
A város lapja

Tiltakoznak a hazai almater-
melôk, mert olyan keveset fizet 
nekik a feldolgozó a gyümölcs 
kilójáért, hogy az már szégyen. 
Ugyanakkor a boltokba kerülô száz-
százalékos gyümölcsléért viszont 
nem átallanak annyit elkérni, hogy 
az az átlag magyar családnak szinte 
megfizethetetlen luxus. Nesze ne-
ked egészséges táplálkozás! Ihatjuk 
a mesterséges színezékekbôl koty-
vasztott olcsó üdítôket, ehetjük a 
génmanipulált gyümölcsöt és zöld-
séget. Már nem csak a hiper- és szu-
permarketek árasztanak el bennün-
ket valahol a világ másik részében 
zölden leszedett, a hosszú hajóúton 
mesterségesen érlelt paradicsom-
mal, barackkal, almával, hanem 
legnagyobb sajnálatomra a piacon 
is egyre inkább csak ilyent kapni. 
Hol vannak már a kis ôstermelôk a 

közeli kertjükben frissiben leszedett 
zöldséggel, gyümölccsel? Költôi a 
kérdés, mert ki ne tudná a választ: 
tönkrementek. Nem fizetôdik ki ne-
kik a termelés, mire a sok engedélyt 
megkapják az árusításhoz, nem éri 
meg nekik. Pedig milyen jó volt az 
a mézédes ringló szilva, ami nagy-
apám kertjében termett és a sárga-
barack, meg a körte, de még a tök is 
más volt régen, ami a kukoricaföld 
végében termett. És a kemencében 
sült tökmag! Össze sem hasonlítha-
tó a mai papírízû hóka zacskóssal.

Nem elég, hogy ekkora bajok 
vannak az itthoni gyümölcsfronton, 
most jönnek az EU-s állatvédôk a 
libatömés elleni tiltakozásukkal. 
Értem én, hogy a libának nem a 
legkellemesebb, ha lenyomják a ku-
koricát a torkán és jól felhizlalják, 
de gondoltak-e az állatvédôk mind-

eközben az emberekre, akik libate-
nyésztésbôl élnek? Kit érdekel, hogy 
velük mi lesz. Az ürgepopuláció és 
a békák vonulása, az más. Miattuk 
viaduktokat emelnek, repülôkifutók 
irányát változtatják meg, hogy fel 
ne borítsák élôhelyeiket. Ha ennyi 
pénzünk van, helyes, legyen így. 
Védjünk minden élôlényt. 

Nem tudom megállni, hogy fel ne 
tegyem a kérdést: miért csak a ma-
gyar libatömés csípi az állatvédôk 
szemét? Hát az élve forró vízbe 
dobott languszta? Lehet, hogy nem 
hallották még a languszta sikolyát? 
És az élve elfogyasztott kagylót és 
osztrigát ki menti meg? Vagy az 
nem érdekes, az a mediterrán gaszt-
ronómia része? Igen? És a libacomb 
és a libamáj meg a magyar gaszt-
ronómiáé. Együnk libahús helyett 
hamburgert vagy kebabot?

Meg kellene állni egy kicsit és 
gondolkodni, s akkor talán vissza-
térne a józan eszünk, ami nagyon 
kellene ahhoz, hogy talpra állítsuk 
az értékrendet, amit hagytunk fej-
tetôre fordítani. 

Nekünk itt Magyarországon elô-
ször is az emberek bajait kellene 
orvosolni, de sürgôsen: visszaál-
lítani a munka becsületét, s nem 
hagyni, hogy a nyerészkedôk kilop-
ják a pénzt a termelôk zsebébôl, sôt 
még az államkasszából is. Ha majd 
az emberek életkedve, önbecsülése 
visszatér, ha majd a fiataloknak is 
lesz perspektívája ebben az ország-
ban, akkor majd jöhet az ürgepopu-
lációk és a békák védelme, s lehet, 
hogy rászokunk a sovány libahúsra 
is. De addig hagyjanak bennünket 
békén!

Balassa Gellért

alma, dinnye, libamáj

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 5. szám  2008. szeptember 11.
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Mint arról már korábban hírt ad-
tunk, Várpalotán egymás után 
több nemzeti jelképet is meg-
rongáltak ismeretlen vandálok. 

Elôször a várnál döntöttek ki 
egy zászlórudat, majd a Trianoni 
Emlékmúzeumnál egy keresztet, 
megrongálták a palotai olimpikon 
márványtábláját, legutóbb pedig 
a tavasszal átadott Wass Albert 
emlékpark 13 almafája közül tör-
tek derékba négyet és levizelték 
az erdélyi író márványtábláját. 
A várpalotai rendôrkapitány ar-
ról értesítette a Palotai Hírnök 
szerkesztôségét, hogy gyors és 
eredményes nyomozati munkának 
köszönhetôen a napokban elfogták 
a tetteseket.

Az alig 14. életévét betöltô B. 
Roland, valamint a vele azonos 
korú F. István és 16 éves harma-
dik társuk, É. Tamás a nyári vaká-
ciót kihasználva, felügyelet nél-
kül rótták a várost. Idôtöltésük 
egyik kedvenc helye volt az egy-
kori városi strand területe, ahol 
a települési önkormányzat Wass 
Albert emlékére ligetet alakított 

ki 13 darab kétszer iskolázott 
díszalmafa elültetésével. A fiata-
lok kedvenc helye az „erôfölény” 
áldozata lett, amikor a háromfôs 
társaság tagjai erejüket fitogtatva 

mutatták be egymásnak, miként 
lehet a fiatal csemetéket könnyen 
elpusztítani. Az unatkozó társa-
ság hasonló jellegû megmagya-
rázhatatlan rongálást követett el 
akkor is, amikor 2008. január 19-

én az éjszakai órákban Várpalota 
város Rákóczi- telep városrész-
ében egy Polski Fiat típusú sze-
mélygépkocsit gyújtott fel, illetve 
akkor is, amikor 2008. augusztus 

29-én, ugyancsak éjszaka egy 
várpalotai kisbolt kirakatát kôvel 
bezúzta – áll a Várpalotai Rendôr-
kapitányság szerkesztôségünkbe 
eljuttatott közleményében. A ti-
zenéves várpalotai fiúk beismerô 

vallomást tettek, szabad lábon 
védekezhetnek. 

