató köszöntôje után az alelnök 
elmondta: a kiállítás a veszprémi, a komáromi és a sepsiszentgyörgyi 
múzeumok egymásra találásának gyümölcse, és ez a sokszínûség, 
izgalmas kölcsönhatás teszi színessé, élvezetessé. Amikor végigjár-
juk, érezzük, mennyi mindent nem tudunk egykori életünkrôl. A kiál-
lítás az egyházi esztendô jeles napjait mutatja be. A Bakony és a 
Balaton-felvidékének a 20. századra megkopott, és ma már  fôként 
emlékezetben élô gazdag szokáskincsébôl merít, bemutatja többek 
között az 1990-ben még jól ismert Szent Család-járást vagy szállás-
keresést, az asszonyfarsangot, az újra életre keltett Szent Flórián- 
napi ájtatosságot, valamint a pünkösdi bohóc bôségvarázslást. 

Díszpolgárok és nívódíjas pedagógus ôsiben 
A falu szülötteinek: Kubik Anna színmûvésznônek, Fekete László 
sportolónak, a világ legerôsebb emberének díszpolgári címet, Köcski 
Ferencné nyugdíjas pedagógusnak a település nívódíját adományoz-
ta Kerekes Anna polgármester és Bostai Ferenc alpolgármester a hét-
végén a falunapok keretében rendezett ünnepségen. Talabér Márta, a 
megyei közgyûlés alelnöke emlékeztetett az ezeréves mútra visszate-
kintô település küzdelmeire. Felidézte a gyarapodást, a pusztulást, a 
vallási villongásokat, az újjépítést, a hôsies újrakezdést. Talán utób-
bi a legfontosabb – fogalmazott az alelnök – hisz Ôsi többször elnép-
telenedett a  török idôkben, késôbb pestis pusztított, majd a világ-
háború tizedelte a lakosságot. A hosszú évszázadokon át fôként 
földmûvelésbôl élô lakosság a XX. század elejétôl fokozatosan tért át 
az ipari tevékenységekre, és kereste-kutatta a környezô települések 
munkahelyeit, mint például a bányászatot, a vegyipart, a kohásza-
tot. – A rendszerváltás nem minden tekintetben hozta meg Ôsiben a 
várva várt változást – hangsúlyozta Talabér Márta. Ily módon a japán 
hitelbôl megvalósított csatornaberuházás korszerûbbé tette a lakos-
ság életét, ugyanakkor a szerzôdés elônytelen feltételei megnehezí-
tették az önkormányzat mozgásterét. A falu vezetése minden nehéz-
ség ellenére legfôbb céljának tekinti a mûködôképességet. Külön 
súlyt helyeznek a rendezvényekre, ápolják, ôrzik a település sporttal 
kapcsolatos hagyományait is.

Különleges minôségû
egyedi esKüvôi fotózás

erdélyi gábor
tel.: 30/214-9268

erdelyigabifoto@gmail.com 
www.erdelyifoto.hu
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Programajánlók, közérdekû információk

Mozimûsor
Jó SZEREncSÉT MOZI
Augusztus 29–30. péntek–szombat 

18 óra  
SZEX ÉS NEW YORK  
Színes szinkronizált amerikai 
filmvígjáték 
Rendezô: Michael Patrick King

Augusztus 31–szeptember 1. 
vasárnap–hétfô 18 óra 
KUNG FU PANDA 
Színes szinkronizált amerikai 
animációs kalandfilm 
Rendezô: J. Stevenson, M. 
Osborne

Szeptember 2–3. kedd–szerda 18 
óra  
VADÁSZAT ANGOLOKRA  
Színes magyar film 
Rendezô: Bagó Bertalan 
Szereplôk: Magdalena Gorska, 
Cserhalmi György

Szeptember 5. péntek 18 óra 
A BOLDOGÍTÓ TALÁN 
Színes amerikai–angol 
filmvígjáték 
Rendezô: Paul Weiland

Szeptember 7–8. vasárnap–hétfô 
18 óra  
WANTED  
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm  
Rendezô: Timur Bekmambetov 
Szereplôk: James McAvory, 
Morgan Freeman, Angelina Jolie

Szeptember 9–10. kedd–szerda 18 
óra 
KYTHÉRIA 
Színes magyar film  
Rendezô: Mészáros Péter 
Szereplôk: Kovács Kati, Krajcsi 
Nikolett, Tóth András

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

InOTAI kÖZÖSSÉGI HáZ 
Czetner Gyula amatôr intarziaké-

szítô mûveibôl kiállítás nyílik   
szeptember 6-án, szombaton 13 
órakor. A kiállítást megnyitja: 
dr. Horváth Magdolna közgaz-
dász. Közremûködik: Gágó Zsolt. 
A kiállítás megtekinthetô: 2008. 
szeptember 16-ig  hétfôtôl pén-
tekig 8–16 óráig

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

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.

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

XXIII. Várpalotai napok 
�008. szept. 19–�1.

A Magyar Honvédség Bakony Harc-
kiképzô Központjának technikai 
bemutatója

XIX. Várpalotai fúvószenekari és 
mazsorettfesztivál és gála

„Egy nap Mátyás király hadi tábo-
rában”, a HM Honvéd Kulturális 
Szolgáltató Kht. szervezésében

A Kárpátaljai Ukrán Népi Együttes 
tánckarának mûsora

Roma zenészek autentikus elôadá-
sa a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat jóvoltából

Operett-összeállítás, kabarémûsor, 
meseszínház, aszfaltrajzver-
seny

Éjszakai fôzôverseny, fáklyás vár-
túra, kisvonat, ugrálóvár, vi-
dámpark, Kredenc, Roxity, Hát-
só Gondolat, El Nino utcabál, 
Cupi retro diszkóparti, Bon 
Bon-, Korál-koncert, tûzijáték

Bányásznapi ünnepség
Szeptember 6. szombat 10 óra 

58. bányásznapi ünnepség 
(Az 50 éves a Jószer! 
rendezvénysorozat elsô 
programja)

XXIII. Várpalotai napok
2008. szeptember 19–21.

Korál Koncert 
Várpalota, 2008. szeptember 20., 23 órakor a vár mögött

III. Thuri György történelmi íjászverseny
Várpalota, Thuri-vár és környéke, 2008. augusztus 30.

Program: 
   7.30–9.00  nevezés
     9.00 gyakorlás
   10.00 megnyitó, verseny
   16.00 eredményhirdetés

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
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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

A Mátyás-napi rendezvények 
sokkal összetettebbek lesznek 
a tavalyiaknál, hiszen nem-
csak a királyra, hanem az egész 
középkorra, legfôképpen a rene-
szánszra is emlékezünk – mond-
ta köszöntôjében németh árpád 
polgármester. 

Ezt követôen a körmöcbányai 
Barbakana együttes adott koncer-
tet. Próder István muzeológus vár-
bejárásra hívta az egybegyûlteket, 
miközben az  Orphenica Lyra 
együttes, valamint a Dunai házas-
pár elôadásait élvezhették. 

A Táncsics utcában a gyermekek-
nek rajzversenyt rendeztek, estére 
mintegy negyven méter hosszan 
álltak a szebbnél szebb alkotások a 
járdán. A napot az Arasinda együt-
tes koncertje, valamint a Pannon 
Várszínház Kinizsi Pál címû elôa-
dása zárta. 

A szombati napot a müezzin 
hangja indította, mely a török tá-

bort ébresztette. Sátraikból elôjôve 
a törökök tüzet raktak, vizet hoz-
tak, készülôdtek a reggelire. Délben 
a müezzin imára szólította a musz-
limokat. Három órakor kezdôdött a 
Langaléta Garabonciások mûsora. 
A gólyalábas vásári mulattatók a 
gyermekek bevonásával középkori 
mutatványokkal szórakoztatták a 
nagyérdemût.  

Helyey László színmûvész sze-
mélyében megérkezett Mátyás ki-
rály, aki mondákkal szórakoztatta a 
közönséget. A nap egyik csúcspont-
ja a délután hat órakor kezdôdô, 
alaposan begyakorolt és megrende-
zett, rengeteg szereplôt felvonulta-
tó várostrom volt. Vasárnap reggel 
árulás történt a táborban, melynek 
végül akasztás lett a vége. A jelenet 

maga hiteles, jól megszervezett, 
látványos körülmények között zaj-
lott. A törökök elfoglalták a várat, 
amit késôbb a Thuri vezette feltü-
zelt magyar sereg visszafoglalt. Ösz-
szességében elmondható, hogy egy 
kimondottan magas színvonalú, jól 
szervezett, látványos, de talán ami 
a legfontosabb, hiteles programso-
rozatot sikerült megrendezni. 

Vasárnap délelôtt az egyik jele-
netet szemlélve figyelmes lettem 
egy  zajos csoportra. Odaléptem 
hozzájuk, hogy kicsit csendre int-
sem ôket, amikor kiderült, hogy 
olasz turisták. Kérdésemre elmond-
ták, hogy a Balatonon nyaralnak és 
a társaságuk egy része pénteken 
már járt a várban, ôk ajánlották a 
többieknek, hogy érdemes felke-
resni a várost. Már nem is akartam 
csillapítani ôket.  Legyünk inkább 
hálásak nekik, mert bár ôk nem is 
sejtik, mégis fontos feladatot telje-
sítenek: messze viszik hírünket! 

PócSIk AnDRáS

Vigyétek hírünket messze! 

A hecckampány gyümölcse beérett
A várpalotai Vass Albert park almafácskáit elpusztították

  A várpalotai  Vass Albert park a Palotai Turul Társaság ötlete alapján  a helyi ön-
kormányzat és a Városüzemeltetési Igazgatóság hathatós segítségével valósult meg. 
Az idén tavasszal kialakított emlékparkot Wass Albert Tizenhárom almafa címû könyve 
alapján 13 almafa alkotja, illetve alkotta eddig.   Ezeknek, a már termôre fordult, és 
már gyümölcsöket nevelô, életképes fácskáknak életét törte ketté augusztus 18-a éj-
jelén a vad, felheccelt, egyelôre ismeretlen gonosztevôk hada. A 13 fa közül három fát 
mintegy másfél méter magasan, egyet pedig tôben törtek el.   Az emlékparkban elhe-
lyezett táblát is meggyalázták: levizelték. 

A Palotai Turul Társaságot és a helyi önkormányzati vezetést számtalanszor gyaláz-
ta az országgyûlési képviselô asszony minden fórumon, mikor csak tehette. Világgá 
kürtölte, hogy a városban a helyi vezetés a szélsôjobbal (értsd: a Palotai Turul Társa-
ság) kokettál. A képviselô asszony által indított médiakampfnak, médiaháborúnak 
gyümölcse beérett, az eredmény megvan: az ártatlan, senkit sem bántó fácskákon 
elégtétel vétetett, az emlékkô meggyaláztatott.  

Emlékezni a magyar íróra, költôre, s emlékére almáskertet, élô szobrot állítani szél-
sôséges dolog? Nem. 

Gyümölcsöt nevelô, lassacskán árnyat adó fácskákat elpusztítani, emlékkövet meg-
gyalázni,  felheccelni a tettének súlyát talán fel sem ismerô személy/eket szélsôséges 
dolog-e? 

Elhatárolódik-e ezen szélsôséges és gyalázatos tettôl a képviselô asszony? Kér-e 
bocsánatot, no nem a szervezettôl, nem az önkormányzattól, hanem az elpusztított 
fáktól, a meggyalázott kôtôl, Wass Alberttôl, az irodalombarátoktól?

Visz-e az egyelôre még életben hagyott almafácskák tövére egy-egy kanna vizet?
Letesz-e egy szál virágot a meggyalázott kôre? Leállítja-e végre hecckampányát? 