Megtudtuk, hogy az eredmények 
után tovább folytatják a nyomo-
zást a hasonló ügyek felderítése 
érdekében. dr. Szabó János alez-
redes, várpalotai rendôrkapitány a 
Palotai Hírnöknek azt mondta, a 
rendôrség a bûncselekmények fel-
derítésével foglalkozik, s nem fog-
lalnak állást politikai kérdésekben. 
A rongálások ügyében ugyanis 
többen, többek közt a közterület- 
felügyelet vezetôje és a polgár-
mester is úgy fogalmaztak, hogy az 
elkövetôk kimondottan jobboldali 
szellemiségû emlékmûvekre utaz-
tak, így a bûncselekményeknek 
politikai üzenete van.

A rendôrkapitány kijelentette, 
hogy minden ügyet komolyan vesz-
nek, minden tôlük telhetôt meg-
tesznek az elkövetôk felderítésére, 
a közrend és a közbiztonság fenn-
tartására, azonban nem kizárólagos 
feladatuk a „csemeték” megóvása, 
mind a fák, mind a gyermekek és fi-
atalkorúak vonatkozásában, hanem 
minden érdekelt félé.

F. a.

elfogták a fiatal vandálokat
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Drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  

a 70/514-8314-es  
telefonszámon!

Örülünk az új alsóvárosi játszótér-
nek, remélem vigyáz  rá mindenki! 
�0/460-7338

a Berhida-Palota közötti iskola-
busz-járaton jó lenne, ha valaki a 
randalírozókat rendre utasítaná. 
30/356-7665

észrevettem, hogy  Palotán kihe-
lyeztek papírgyûjtôket. Egybôl 
mennyivel tisztább lett a város!
�0/465-1033 

Drótposta
Értesítjük a város lakosságát, hogy 2008. évben az ebek kötelezô 

veszettség elleni összevezetéses védôoltását az alábbiak szerint tart-
juk meg: Inota falu: 2008. szeptember 11-én 10.00–12.00-ig, 13.30–
16.00-ig. Helye: Várpalota, Polyán u. 2. Inota, Készenléti lakótelep: 
2008. szeptember 16-án 14.00–16.00-ig. Helye: Várpalota, Készenléti ltp., 
sertésfarm, Simon-féle ól elôtt.

A veszettség elleni védôoltás kötelezô minden három hónapnál idôsebb 
ebre vonatkozóan. Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a veszettség elleni 
oltás kötelezô. A tulajdonos ellen, aki az ebét nem oltatja be, szabálysér-
tést kell kezdeményezni, az állatát pedig hatósági úton ki kell irtani.

A veszettség elleni védôoltás díja az évenként esedékes és szokásos fé-
regtelenítéssel együtt 2500 Ft ebenként. Az önkormányzati rendelet által 
elôírt nyilvántartási biléta díját, amennyiben az eb ilyennel nem rendelke-
zik, a 120 Ft/db összeget is az oltás alkalmával külön kell téríteni. A régeb-
ben megvásárolt és meglévô ebmegjelölô bilétát(kat) az oltáskor be kell 
mutatni. A tömegoltások alkalmával, vagy egyéb módon veszettség elleni 
vakcinázásokat a rendelkezés szerint csak az erre külön engedéllyel rendel-
kezô állatorvosok végezhetik. Dr. Kobulej Iván hatósági állatorvos

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyzô

Ebek kötelezô védôoltása

A közterület-felügyelet igAzgAtójA és munkAtársA vizsgálódik A helyszínen

tájékoztatás
» Várpalota Város Önkormányza-

ta által benyújtott pályázatnak 
köszönhetôen a Várkerti Általános 
Iskola, Szakiskola és Tagiskolái in-
tézmény 960 000 Ft összegû támo-
gatásban részesült.

» A beilleszkedési, magatartási, 
tanulási nehézséggel küzdô gyer-
mekek, tanulók felkészítésének 
támogatására vonatkozó pályázat-
ra a fenntartó Várpalota Város Ön-
kormányzata a Bán Aladár Ált. Isk. 
és Tagiskolája tizenhét támogatás-
ra jogosult gyermekre 170 000 Ft-
ot, a Várkerti Ált. Isk.  Szakiskola 
és Tagiskolái negyvennégy tá-
mogatásra jogosult gyermekre   
440 000 Ft-ot, összesen 610 000 
Ft-ot kapott.
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Két, elôkészítés alatt álló elôter-
jesztés megvitatására hívta egy-
be Várpalota inotai településré-
szének részönkormányzata az 
érintett lakosságot. szeptember 
4-én este csaknem telt házas fó-
rummal indulhatott fórum, me-
lyen ott volt Németh Árpád pol-
gármester, Máténé Ignácz anita 
éva jegyzô, a testület több tagja, 
valamint a hivatali apparátus 
szakértôi.

Elsôként az állattartással foglal-
kozó késôbbi rendelet gerincét vá-
zolta fel a jegyzô asszony. Utalt 
arra, hogy elôször egy szinttel fel-
jebb, azaz törvényhozói szinten 
kell megalkotni a vonatkozó pasz-
szust, amelyhez természetesen 
minden egyes települési önkor-
mányzatnak is igazítania kell saját 
rendeleteit.

A tervezet az ebtartók mellett a 
kis- és nagy haszonállatokra is ki-
terjed. Már most célszerû tisztában 
lenni azzal, hogy tömbházakban 
kötelezô lesz kikérni valamennyi 
szomszéd (emeletes ház esetében 
az alatta, felette és mellette élô-
két) írásbeli hozzájárulását. Tilta-
kozás (és ez akár egyetlen szom-
szédé is lehet) esetén nem 
engedélyezik a kutyatartást (itt je-
gyezzük meg, hogy az egyéb – pl. 
veszélyes – állatokra vonatkozó 
rendelethez nem nyúlnak, az to-
vábbra is érvényben van). Az állat 
tartása folyamán be kell tartani 
mindazokat a higiénés szabályokat 
(szaghatás), amelyeket tételesen 
elôírnak. Várhatóan változik az 
ebek sétáltatására vonatkozó 
elôírás is: eszerint kizárólag pórá-
zon lehet kutyát sétáltatni (a város 
kijelölt területein egyáltalán nem), 
a veszélyes ebeket szájkosárral is el 
kell látni. A gazda köteles lesz az 
oltásról szóló okmányt magánál 
tartani (nem elég a biléta a kutya 
nyakörvén!).