Vagy lesz folytatása netalántán? Legközelebb milyen közteret, középületet, társasá-
got, magánszemélyt, vesz célba? Rettegniük kell ezután azoknak a palotaiaknak, akik 
végre építik-szépítik a várost? Jó érzésû, tisztességes ember emlékparkot meggyalá-
zókkal, nem a békére törekvôkkel nem vállalhat közösséget. Mert az igazság mindig az 
életre szavaz. 

Így most az almafácskák életére.
Palotai Turul Társaság

a vároStrom után igenCSak jóleSett a kupa bor a magyar vitézeknek

FIZETETT POLITIkAI HIRDETÉS
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nem mindennapi adakozásra ke-
rült sor a Veszprém megyei kór-
ház életében. Egy idôs házaspár, 
Horváth István és felesége �0 
millió forintot adományozott 
eszközbeszerzésre az intézmény-
nek. Olyannyira nagy összegnek 
számít ez a húszmillió forint, 
hogy ennyi pénzt ad például a 
mûszerpark fejlesztéshez a vá-
ros, éves szinten. 

Ekkora összegû magánfelajánlást 
még sosem kaptunk – mondta dr. 
Rácz Jenô. A fôigazgató úgy véli, 
teljesen természetes, hogy egy ki-
emelt támogatónak kiemelt bánás-
mód is jár. Az arany fokozatú kár-
tyával a Horváth házaspár 
soronkívüliséget élvez a járóbeteg- 
ellátásban, ha kórházi ellátásra 
szorulnak külön kórteremben kap-
nak helyet, bármikor használhatják 
a kórház belsô parkolóját, ha pedig 
otthoni ápolásra szorulnak, ebben 
is kapnak segítséget. 

– Mind a ketten megöregedtünk 
már, sokat betegeskedünk. Mivel 
családunk, gyermekeink nincsenek, 
az eladott ingatlanjainkból szárma-
zó pénzt szerettünk volna jó helyre 
tenni. Ennél jobb helyet pedig nem 
is találhattunk volna – mondták az 
adakozók. A Cholnoky Ferenc me-
gyei kórházra valóban ráférnek az 
új mûszerek és a további fejlesztés. 
Nem azért mert rossz helyzetben 
lenne, épp ellenkezôleg. A régió 
más megyéibôl, sôt esetenként 
távolabbról is érkeznek betegek 
mûtétre, ellátásra. Épp ezért sikerült 
ezen a nyáron túllépniük az úgyne-
vezett volumenkorlátot, méghozzá 
hatszázzal. Ez annyit jelent, hogy 
körülbelül százmillió forint értékû 
szolgáltatás után nem kapták meg 

az OEP-tôl a támogatást. – Tennünk 
kellett valamit, mert sürgôsségi 
mûtétek, beavatkozások minden-
képp prioritást kell hogy élvezze-
nek. Ezért bevezettünk egy korláto-
zást – mondta a Palotai Hírnöknek 
Rácz Jenô. Több regionális szintû 
ellátást is folytatnak, ilyen a sebé-

szet is, de a gasztroenterológiai el-
látás például országos jelentôségû. 
A kórházintegráció során olyan 
bôvítések történtek – így került be 
Várpalota és Zirc sebészeti ellátá-
sa is a Veszprém megyei kórházba 
–, amire nem voltak felkészülve. A 
súlyszámot a bôvítéskor havi 3000-
re helyezték, ezt 300-400 beteg-
gel sikerül túlszárnyalni havonta. 
A több beteg viszont nem jelent 
többlet támogatást a biztosítótól, a 
hiány pedig veszélybe sodorhatja a 
kórházat. A fôigazgató elmagyaráz-
ta, hogy a korlátozás alapján most 
elôször nyilvánvalóan a sürgôsségi 
beavatkozásokat végzik ez, ezt kö-
veti azok ellátása, akik területileg 
is a Veszprém megyei kórházhoz tar-
toznak, akiknek a mûtétet viszont 
halasztani lehet, azt halasztják. 

A korlátozást októberben fogják 
feloldani. A kapacitási problémák 
végsô megoldására akkor kerülhet 
sor, ha a parlament szavaz majd a 
költségvetés kapcsán a volumenkor-
látokról. Addig is már elôkészítés 
alatt áll az intézmény ötéves fej-
lesztési terve. Ezek közül elsôként 

a TIOP pályázat keretében igényel-
nek 550 millió forintot a sürgôsségi 
betegellátás fejlesztésére. Ebbôl 
az összegbôl egykapus beléptetô-
rendszert alakítanának ki. Egyfelôl 
ez közös diszpécseri szolgálatot 
jelent az OMSZ-nál. Ha valaki ros-
szul lesz, most több dolgot tehet, 
hívja a háziorvosát, az alapellátás 
ügyeletét, a kórházi ügyeletet, a 
mentôket – ô maga, hogy is tudná 
megítélni, épp mire van szükség. 
Az átirányítás pedig idôveszteség 
– mondta Rácz Jenô. Az aranyóra a 
legfontosabb, mindig a tünetektôl 
számított elsô órában, az úgyneve-
zett aranyórában dôl el a beteg sor-
sa. Az idôveszteség minimalizálását 
szolgálja az integráció is. A tervek 
szerint az alapellátás ügyeletét is 
a kórházon belülre költöztetik, így 

esetenként újabb negyed-, vagy fél 
órát tudnak megspórolni. A megfe-
lelô szakemberek pontosan látják, 
hogy a betegnek szakorvosi vagy 
háziorvosi ellátásra van szüksége, 
esetleg egyéb kezelést igényel-e. 
Az 550 milliós pályázati keretbôl 
50 millió a tervezés, illetve a pá-
lyázat elôkészítése, a maradék 500 
millió felét építészeti munkákra, 
másik felét az eszközpark további 
bôvítésére, mûszerekre fordítják. A 
fôigazgató abban bízik, hogy ha a 
pályázatuk elsô és második fordu-
lója is sikeres, jövôre elkezdhetik a 
fejlesztéseket. Reménynek ad okot 
az is, hogy a sürgôsségi programjuk 
kormányzati szinten is megerôsí-
tést nyert. Álmok persze még így 
is maradnak. Szeretnének izotópdi-
agnosztikát Balatonfüreddel össze-
vontan, valamint egy olyan eszközt, 
mellyel érfestéses vizsgálatokat 
tudnának végezni. Az álmok viszont 
kellô támogatást kapnak a betegek 
részérôl, hiszen évrôl évre az egész 
régióban a Veszprém megyei kórház 
fogadja a legtöbb beteget. Rácz 
Jenô szerint pontosan erre kellene 
helyezni a hangsúlyt, a kórházakat 
versenyeztetni, nem a biztosítókat. 
Ha valaki bennünk bízik, jöhessen 
ide bárhonnan az országból, de 
akkor hozza magával a TVK-ját is, 
vagyis mi kapjuk utána az OEP-tá-
mogatást – mondta Rácz Jenô. Majd 
hozzátette, tudja, a beteg a lábával 
szavaz. Így ha egy kórház nem meg-
felelô szintû szolgáltatást nyújt, 
az beteget veszíthetne, ha beteget 
veszít pénzt is kellene, hogy veszít-
sen, így csak a színvonalas ellátás 
lenne életképes. A versenyhelyzet 
kórházak között fejleszteni tudná 
az egészségügyet. 

FüSSY AnGÉLA

ráCz jenô, a megyei kórház igazgatója éS az adományozó horváth házaSpár

Adomány eszközbeszerzésre
A kórházak között kell verseny, a biztosítók között nem

Levelet kaptunk Horváth Éva Pétfür-
dô nagyközség polgármesterétôl, mely-
ben azt kéri, hogy hozzuk nyilvános-
ságra, hogy „Pétfürdô kezdettôl fogva 
és jelenleg is tagja az Észak-balatoni 
Hulladéktársulásnak!” Az egyik korábbi 
számunkban megjelent Új szemétlerakó 

Királyszentistvánon c. írásunkban mi 
ennek az ellenkezôjét nem állítottuk. 
Várpalotai közszolgálati lapként, fel-
adatunkból adódóan, csak annyit ír-
tunk: „az Észak-balatoni Hulladéktár-
sulásnak Várpalota és környéke tehát 
már nem tagja, mert a közép-dunántú-

li, hasonló kondíciókkal rendelkezô tár-
sulást választotta.”

A Pétfürdô kontra Várpalota címû 
írásunk kapcsán pedig azt állítja, hogy  
Várpalota nem ajánlotta fel a 3679 nm 
balatonfûzfôi üdülô ingatlant! Várpalo-
ta egy 239 nm-es balatonfûzfôi beépí-

tett területet ajánlott fel.  A pert Pét-
fürdô 2001 májusában indította, amit 
Várpalota két folyamatban lévô peres 
ügye miatt, a bíróság 2002. decem-
berében az eljárások befejezéséig fel-
függesztett. Mivel ezen ügyek lezárul-
tak a megindított per folytatódik. 

Helyreigazítás a Pétfürdô kontra Várpalota ügyben
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Városunkban járt augusztus 
közepén a Phoinix gitáregyüttes. 
A Titkos kert adta palotai fész-
két, az újra szárnyaló Phoinix-
nek. A fülledt nyári estén barát-
ságos, virágos kert fogadott, 
melynek titka a rejtettsége. nem 
kell varázslatra gondolni, csupán 
annyi a trükk, hogy e szép kert 
nem látható az utcáról. 

A koncert végén alkalmam nyílt 
az együttes alapítójával, Mosóczi 
Miklóssal, a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem docensével be-
szélgetni: 

– Hogyan és mikor alakult meg a 
gitártrió?

– A gitáregyüttest 2001-ben ala-
pítottuk mûvészkollégáimmal, Koz-
ma Istvánnal és Török Tiborral. 

– Honnan ismerték egymást?
– Kozma Istvánt és Török Tibort 

már régóta ismertem, ugyanis a ta-
nítványaim voltak, s így kerültek 
az együtteshez. 

– Hol tanította ôket?
– A Liszt Ferenc Zenemûvészeti 

Egyetemen. 
– A mai estén különbözô korok 

jellegzetes zenéibôl válogattak. 
Mennyire állnak közel ezek a zenei 
irányzatok az együtteshez?

– Az együttes zenei ízlése elég 
nyitott, így a hangversenyeinken 
általában rendkívül színes zenei 
palettáról válogathatunk, így pe-
dig különbözô irányzatok köszön-

nek vissza, igyekezve mindenki 
tetszését elnyerni.

– Az este hangulatát stílusosan a 
reneszánsz zene képviselôivel ala-
pozták meg, véletlen ez, vagy a re-
neszánsz éve miatt is szerepelt rög-
tön kezdésként?

– Jellemzô, hogy többnyire elô-
fordul a reneszánsz is, melynek 
hangulata közel áll az együttesé-
hez is, de igyekszünk egyenlô 
arányban játszani a többi stílust is, 
az összeállítás sok mindentôl függ. 
De rendszeresen igyekszünk a leg-
szebb reneszánsz, barokk, klasszi-
kus és romantikus, valamint kortárs 
zenei mûvek elôadásával. 

– Számít-e az elôadás helyszíne 
az együttes számára? 

– Igen, határozottan vannak 
olyan helyszínek, ahol nem biztos, 
hogy minden stílus beleillene a 
környezetbe. Próbálunk olyan hely-
színeket keresni, ahol a legjobban 
ki tud bontakozni az a különleges, 
bensôséges hangzásvilág, amit 
szeretnénk átadni a koncertre el-
látogatóknak, hogy a megfelelô 
impulzusok érhessék ôket.   

– Milyen helyszíneken szeretnek 
fellépni?

– Többnyire a templomi hangver-
senyeket kedveljük a legjobban, 
mivel ott jön ki tán leginkább az a 
hangzásvilág, amit a legjobban 
szeretnénk elérni. A történeti korok 
méltán népszerû zenemûvei méltón 
kelnek életre a templomokban. 