A haszonállatokra vonatkozóan 
Máténé Ignácz Anita elmondta, 
hogy figyelembe kell vennie vala-
mennyi állattartónak, hogy Várpa-
lotát e tekintetben négy övezetre 
(nagy-, kis-, kertvárosi és falusias) 
osztották (a felosztás más telepü-

léseken is hasonló). Ez határozza 
meg, hol, milyen számban lehet 
lovat, marhát, szamarat, öszvért, 
illetve sertést, juhot, kecskét, ba-
romfit stb. tartani azok szaporula-
tával együtt. Külön felhívták az 
elôkészítôk a figyelmet a víz- és a 
talajvédelemre.  

A település elöljárói többször is 
hangsúlyozták az este folyamán, 
hogy törvényalkotásról van szó, 
amihez Várpalotának is alkalmaz-
kodnia kell. Semmi újat, szigorítást 
vagy egyéb korlátozást nem kíván-
nak az országosan elôírthoz tenni 
pluszként. Ha elfogadja a parla-
menti többség a tervezetet, akkor 
az 2010. december 31-e után lép 
életbe. Addig az elôkészítôk folya-
matosan gyûjtik az észrevételeket, 
javaslatokat. Ez a cél az inotai fó-
rummal is.

A kérdések és hozzászólások ala-
posan megoszlottak. Volt, aki azt 
kérdezte, miért kell akkor a helybé-
lieknek ezzel foglalkozniuk, ha 
úgyis törvény lesz belôle. Más sze-
rint nehezebb lesz a betarthatóság. 
Volt olyan hozzászóló is, aki sze-
rint egyes utcákat más kategóriába 
kellene sorolni. Elhangzott konkrét 
bejelentés is olyan állattartóról, 
aki a minimális, és ma is érvényben 
lévô szabályokat sem tartja be. Szó 
volt a kóbor kutyákról, azok 

begyûjtésérôl is. Szederkényi Atti-
la, a közterület-felügyelet nevében 
kijelentette: folyamatos ügyeletet 
tart a gyepmesteri szolgálat. 

Németh Árpád szerint az önkor-
mányzat a jogkövetô magatartásra 
alapoz, de ha indokolt lesz, élni fog-
nak a büntetés lehetôségével is.

A nap második témája a szociális 
lakásépítésrôl szólt. Mint azt a pol-
gármester hangsúlyozta, ez is csak 
egy lehetôség, amivel élhet Várpa-
lota. A város vezetését is felkereste 
az az amerikai szervezet, amely a 
kimondottan hátrányos helyzetû, 
ám rendszeres jövedelemmel ren-
delkezôk számára kínál olcsó lakás- 
(ház-) építési programot. Ma már 
70 körüli azon településeknek a 
száma, amelyek érdeklôdnek a ka-
lákás építés iránt (de csak egyet 
fognak kijelölni a kínálatból az 
amerikaiak, azaz a Habitat for Hu-
manity). Becslések szerint 6-8 mil-
lióból felépíthetô az „amerikás” 
módszerrel egy-egy ház, szemben 
az átlagos 14-16-tal. A program 10 
ilyen ház felépítését célozza meg, 
melyhez az önkormányzat lehetsé-
ges területként a Gorkij utcát jelöl-
te meg.

A felszólalók ismét erôsen meg-
oszlottak. Volt, aki úgy fogalma-
zott, hogy ezt a lakótelepet a cigá-
nyoknak építteti az önkormányzat 

(az egyik felszólaló szerint ezt 
egyenesen Sajtos János képviselô 
közölte a lakossággal. Sajtos János 
reagálásában ezt tagadta, s jelez-
te, becsületsértésért feljelentést 
tesz), mások helyeselték, hogy 
olyanok is lakáshoz juthatnak, 
akiknek anyagi helyzete azt külön-
ben nem tenné lehetôvé. Többen 
megerôsítették, hogy az emberhez 
méltó környezettel elsôsorban a 
gyermekeken, vagyis a jövô gene-
rációján tudnának segíteni.

Németh Árpád elmondta, hogy 
csekély a valószínûsége annak, 
hogy éppen Várpalota kapná meg a 
10 ház építési lehetôségét, de az 
alkalmat elszalasztani nem lehet 
akkor, amikor a városnak nincs sem 
bér-, sem szükséglakása.

Nagy Erika szociális és egészség-
ügyi szakreferens elmondta, hogy 
abban az esetben, ha Várpalota 
lesz a kiválasztott, akkor felállíta-
nak egy bizottságot, amely szakmai 
szempontok alapján kiválasztja a 
lehetséges háztulajdonosokat.  
Ôket az amerikai cég, de a velük 
szerzôdô bank is meghallgatná, s 
csak azután foghatnának bele az 
építkezésbe, ha minden kívánalom-
nak megfelelnek.  

ZatKalIK aNDrÁs
FOtó: réDlI JóZseF 

tOVÁBBI KéPeK a www..VarPalOtaI.Hu OlDalON

Kellenek-e az olcsó házak? 

lAkossági fórumot tArtottAk inotán
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A várpalotai helyi autóbusz-közlekedéssel kap-
csolatban a Palotai Hírnök szerkesztôségéhez el-
juttatott olvasói kérdésekre a következô választ 
kaptuk a Bebesi  Istvántól, a Bakony Volán Zrt. 
vezérigazgatójától.

A Bakony Volán Zrt. közszolgáltatói szerzôdés 
alapján végzi Várpalota város területén a helyi 
közösségi személyszállítást. A helyiautóbusz-me-
netrend és annak minden módosítása a Volán és 
az önkormányzat közötti folyamatos egyeztetést 
követôen – Várpalota Város Önkormányzatának jó-
váhagyásával – lép életbe. A várpalotai helyi járati 
rendszer kialakításánál figyelemmel kísérik a lakos-
ság utazási igényeit, azonban a Volánnak, mint 
gazdálkodószervezetnek hangsúlyt kell fektetnie a 
költségek és bevételek egyensúlyára is.

A menetrend a gazdasági környezet változásai-
hoz igazodóan, az elmúlt években több módosítást 
megélt. A Tési-domb–Vasútállomás viszonylatban 
közlekedô, 4. és 14. sz. helyi járati vonalakon tör-
tént a legnagyobb mértékû változás, amely 2006. 

április 1-jétôl bôvülést, 2007. július 30-ától egy 
költségekhez ill. a valós utazási igényekhez igazodó 
csökkenést jelentett.

A 2006. április 1. és 2007. július 29. közötti 
idôszakban üzemkezdettôl 20.30 óráig közlekedett 
autóbusz a Tési-domb és a vasútállomás között.

Folyamatosan végzett utasfelmérés alapján meg-
állapítást nyert, hogy 18 óra után a vasútállomás 
és a Szabadság tér közötti szakaszon átlagosan 0,8 
fô, a Szabadság tér és Tési-domb közötti szakaszon 
1,6 fô vette igénybe az autóbuszjáratokat. A fent 
említett tizenhat hónap alatt (melyet akár kísérleti 
idôszaknak is nevezhetünk) utasszám-emelkedést 
nem tapasztaltak a városközponttól a vasútállo-
másra és a vasútállomásról a városközpontba köz-
lekedô járatokon.

A vonatközlekedéssel összefüggésbe hozható 
utazások száma rendkívül alacsony, a kifejezet-
ten vonatra csatlakozók, ill. az autóbuszokra vo-
natról átszálló utasok száma naponta (az összes 
járaton együttesen) átlagosan egy irányban 35-
45 fô, ami megközelítôleg a vonattal utazó lét-

szám harmadrésze. Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a városközpont és a vasútállomás között 
újabb járatok közlekedtetése gazdaságosan nem 
valósítható meg.

Inota városrész közlekedésével kapcsolatban 
az önkormányzat kérésének megfelelôen 2008. 
szeptember 1-jétôl iskolai elôadási napokon Inota, 
Készenléti lakóteleprôl és Inota, Polyán u. megál-
lóhelytôl az elôzô iskolai idôszak közlekedésénél 
késôbb, 7.10 órakor indul menetrend szerinti au-
tóbusz Tési-domb fordulóig. A járatok késôbb köz-
lekedtetése a következô járatokkal utazók idôben 
történô eljutását meghiúsítaná.

A Volán illetékesei Várpalota helyi közlekedé-
sében a közeljövôben nem terveznek módosítást, 
természetesen az utazási igények változását to-
vábbra is figyelemmel kísérik, illetve a közszolgál-
tatási szerzôdés értelmében a szolgáltatás meg-
rendelôjének (Várpalota Város Önkormányzata) 
igénye szerinti korrekciókat elvégezik a helyi járati 
menetrendben.

D. P.

az illetékes válaszol

az autóbusz-közlekedésrôl

Akció!
Rendkívüli árengedménnyel 

vállaljuk akciós anyagból készített 

1 személyes komplett síremlék 

118 800 Ft-tól
2 személyes komplett síremlék 

238 800 Ft-tól 
elkészítését, rövid határidővel, 

amíg a készlet tart!
2008. szeptember 1-jétől október 31-ig

Markó János kőfaragó-mester
Markó csaba kőfaragó-mester

8181 Berhida, Rákóczi u. 7. Telefon: 88/455-152, fax: 88/455-593

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy szeptember 20-tól 
kibővítettük szolgáltatásainkat.

Irodánknál teljes körű temetkezési szolgáltatás  
megrendelését  vállaljuk 0–24 óráig.  

Ügyeleti telefon: 06 (30) 5205-889

Amit ön márványból, gránitból elképzel,  
mi megvalósítjuk!

Vállaljuk kripták, síremlékek, valamint fürdőszoba-  
és lakberendezési tárgyak, épületszobrászati felszerelések, ablakkönyöklők készítését,  

márványból és gránitból, igen rövid határidővel
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Megkérdeztük...

Hogyan védi 
környezetét?

Diószegi Károly
esztergályos

Nem szemetelek, az udvarunkat 
is rendben tartom, vigyázok a rend-
re. A környezetemet is virágosítom. 
Ha valaki eldobja a szemetet, szó-
lok neki. Azért bizony ismerek 
olyanokat, akiknek nem igazán szá-
mít városunk tisztasága.

schlemmer József
mozdonyvezetô

Környezettudatosan élünk, sze-
lektíven gyûjtjük a hulladékot, a 
feleségem nem dobja el a cigaret-
tát az utcán. Az építési törmelék-
nek konténert hozattunk. A régi 
hûtôt is leadtuk ott, ahol az újat 
vettük. 

szekeres Istvánné
igazgatási fôelôadó

Nem szemetelek, szelektíven 
gyûjtöm a hulladékot, bár  konté-
nerbôl több kellene. Nem szívesen 
veszik az emberek, ha  rájuk szól-
nak, hogy ne szemeteljenek. Az uno-
kámat úgy tanítom, hogy vigyázzon 
lakókörnyezetére és a természetre. 

Vészesen közeleg a határidô, 
amikorra az uniós elôírások sze-
rint Magyarországon is kizárólag 
szabványszerû, úgynevezett eu-
konform játszótereken múlathat-
ják idejüket a gyerekek. Decem-
ber 31-ig minden olyan régi 
típusú parkot le kell bontani, 
ami az irányelvek szerint ma már 
nem számít biztonságosnak. 
eltûnnek ifjúkorunk mászókái, 
mérleghintái – helyettük viszont 
olyan komplexumok épülnek, 
amit a nagyobbak is gyakran iri-
gyelnek a kicsiktôl: játékvárak, 
vaspörgôk és rugós ugrálók… 

Amíg egyes városok is a napokat 
számolva latolgatják, mit és hon-
nan bontsanak, Várpalota már oly 
annyira jól áll, hogy már a két évre 
elôre tervezett játszótérprogram 
második fordulóját tervezgeti. 

A városban mára egyetlen régi 
típusú játszótér sem maradt. Több 
mint 70 játszóeszközt kellett lebon-
tani, s mivel már az elôzô városveze-
tés belevágott a feladatba, Várpalota 
elôbbre jár, mint a megye nagyvá-
rosai. Csak az idei évben 30 millió 
forintból építettek játszótereket, s 
ezzel a projekt még nem ért véget. 
– 17 millió forintot saját költség-
vetésünkbôl költöttünk játszóterek 
építésére, további 13 millió e célra 
való elköltésére pedig a közüzemi 
szolgáltatót köteleztük – mondta 
Németh Árpád polgármester. 