– Nézôtér szempontjából a nagy 
vagy a kisebb koncerteket szeretik?

– Mindkettônek megvan a maga 
miliôje. Szabadtéren is nagyon 
szeretünk szerepelni a különbözô 
nyári fesztiválokon. Ámde legjob-
ban a kisebb hallgatóság elôtt sze-
retünk koncertezni, mert sokkal 
intimebb az elôadás jellege. 

– Akkor ez a ma este is közel állha-
tott az önök stílusához. Voltak már 
Várpalotán, ha igen, hogy tetszett, 
milyen élmények maradtak meg?

– Igen, mindenképpen közel állt 
a hangulatában, a nyári forró este, 
a kisebb, családiasabb légkör, a 
természet közelsége, a zöld kör-
nyezet. Voltunk már Palotán még 
régebben, akkor is nagyon jó élmé-
nyekkel gazdagodtunk, tehát 
kellemes érzéssel tértünk vissza. 

– Honnan jött a név? Mire utal? 
Mit jelent önöknek a fônixmadár?

– A név választása közösen tör-
tént a tagokkal. Az élet folytonos-
ságára akartuk felhívni a figyelmet. 
A feltámadás, ahogyan a fônixmadár 
is, a hamvaiból születik újjá. Op-
timizmust sugalló nevet akartunk 
választani. Ahogyan a különbözô 
koroknak megvannak az új stílusai, 
ahogy letûnnek, de idôrôl idôre még-
is visszatérnek, ha nem is teljesen 
eredeti formájukban, ha megújulva 
is, de minden visszatér folytonosan.       

VARGA ákOS 
FOTó: RÉDLI JóZSEF 

TOVáBBI kÉPEk A www..VARPALOTAI.Hu OLDALOn

Palotára szállt a Phoinix

a phoinix együtteS a titkoS kertben

A tési-dombi mûanyag borítású, 
villanyvilágításos multifunkciós 
sportcentrumot átadták a sportol-
ni vágyóknak. Amint Vékony Csaba 
kivitelezô köszöntôjében kiemel-
te, szeretné a város, de a környék 
sportéletét is fellendíteni, különös 
tekintettel a teniszre, s a minôségi 
sportolásra. Németh Árpád  pol-
gármester  megnyitóbeszédében 
elmondta: Nagy örömmel adja át a 
sport ezen minôségi  létesítményét. 
Hangsúlyozta, ez a vállalkozói-ön-
kormányzati összefogás a legjobb  
megoldás,  hiszen  az alapvetôen 

vállalkozói beruházás során meg-
valósult centrum továbbra is a 
város tulajdona marad, miközben 
magas színvonalú sportolásra, -ok-
tatásra nyílik lehetôség. A megma-
radt pályák is felújításra kerülnek, 
hogy akik nem versenyszerûen 
szeretnének sportolni, azok igénye 
is kielégítést nyerjen. A  Generali 
Group szervezésében lebonyolított 
kispályás labdarúgó tornával nyi-
tották meg a centrumot. Iker Zol-
tán, a  Generali Group képviselô-
jének felkérésére a kezdôrúgást a 
polgármester végezte el.

Sportcentrum a Tési-dombon

2008. szeptember 27-én Várpalotán Felsővárosi népi  
hagyományőrző nap kerül megrendezésre a Rózsakút utca 23. alatt

Ízelítő a programokból:
Ingyenes bográcsgulyás, korongozás,  állatsimogatás, pónilovacská-
zás, borverseny, kovácsbemutató, íjászkodás, népi bábjáték, népzene, 
néptánc, zenés felvonulás a városban.
A Magyarkanizsai Színház előadása, Kulák áldozatok emlékterén  
emlékmű leleplezése, múzeummegnyitás, előadások. 

A rendezvény ingyenes!
Keresse hirdetésünket  a Palotai Hírnök következő számaiban!

Felsővárosi népi hagyományőrző nap
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könnyûzenei lexikon

Gate
1994. február. Megalakul a Gatter: Keszler Richárd (dob), Lázár Csaba 

(szólógitár), Kara Péter (basszusgitár), Piczil György (ének). Ekkor a 
Gatter gitárjátékra épülô dallamos rockzene volt jellemzô. Mivel mindig 
más és más volt a zenekarból katona, így elég nehéz volt próbálni, 
fellépni, de 2000-ig ennek ellenére nem volt tagcsere. Még ebben az 
évben finomodott a faipari feldolgozógép (Gatter) bejárattá, kapuvá 
(Gate). 2000-ben jött ki öt számmal az elsô demó, melynek címe: 
Demo. 2001-ben végre jött egy állandó basszusgitáros, Tóth (Peták) 
Péter, illetve még egy szólógitáros, Héring Balázs, így öttagúra bôvült 
a group. Immár zenéjükben kihasználhatták a két szólógitár adta le-
hetôségeket. 2002-ben megjelenik az új, nyolcszámos korong,  Ma újra 
címmel. Majd Héring kilépett, s 2004 ôszén a dobos Keszler is, így egy 
kicsit szétesett a csapat.  De jött 2005, új év, új dobos: Egerszegi (To-
tya) Lajos. Új szólógitáros is érkezett: Mondy Zsolt. Most már újabb 
dalokat is írtak. Tóth Pétert 2006-ban Szalai Tibor váltotta, s változott 
az irányvonal is egyben. Ennek a szellemében valósult meg 2007-ben  a  
Legyen a tiéd! címû hatszámos korong. A felvételek közben Mondy 
Zsolt távozott, helyét Mátrai Balázs foglalta el. Errôl a lemezrôl 2008 
áprilisában a Metalhammer rockzeni szaklap szép elismerô kritikát írt. 
(Fanatikus rajongóknak még kapható néhány darab lemez a zenekar 
tagjainál!)