Jelenleg a városban a mintegy 
400 négyzetméter alapterületû já-
tékvár a legnagyobb és legkedvel-
tebb. Ez a komplexum már csak 
azért is egyedülálló, mert nem ha-
gyományos játékelemekbôl áll. A 
Thuri-várat mintázza. De további új 
játszóparkok épültek a Radnóti ut-
cában, a Tó utcában, a Tábormezô 
utcában, a Mátyás király utcában, 
illetve a Vörösmarty utcában – ösz-
szesen öt. Azokat a játszótereket, 
melyek hagytak kívánni valót ma-
guk után újabb elemekkel egészí-
tették ki és felújították. Németh 

Árpádtól megtudtuk, hogy a város 
vezetése kétéves koncepciót készí-
tett, melyet ha jövôre befejeznek, 
minden városrész ellátott lesz mo-
dern játszóterekkel. A nagyobbak 
igényeit is szeretnék kielégíteni, 
hiszen a megépült játszóterek elsô-
sorban a gyerekeknek készültek. 12 
éves kor felett igazából nem is sza-

bad használni ôket, mégis gyakran 
elôfordul, hogy a tizen-huszonéves 
fiatalok is ezekben a parkokban ke-
resnek szórakozási lehetôséget. A 
közelmúltban elkészült Várpalota 
új mûanyag borítású sportpályája 
is, mellyel köztéren bizony kevesen 
büszkélkedhetnek. Így az idôseb-
bek is érezhetik, kaptak valamit: 
minôségi sportolási lehetôséget. 

A városfejlesztési bizottság térké-
pezte fel Várpalota teljes területét, 
s elsôsorban a demográfiai adatok 
alapján döntöttek az elsô helyszí-
nekrôl. – Azokra a városrészekre 
koncentráltunk elsôsorban, ahol 
sok a kisgyermekes család – mond-
ta lapunknak a polgármester. Majd 
hozzátette, hogy Várpalota abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy ki-
mutathatóan fiatalodik. Egyre több 
gyerek születik a városban, így nem 
csak újabb és újabb játszóterekre, 
de új óvodai csoportokra is szükség 
lesz. 2009-ben a tervek szerint is-
mételten legalább 17 milliót szán-

nak játszóterekre, melybôl minimum 
öt új komplexumot fognak építeni. 
Többek közt a Tési-dombon, a város 
legnagyobb lakótelepén is szükség 
lesz még egyre. Németh Árpád el-
mondta, az a cél, hogy Várpalota 
ebbôl a szempontból is teljesen 
ellátott legyen. Szeretnék, ha a csa-
ládok bátran mernének a jövôben is 

gyermeket vállalni, mert éreznék, 
az önkormányzat minden olyan kö-
rülményt biztosít, mely élhetôbb 
környezetet és nagyobb biztonságot 
jelenthet.

Átadták az alsóvárosban is a Tó 
utcai játszóteret egy kis ünnepség 
keretében, s a gyerekek rögtön ki 
is próbálták, megfelel-e a célnak. A 
boldogságtól sugárzó arcokon lemér-
hetô volt a teszt eredménye: a ját-
szótér játszásra kiválóan alkalmas.  
Mint ahogy a polgármester fogalma-
zott, a város lakóinak adóforintjaiból 
is finanszírozták a  megvalósítást, s 
felkért mindenkit, vigyázzák, védjék 
a gyermekek eme birodalmát, mert 
a sajátunkat óvjuk. Jákli Tivadar 
alsóvárosi képviselô megköszönte 
mindenkinek a közremûködését a 
játszótér megvalósításában, s kez-
deményezte egy alsóvári polgárôrség 
létrehozását a köz- és magántulaj-
don védelme érdekében.

sZerZô: FüssY aNGéla
FOtóK: MOlNÁr lÁsZló

Minden városrészben  
lesz új játszótér

PAlotán Az idei évben 30 millió forintból éPítettek játszótereket
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A Császár Autószerviz Kft. a Dunántúl egyik legnagyobb Renault, Dacia, Nissan márkakereskedése és szakszervize, amely 3 megyében, Komárom-Esztergom, Veszprém és 
Zala megyében 14 éve foglalkozik Renault, Dacia és Nissan modellek értékesítésével, szervizelésével, illetve használtautó-kereskedelemmel.

A Császár Kft. elôször 1993-ban Pápán alakította ki az új- és használtautó-eladás feltételeit. Ezt követôen a cég dinamikus fejlôdésének köszönhetôen tovább bôvült. 1996-
ban a Balaton-part egyik legnépszerûbb turisztikai központjában, Keszthelyen, 1998-ban a Bakony lábánál, Ajka-Bakonygyepesen, 2000-ben Veszprémben, 2003-ban Komá-
rom-Esztergom megye egyik nagy ipari városában, Tatabányán, 2004-ben Komáromban, 2005-ben pedig ismét egy megyeközpontban, Zalaegerszegen nyitotta meg kapuit. 

a Császár autószerviz Kft. jelenlegi telephelyei:

A cég magas követelményeket állító piaci igények kielégítésére, valamint a földrajzi elhelyezkedést és kontrollálhatóságot figyelembe véve 2006-ban Pápán logisztikai 
központot hozott létre.

A Császár Autószerviz Kft. dinamikus fejlôdése a telephelyek bôvítésének, folyamatos korszerûsítésének, a munkatársak rendszeres szakmai képzésének, valamint annak 
köszönhetô, hogy a cég törekszik mindig a piaci igények elé menni. Az intenzív növekedés azonban nem jelenti azt, hogy a kezdetektôl jellemzô családias jelleget elve-
szítette volna a vállalkozás. A Császár Kft. számára a legfontosabb az ügyfelek igényeinek minél maximálisabb módon történô teljesítése, az ügyfelek, illetve a családias 
jelleg megtartása és jó hangulatú, baráti munkakörnyezet megteremtése. A nyereséget a cég nemcsak a fejlesztésre forgatja vissza, hanem szponzorál sportegyesületeket, 
szociális és kulturális intézményeket, rendezvényeket.

BeMutatKOZIK  
a CsÁsZÁr  

autósZerVIZ KFt.

TELEPHELY FORGALMAZOTT TÍPUS

Zalaegerszeg Renault, Dacia, Nissan, Használtautó kereskedés és szerviz

Tatabánya Renault, Dacia, Nissan, Használtautó kereskedés és szerviz

Veszprém Renault, Dacia, Nissan, Használtautó kereskedés és szerviz

Pápa Renault, Dacia, Nissan, Használtautó kereskedés és szerviz

Komárom Renault, Dacia, Használtautó kereskedés és szerviz

Keszthely Renault, Dacia, Használtautó kereskedés és szerviz

Ajka-Bakonygyepes Renault, Használtautó kereskedés és szerviz
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Programajánlók, közérdekû információk

Mozimûsor
Jó sZereNCsét MOZI
Szeptember 12–13 péntek–
szombat 18 óra
MAMMA MIA! 

Színes szinkronizált angol–
amerikai filmvígjáték

Szeptember 14. vasárnap 18 óra
A TÁVOLSÁG ÍZE 

Színes hongkongi–kínai–francia 
film

Szeptember 15. hétfô 18 óra
HANCOCK 

Színes szinkronizált amerikai 
akció-vígjáték

Szeptember 16–17. kedd–szerda 
18 óra

VÉNUSZ Színes angol film
Szeptember 22–23. hétfô–kedd  

18 óra
A MÚMIA – A sárkánycsászár sírja  

színes szinkronizált amerikai 
fantasztikus akció-thriller

Szeptember 24. szerda 18óra
WALL-E 

Színes szinkronizált amerikai 
animációs kalandfilm

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

HeMO
Várpalota, Kastély-domb
Szeptember 20., 15 óra. Mészáros 

Imre Papírmetszetek címû kiál-
lításának megnyitója. A tárlat 
október 11-ig tekinthetô meg.

egyéb
turIsZtIKaI INFOrMÁCIós PONt 
Várpalota, Szent István u. 1. 

Telefon: 88/787-835
Jó sZereNCsét MûVelôDésI 

KÖZPONt 
Várpalota, Honvéd u. 1. 

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

KrúDY GYula VÁrOsI 
KÖNYVtÁr

Várpalota, Szent István u. 28. 
nyitva tartás: Hétfô–péntek 
10–18 óra, szombat 8–13

2008. szeptember 25. 17 óra. A 
Balaton hagyományai a változá-
sok tükrében. Elôadó: Schlei-
cher Vera néprajzos muzeoló-
gus. 

INOtaI KÖZÖsséGI HÁZ 
Várpalota-Inota, Radnóti M. u. 42. 

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

rePülôMODell-VerseNY
2008. szeptember 13-án (esônap 

14-e) IX. Bányász-kupa néven 
kerül megrendezésre a rádióirá-
nyítási repülômodellek orszá-
gos bajnoksága Várpalota-Bán-
tapusztán. 10.30–12.30-ig és 
13.00–16.00-ig elektromos, 
robbanómotoros és vitorlázó 
antik repülômodellek versengé-
se. Információ: http://varpalo-
tamodse.uw.hu, email: varpalo-
tamodse@mailbox.hu

II. Várpalota-kupa ultiverseny 
A verseny ideje: 2008. szeptem-
ber 20. (szombat) 9.00 óra. A 
verseny helye: Jó Szerencsét 
Mûvelôdési Központ 15. sz. te-
rem.  Nevezés: a helyszínen, a 
verseny napján 8.30–9.00 órá-
ig, vagy telefonon: (20) 512-
3143. Nevezési díj: nincs. 

amatôr nyílt felnôtt sakkverseny 
A verseny ideje: 2008. szeptem-
ber 20. (szombat) 9.00 óra. A 
verseny helye: Jó Szerencsét 
Mûvelôdési Központ 12. sz. Te-
rem. Nevezés: a helyszínen, a 

verseny napján 8.30–9.00 órá-
ig, vagy: telefonon a (88) 472-
305 számon. Nevezési díj: 
nincs. 

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-

templom 
Hétköznap 7.00. Vasárnap és 
ünnepnap 8.00, 10.00 és 18.00 
órakor. Minden hónap elsô va-
sárnapján 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

Zene
2008. szeptember 20-án, szomba-

ton 19.00 órakor a Szponzort 
Keresünk zenekar koncertje a 
Titkos kertben. (Várpalota, 
Veszprémi út 19.)

Felhívás
Alsóvárosi polgárôrség létrehozá-

sát kezdeményezi Jákli Tivadar, 
a városrész önkormányzati kép-
viselôje. Az érdeklôdôk jelent-
kezzenek a 70/365-4642-es te-
lefonszámon!

az MH BHK kezelésében lévô honvédségi területeken az 
éleslövészetek az alábbiak szerint alakulnak szeptemberben
2008. szeptember 12.: Szárazföldi lövészet 8.00–18.00-ig (nagy zajha-

tással) 
2008. szeptember 15–18.: Szárazföldi és légi lövészet 8.00–22.00-ig 

(nagy zajhatással) 
2008. szeptember 19.: Szárazföldi és légi lövészet 8.00–18.00-ig (nagy 

zajhatással) 
2008. szeptember 22–25.: Szárazföldi és légi lövészet 8.00–22.00-ig 

(nagy zajhatással) 

Czenter Gyula bár önmagát nem 
tartja mûvésznek, munkái széles 
körben váltanak ki érdeklôdést. 
Tisztelôi csodálják az anyag iránti 
tiszteletét, s csodálják alkotásait, 
hiszen kezei alól igazi mûvészeti al-
kotások kerülnek ki. Az intarziáiból 
nyílt kiállítást szépszámú közönség 
elôtt nyitották meg az inotai közös-
ségi házban. Szombaton délután a 
barátok, ismerôsök és érdeklôdôk 
által megtöltött kisteremben a 

nyilvánosság elé tárták a mûvész 
legszebb alkotásait. Dr. Horváth 
Magdolna közgazdász a megnyitón 
elmondta, hogy munkatársként és 
barátként is a legnagyobb tiszte-
lettel gondol Czetner Gyulára, aki 
amatôr kézmûvesként csak egy jó 
kezû iparosnak tartja magát. Mot-
tója: Mindannyian hátrahagyunk 
ujjlenyomatokat a világon, annak 
jeléül, hogy itt voltunk, kik voltunk 
és mit csináltunk.