Akinek friss, dinamikus, dallamos  rockzenét írt fel az orvos, akkor az 
is menjen el Gate-koncertre, mert ott gyógyítanak a fiúk. Legutóbb, a 
III. Rockpalotán megtapasztalhattuk ezt. Nemsokára új szérumot (le-
mezt) dobnak a piacra. Már várjuk a  gyógyírt.

A zenekar tagjai:
Egerszegi Lajos (dob)
Lázár Csaba (szólógitár)
Mátrai Balázs (szólógitár)
Piczil György (ének)
Szalai Tibor (basszusgitár)

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

Felhívás a kismezôi  
buszjáratokról

Felhívjuk az utazóközönség figyelmét, hogy szeptember 1-

jétôl a Szabadság tér–Kismezô, illetve Autóbuszállomás–Kis-

mezô viszonylatban újra indul az autóbuszjárat. 

A megszokott járatindulásokon kívül  kísérleti jelleggel az is-

kolai elôadási napokon 13.30 órakor induló járat kettô hétig 

közlekedik, a kísérleti idô lejárta elôtt az utasszámok, ill. az 

érdeklôdés ismeretében egyeztetnek a járat további közlekedte-

tésérôl. Ezért kérjük, minél többen vegyék igénybe e kísérleti 

járatot is!

Ahogy eddig is, a felsôvárosi általános iskolás diákok helyi 

járati autóbuszbérletének  50%-át továbbra is Szabó-Bátor Ta-

más, Felsôváros önkormányzati képviselôje állja. A Felsôváros-

ban élô gyerekek a Nepomuki vagy a Várkerti  általános iskola 

titkárságán jelentkezzenek a  további információért!

BAKONY VOLÁN ZRT.

Érvényes: 2008. szeptember 1-jét lő

SZABADSÁG TÉR - KISMEZ - SZABADSÁG TÉRŐ

2
MENETIDŐ MEGÁLLÓHELYEK

i 0 Szabadság tér
2 Tájház
4 Csernyei u. 21.
5 Viola u.
6
7
8
9 Rózsakút u. 31.
11 Árpád u. CBA

é 13 Szabadság tér

Szabadság térr l indul:ő i  7.20

AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - KISMEZ - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSŐ

2A
MENETIDŐ MEGÁLLÓHELYEK

i 0 Autóbusz-állomás
1 Könyvtár
3 Szabadság tér (Palota Szálló el tt)ő

7 Tájház
9 Csernyei u. 21.
10 Viola u.
11
12
13
14 Rózsakút u. 31.
16 Árpád u. CBA
18 Skála Áruház

é 20 Autóbusz-állomás

Autóbusz-állomásról indul: i 12.55 i 13.30

Jelmagyarázat: i= iskolai el adási napokonő

Kismez u. 1.ő

Kismez u. 11.ő

Ney D.u. 27.

Kismez u. 1.ő

Kismez u. 11.ő

Ney D.u. 27.
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Ingatlan
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. telefon: 
20-427-3274

Inotán 3 szobás családi ház nagy telekkel 9,5 
m Ft-ért eladó. Érdeklôdni: 0620/773-
8894.

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

Vegyes
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

Szekrénysorok, heverôk, hûtôszekrények, fa-
gyasztóláda, egyéb, szép állapotú bútorok, 
íróasztalok, konyhabútorok eladók.  Tel.: 
30/842-8220

Takarítást, gondozást háznál vállalok. 70/2022-
309

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

Budapesten kiadó 2 diák részére albérlet a Ga-
ray piacnál. Tel.: 06 (70) 571-4356

AEG hûtôszekrény, felül fagyasztórekeszes, jó 
állapotban eladó. irányár: 45 000 Ft. Tel.: 
20/347-8987

56 nm-es száraz pince tárolásra az Erdôdy P. T. 
u.-ban, a húsbolt épületében, hosszú távra 
kiadó. tel.: 20/465-1033

állás
Fehérvári hitelirodába agilis munkatársat kere-

sek.Teljes irodai hátteret és ingyenes ma-
gas színvonalú képzést biztosítunk. Tel.: 
30/ 412-3031. Kiegészítô jövedelmet ke-
resô jelentkezését is várom.

B, C, D, E, autódaru, targoncás, autószerelôi, 
gépésztechnikusi végzettséggel, belföldi-
nemzetközi fuvarozói gyakorlattal, helyis-
merettel alkalmi vagy állandó munkát kere-
sek. Tel.: 30/842-8220

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

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

Pannónia motorkerékpár alkatrészeket, komp-
lett motorkerékpárt, valamint Pannónia 
motoros kerti  gépeket vásárolnék. Minden 
apróság érdekel! Kiss Kálmán, tel.: 20/442-
7303

Apróhirdetések

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

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

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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. 

Fájó, megtört szívvel tudatjuk azokkal, akik szerették és 
ismerték, hogy 

MAgyAróSI AttIlA 
50 éves korában, 

2008. augusztus 24-én elhunyt.
temetése 2008. augusztus 29-én (pénteken) 16 órakor lesz  

a várpalotai alsóvárosi temetôben.
Köszönjük mindazoknak,  akik család  fájdalmában osztoznak!

A gyászoló család

Hô- és hangszigetelô keményhab

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

Telefon: 70/3800-819, 70/3800-836
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A nyári alapozó idôszakban a 
harmadik felkészülési mérkôzé-
sén van túl a Várpalotai Bányász 
férfi kézilabdacsapata.  

Kiss Szilárd NB I/B-ben szereplô 
csapatokkal szervezett edzômér-
kôzéseket. Két héttel ezelôtt az 
Alba Regia volt a vendég Várpa-
lotán.  A mérkôzésre látogatókat 
alaposan meglepte a hazai csapat 
bátorsága. A mérkôzésen a mieink 
végig vezettek. Az utolsó percben 
sajnos ziccert hibáztak a palotaiak, 
és a fordulásból egyenlített a Fe-
hérvár. A mester a küzdôszellemmel 
elégedett volt, a hibákat a feszített 
felkészüléssel, és az összeszokott-
ság hiányával magyarázta.