Czenter Gyula ujjlenyomataiGazdasorsok hagyományôrzô emléknap 
Várpalota, rózsakút utca

�008. szeptember �7., szombat

MaGYarOrsZÁG elsô KulÁKeMléKMûVéNeK,  
a KulÁK ÁlDOZatOK eMléKMûVéNeK FelaVatÁsa

  9.45  Gyülekezô  
10.00  Himnusz     
10.03   Szabó-Bátor Tamás, a városfejlesztési, idegenforgalmi, mezôgazdasági 

bizottság elnöke elôszót mond
10.08  A Magyarkanizsai Színház elôadása   
10.50   A kulák áldozatok emlékmûvének leleplezése, Gráf József 

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,  Jakab István, a Magosz 
elnöke, Szabó-Bátor Tamás, a városfejlesztési, idegenforgalmi, 
mezôgazdasági bizottság elnöke

10.55   Az emlékmûvet felszenteli Márfi Gyula érsek, majd a résztvevôk az 
emlékezés és tisztelet virágait elhelyezik  
Átvonulás a Felsôvárosi kvártély, bemutató- és kézmûvesházba 

a FelsôVÁrOsI KVÁrtélY, BeMutató- és KéZMûVesHÁZ aVatÁsa
11.30  Bakonyi népdalcsokor    
11.40   A rendezvényt megnyitja  Szabó-Bátor Tamás, a városfejlesztési, 

idegenforgalmi, mezôgazdasági bizottság elnöke
11.45  Jakab István, a  Magosz elnökének köszöntôje 
11.50  Németh Árpád, Várpalota polgármesterének köszöntôje
11.55  Schleicher Vera néprajzkutató-muzeológus szakmai megnyitója
12.10   A történelmi egyházak képviselôi felszentelik/megáldják a Felsôvárosi 

kvártély, bemutató- és kézmûvesházat 
12.30  A ház megtekintése, fazekas-, csuhéfonó, kézmûves és kovácsbemutató, 

játszóház, kertbarát körök, gyógynövényes bemutatója, borverseny, 
pálinkaház, kürtöskalácsos, állatsimogató, íjászat, sétakocsikázás 

13.00  Birkapörkölt, gulyás, pogácsa, kalács, zsíros kenyér lilahagymával,  
pálinka- és borkóstoló zenei kísérettel

15.00  Népi komédiás elôadás   
16.00  Zenés felvonulás a városban
16.30  Népdalcsokor
19.00  Tábortûz, Berecz András mesemondó mûsora
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Ma már egyetlen nyitott bányát 
sem találunk Várpalotán, holott 
már az 1800-as évek végén Vár-
palota volt a szénbányászat egyik 
központja, szíve és motorja. az 
ôsi mesterség ma már csak a régi 
dokumentumok és az öregek tör-
téneteiben él. 

A dokumentációk 1876-ot tart-
ják a szénbányászat kezdeti idô-
pontjának, de tíz évet kellett várni, 
hogy beinduljon a jelentôs meny-
nyiségû termelés. Palota mondhat-
ni szerencsésen vészelte át a hábo-
rús idôszakot. Hazánk nagy része 
elveszítette nagy szénbázisait, fel-
értékelôdött a szén, melynek bá-
nyászata sokáig virágzott Várpalo-
tán.

Várpalota területén 1876-ban, 
földmunkálatok közben találták 
meg a szenet, Sztáray gróf birto-
kán. Ekkor, az ô kezdeményezésére 
nyitották meg az elsô bányát, s 
kezdôdött el egy 120 éves, néha 
méltatlanul döcögôs, ám mégis si-
kertörténet. A terület kézrôl kézre 
került az 1900-as évek elején. A 
teljes birtokot 1903-ban vette meg 
Witzleben Henriknek, a porosz csá-
szár rokona, mellyel kezébe került a 
szénbányászat. A gróf 1908-ban 
más részeket is megszerezve új 
szemlélet került a várpalotai szén-
bányászatba. Német bányászokat, s 
velük új technikát is hozott a vá-
rosba. Gazdasági megfontolásból 
mészégetôt, tégla-, cserépgyárat, 
brikettüzemet, villanytelepet léte-
sített és üzemeltetett. Ezt az ipar-
telepet a vasúti pályaudvar közel-
ségébe helyezték el. Késôbb S I. 
bányatelepnek nevezték. Bevezet-
ték az iparvasutat, majd ivóvízháló-
zattal, közkutakkal és villamos 
energiával látták el a települést. 
1920-ban már új tulajdonosok ala-
pították meg az Unió Bányászati és 
Ipari Rt.-t. Igazgatónak Várpalotá-
ra helyezték Korompay Lajos bánya-
mérnököt, akinek eredményes mun-
kája során a várpalotai bánya a 
Salgó egyik leggazdaságosabb üze-
me lett.

1920 után átmenetileg szénhiány 
lépett fel az országban, így a palo-
tai szén – történetében elôször – a 

kereslet miatt lett értékesíthetô a 
városhatárokon kívül. Ennek egye-
nes következménye, hogy 1923-ban 
az Esztergom-Szászvári Rt., majd 
ennek utóda, a Salgótarjáni Kô-
szénbánya Rt. is bekapcsolódott a 
bányamûvelésbe. De 1926-ban a 

világgazdasági válság következ-
tében ismét csökkent a szén iránti 
kereslet. Ezt Várpalota is megérez-
te. A palotai szén piaca szinte kizá-
rólagosan lakossági fogyasztásra 
korlátozódott. Ezen az rt. vezetôi 
úgy segítettek, hogy megszerezték 
piacnak a fûzfôi gyártelepet, és 
társvállalatát, a Nitrokémiai Iparte-
lepeket. Ennek köszönhetô, hogy a 
válságban lévô szénbányászat volu-
mene az 1928-as értékhez képest 
(49 000 tonna) 1929-re több mint 
kétszeresére nôtt. A kis fûtôértékû, 
nagy nedvességtartalmú lignitet 
termelô várpalotai bányászat szak-
emberei állandó mûszaki fejlesztés-
re kényszerültek, hogy a termelés a 
válságos idôszakokban is verseny-
képes maradjon. Ezért oldották 
meg 1929-ben hazánk egyetlen 
ahidrálómûvének létesítésével a 
lignit szárítását, majd helyezték 
üzembe 1938-ban az ország elsô 
szkipaknáját, amely az eddigihez 
képest jóval kisebb szállítási költ-
séggel mûködött.