 A múlt hétvégén a II. osztály-
ban szereplô Ajkának voltunk az el-
lenfelei. Volt miért visszavágnunk, 
hisz az itthoni ôszi nagy gyôzelem 
után, tavasszal alaposan elpáholta 
a VBSK-t az Ajka. Ezúttal két edzô-
mérkôzésre utazott el a palotai csa-
pat. Délelôtt és délután is megmér-
kôzött a két csapat egymással. Az 
ajkai vendéglátók alaposan megerô-
sített csapattal vágtak neki a mér-
kôzésnek. Elsôsorban a Veszprém KC 

ificsapatából igazoltak új játékoso-
kat. Kiss Szilárd edzô csapata két 
sorral küzdette végig a mérkôzést. 
Mindenki  lehetôséget kapott, mert 
igazából az edzômérkôzéseken derül 
ki, hogy ki mire képes. Minden vár-
palotai játékos bizonyítani akart, 
talán ennek köszönhetôen az elsô 
mérkôzést 4, a másodikat pedig 3 
góllal nyerte a VBSK. 

Augusztus 21-tôl a Bányász a Fra-
di-kupán vett részt. A csoportmér-
kôzéseken az  NB/B-ben jól szerep-
lô Szentedre, és a tavalyi NB II déli 
csoport bajnoka, a Ferencváros volt 
az ellenfél. Kifejezetten jó és ma-
gabiztos játékkal gyôztük le mind-
két ellenfelet. Az elôdöntôben nem  
egészen simán, de sikerült legyôzni 
az NB II-es Vecsést. A döntôben a 

szintén NB I-es múlttal rendelkezô 
Csömörrel kellett megmérkôzni. A 
gyôzelem egy pillanatig sem volt 
kétséges, minden játékos pályára 
lépett, és fantasztikus játékkal, 7 
góllal nyert a Bányász.

SZOBOSZLAY
FOTó: RÉDLI JóZSEF 

TOVáBBI kÉPEk A www.VARPALOTAI.Hu OLDALOn 

Elsôség a Fradi-kupán!

kiSS Szilárd edzô elégedett a CSapat teljeSítményével

A nagyszerû testnevelô és labda-
rúgó tiszteletére második alkalom-
mal gyûltek össze a kispályás fo-
cisták augusztus 23-án.  12 csapat 
nevezett a hagyományos évadnyitó 
küzdelemre.  Tavaly alapítottak egy 
vándorkupát, amit a labdarúgó- 
szakosztály vezetôi ítélnek oda egy 
fiatal labdarúgónak, akik megítélé-
sük szerint a legjobb volt a szezon-
ban.   A díjat Heidrichné Judittól 
Bálint Soma vehette át. 

A csoportmérkôzések  után kö-
zépdöntôt, majd elôdöntôt ját-
szottak a csapatok. A döntôbe a 
Black Horse és a Flamengo jutott. 
Mindkét együttes nagy erôdobással 
küzdött. Végül a Flamengo, vissza-
vágva az Expo-kupán elszenvedett 

vereségért, gyôzött. A kis döntô-
ben a Hans Építôk az Andreottival  
mérték össze tudásukat, a fiatal ôsi 
csapat sokáig vezetett, de a ruti-
nosabb Hans Építôk megszerezte a 
harmadik helyet. 

A héten folytatódnak a szabad-
téri kispályás küzdelmek. A szeni-
orcsapatok bajnoksága csütörtökön 
kezdôdik. 

Október végén a téli kispályás 
labdarúgó-bajnokság veszi kezde-
tét. A tavalyi résztvevôk a felhí-
vást postán vagy e-mail formájá-
ban megkapják, azok a csapatok, 
akik még nem vettek részt Várpa-
lotán teremlabdarúgó-bajnokság-
ban, azok érdeklôdjenek a sport-
csarnokban.

Második Heidrich-kupa Gyôzelem és vereség 
A várpalotai labdarúgók az idei 

szezon elsô tétmérkôzését a Bala-
tonfôkajár ellen játszották. Nagy 
csata volt, hiszen az ellenféltôl 
nemrég három játékos Várpalotára 
igazolt. Ennek megfelelôen végig 
szikrázó küzdelem zajlott. Végül 
várpalotai siker született.

Várpalota–B.fôkajár: 3–1
Várpalota: Bálint Z. – Király, Uj, 

Horváth, Bálint R. (Lukács) – Híró, 
Blaski, Bogdán, Pencz (Kovács G.) 
– Zsupek, Hardi (Bódis). 

Gólszerzô: Hardi 2, Bódis
A második fordulóban a palotai 

csapat a bajnokság egyik nagy esé-
lyeséhez utazott Balatonfüredre. A 
palotaiak nem vallottak szégyent, 
egyenlô partnerei voltak a hazai 

csapatnak.  Gól nélküli félidô után, 
bosszantó hibából elônyt szerzett a 
Füred. A Bányász labdarúgói egy 
pontra rászolgáltak volna, hiszen 
az utolsó tíz percben beszorították 
a hazaiakat, de nem sikerült egyen-
líteniük. A balatonfürediek a hosz-
szabításban, a 96. percben szerez-
ték a második góljukat.

Balatonfüred–Várpalota 2–0
Várpalota: Bálint Z. – Király, 

(Zsupek), Uj, Horváth, Bálint R. 
(Lukács), – Híró, Blaski (Kovács 
L.), Bogdán, Pencz (Kovács G.) – 
Csiszár (Botka), Hardi.

A harmadik fordulóban a várpa-
lotai csapat augusztus 30-án szom-
baton  17 órakor a Herendet látja 
vendégül. 

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



[ 2008. augusztus 28. ]16

Hozzávalók (4-6 személyre):
60 dkg liba- vagy kacsaaprólék, 20 
dkg sárgarépa, 15 dkg fehérrépa, 
(15 dkg gomba), 10 dkg zeller, 
2 kis fej vöröshagyma, petrezse-
lyem, zellerzöld, egész feketebors, 
só, 50 dkg rizs (reszelt sajt)

A hideg vízben leöblített 
(szükség esetén tisztított) ap-
rólékot öntsd fel kb. másfél liter 
hideg vízzel, add hozzá a meg-
tisztított sárga- és fehérrépát, a 
zellert, (s ha van, a megtisztított 
gombát), tedd bele egészben a 
meghámozott vöröshagymákat, 
adj hozzá egy-egy csokor petre-
zselymet, és zellerzöldet, néhány 
szem feketeborsot, sót, s lassú 
tûzre tedd fel fôni. 

Amikor ez a húsleves már kész 
(minden puha benne), tedd fél-
re, szedd le a zsírját, szedd ki 
belôle a zöldséget, a húsféléket, 
s a levet szûrd át. A húst cson-
tozd ki, s a belsôségekkel együtt 

vágd kis kockákra, a sárga- és a 
fehérrépát, a zellert (és a gom-
bát) ugyancsak kockázd fel. A 
rizst folyóvízben, szûrôben mosd 
meg, s jól csurgasd le. A levesrôl 
leszedett zsír egy részét hevítsd 
fel, forgasd bele a rizst, s addig 
kevergesd, amíg az nem válik 
üvegessé (opálossá). Ekkor öntsd 
fel a forró húslevessel (legfeljebb 
kétannyi leves kell, mint ameny-
nyi a rizs térfogata volt). Ha a 
lé felforrt, vedd egészen kicsire a 
tüzet, s fedô alatt párold a rizst. 
Amikor már félig megpuhult, 
akkor óvatosan keverd hozzá a 
zöldséget és a húsfélét, s azzal 
együtt párold készre. 

Az aprólékba kerülhet szárny, 
hát, nyak, szív, zúza, illetve máj 
– minél többféle, annál jobb. 

A reszelt sajt nem elengedhe-
tetlen része a ludaskásának, de 
ha tálaláskor ez is kerül az asz-
talra, biztosak lehetünk, amiatt 
senki sem fog panaszkodni…)

Recept(t)úra

Szemmel láthatóan egyre inkább 
kiteljesedik a város játszótér-épí-
tési programja. Egy-két hét alatt, 
mint esô után a gombák, egyre-
másra nôttek ki a földbôl új, az  EU-
szabványnak megfelelô gyermek- és 
környezetbarát játszóterek. A ré-
giek jobbára most már csak emlé-
kezetünkben léteznek. Mint Kotzó 
Szabolcs környezetvédelmi referens 
elmondta, a Mátyás király/Rákóczi 
úti játszótéren az utolsó simításo-
kat végzik, miközben építik már  a 
Tábormezô utcai, régen Gömbösnek 

nevezett  játszóteret, s ezzel is ké-
szen lesznek néhány nap múlva. A Tó 
utcában, a Kismezôn a Vörösmarty 
utcában, Inotán, a Radnóti utcában 
már befejezték a munkálatokat. Az 
alsóvárosban, valamint a Készenléti 
lakótelepen pluszelemeket helyez-
tek el a meglévô játszótéren,  bô-
vítve ezáltal a gyerekek szórakozási 
lehetôségeit. Folyamatban van még 
a Rákóczi-telepen a Bartók Béla 
utcai játszótér engedélyeztetése, s 
elôre láthatólag az is egy-két héten 
belül  készen lesz. 

Elkészültek a játszóterek

Ludaskása

a játSzótereket már nagy örömmel vették birtokba a gyerekek

A csapos köszönti az újonnan 
jött vendéget:
– Jó napot! Mit kér? 
– Egy kastélyt, menô kocsit, 
jobb fizetést. 
– nem úgy értem, mit kíván? 

– Világbékét, ne legyen éhezés, 
egy bomba csajt. 
– Jaj, mit kér inni? 
– Jah, vagy úgy! na, és mi van? 
– áhh semmi, csak itt állok a 
pult mögött.

Humorzsák

Tudja, hogy Magyarországon évente 2600 nôt veszítünk el emlôrák-
ban, és további 500-at méhnyakrákban?
Tudja, hogy az emlô- és a méhnyakrák  korán felismerve jól gyó-
gyítható?
Tudja, hogy ezek szûrése ingyenes?
Tudja, hogy sokan mégsem élnek ezzel a lehetôséggel?
Tegyünk ellene!

�008. szeptember 4–6. között szervezett mammográfiás 
szûrôvizsgálatra hívjuk a várpalotai asszonyokat. 

A nép-egészségügyi szûrôvizsgálatok révén lehetôség nyílik – a 
személyes meghívás biztosításával – arra, hogy azok a hölgyek is 
tájékoztatást kapjanak a szûrésrôl, akik eddig nem rendelkeztek 
elegendô információval a betegség megelôzésének e hatékony esz-
közérôl. 

Az intézményes egészségügy rendelkezik mindazzal a szakérte-
lemmel, eszközparkkal, amely a hatékony kockázatcsökkentéshez, a 
korai felismeréshez és a kialakult betegség komplex és korszerû 
kezeléséhez szükséges. A szûrôvizsgálat mintegy 5-10 percet vesz 
igénybe, a fájdalommentes vizsgálattal felismerhetôk a méhnyak és 
emlô olyan rendellenességei is, amely tüneteket és panaszokat még 
egyáltalán nem okoznak. 

A mammográfiás szûrôvizsgálatot a Veszprém Megyei Kórház 
szûrôcentruma végzi a 45–65 év közötti hölgyek részére, akik két-
évenként meghívólevelet kapnak.

A nôgyógyászati szûrôvizsgálatra a 25–65 év közötti hölgyek há-
romévenként kapnak meghívólevelet. Mindkét szervezett szûrés 
térítésmentes!

További információ:
ánTSZ közép-dunántúli Regionális Intézete  

egészségfejlesztési osztály
címünk: Veszprém, József Attila u. 36.  

Telefon: 88/4�4-866, 4�4-�67.

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.

Felhívás szûrôvizsgálatra