A századfordulót követôen több-
ször is nyilvánosságot kapott a 
szervezett szakmunkásképzés igé-

nye, de teljesülése csak 1935-ben 
vette kezdetét Várpalotán: a vájár-
iskolának nevezett tanfolyami ok-
tatást két évvel a vájárképzést or-
szágosan szabályozó rendelet 
megjelenése elôtt valósította meg 
Korompay Lajos bányaigazgató, 

akitôl a tanfolyam megszervezésére 
és vezetésére Faller Jenô bányafel-
ügyelô (késôbb a Központi Bányá-
szati Múzeum létrehozója és elsô 
igazgatója) kapott megbízást. A 
következô nagy löketet a kormány 
1938-as, úgynevezett gyôri prog-
ramja hozta, melynek keretén belül 
közvetetten megnövekedett az 
igény az országon belül a villamos 
energiára. Tovább virágzott a palo-
tai szénbányászat, csúcspontját 
1942-ben érte el, 710 000 tonna 
kitermelt szénnel. A háborúban a 
szerencse fordultával a szénterme-
lés is visszaesett. 1944 volt az utol-
só év, mikor még a termelés a hábo-
rú elôtti piacokra folyt.

1945-ben a második világháború 
március 21-én ért véget Várpalotán. 
Romok mindenütt. A város épülete-
inek háromnegyed része a háború 
martalékává vált. Így a város akkori 
két legnagyobb üzeme, a várpalotai 
bányaüzem, valamint a pétfürdôi 
városrészben található nitrogén-
mûtrágya-gyár is. A háború után az 
új államvezetés meglátta a lehetô-
séget Várpalota kincseiben. A bá-
nya lignitvagyonára alapozva az 

inotai városrészben egy szénbázisú 
hôerômûvet építettek, majd egy 
alumíniumkohót az erômû tôszom-
szédságában. Ezen ipari vertikum 
országos szinten is igen jelentôs 
termelési értéket produkált, már az 
50-es években is. A 60-as években 

az Inotai Hôerômû szükségének 
megfelelôen kiépült egy csúcs-
erômû, amely az országos villamos 
rendszer üzemzavarai esetén gyor-
san pótolta a kiesô energiát, 
valamint a paksi atomerômû biz-
tonságos üzemeltetésében is jelen-
tôs szerepet játszott. 

Az Inotai Alumíniumkohó a ko-
hászati tevékenység mellett az 
újonnan épített üzemeiben alumí-
nium félkész termékeket állított 
elô. A magyar szénbányászat igé-
nyeinek kielégítésére Várpalotán 
megalapították az Országos Földta-
ni Kutató és Fúró Vállalatot, amely 
fejlôdése folyamán három földré-
szen tevékenykedett. 

A város gazdaságának fénykora a 
rendszerváltás után véget ért. 1992 
elején felhagytak a szénbányák 
mélymûvelésével. Ezt követôen 
már csak egy-két kisebb felszínhez 
közellévô szénlencsét emeltek ki a 
hôerômû igényeinek ellátására.   

FüssY aNGéla
Források: 

Rédli János: A várpalotai szénbányászat

Faller Gusztáv: Bányászat Magyarországon

Kakas János: A pilisi bányászat története

Palota látta el szénnel az országot

Rédli János 

A várpalotai szénbánya

Emlékezés a Várpalotai szénbányákban foglalkoztatott szakemberekre

Sok év telt el azóta, hogy az utolsó csille elhagyta Várpalota bányáinak ajtaját és a
távozó vájárok letették sisakjukat. Azok az évek voltak a történelem egyik
meghatározó id szakát magába foglaló bányász évek.ő

A szakképesítéssel rendelkez személyek a várpalotai szénbányászatbanő

Várpalota területén, 1876-ban földmunkálatok közben találták meg a szenet. A
szénvagyont tartalmazó földterület Sztárai gróf birtoka volt. A kutatás a bányanyitás
az kezdeményezésére történt. A hivatalos széntermelés 1886-ban kezd dött.ő ő

Kereken 120 éven keresztül bányásztak szenet a medencében.
1890-ben örökség folytán a grófi Zichy család birtokába került a bánya, melye 1893-
ben eladtak Wietzleben porosz grófnak.

Gazdasági megfontolásból mészéget t, tégla-, cserépgyárat, brikettüzemet,ő

villanytelepet létesített és üzemeltetett a tulajdonos. Ezt az ipartelepet a vasúti
pályaudvar közelségébe helyezték el. Kés bb SI. bányatelepnek nevezték.ő

Bevezették az iparvasutat. Ivóvíz hállózatal, közkutakkal, és villamos energiával
látták el a nagyközséget.

Wietzleben 1907-ben részvénytársasággá alakítja az ipartelepet, majd eladja
részvényeit. Az új tulajdonosok 1920-ban megalapítják az Unió Bányászati és Ipari
Rt-t. Igazgatónak Várpalotára helyezik Korompay Lajos bányamérnököt, akinek
eredményes munkája során a Salgó egyik leggazdaságosabb üzeme lett.
Munkásságához olyan események, fejlesztések, technikai, technológiai váltások
meghonosítása f z dött melyek Várpalota korszer nagyüzemmé alakításátű ő ű

segítették el .ő

Az “UNIO Bányászati és Ipari RT.” Bányaigazgatóságának tisztvisel i 1939-benő

Ül k sora balrólő : Zwikl Pál, Ger György, Gyarmaty László, Henrich Henrik,ő

Korompai Lajos, Faller Jen , Blazsek Károly.ő

Az unio bányászAti és iPAri rt. bányAigAzgAtóságánAk tisztviselôi 1939-ben. ülôk sorA bAlról: zwikl Pál, gerô györgy, gyAr-
mAty lászló, henrich henrik, koromPAi lAjos, fAller jenô, blAzsek károly. állok sorA bAlról: Pósch sándor, jármAi józsef, 
várAdi jenô, kárPáty dezsô, báthory gyulA, mArosi lászló, zirkelbAch frigyes és sztrAkA jános
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Könnyûzenei lexikon

septicmen  
 
A Septicmen talán az egyik legmesszebbre jutott palotai együttes.  

1992-ben hozta létre  Korcsmár Gyula (ének, gitár, ex-Stone Eagle), 
Halasi Viktor (basszusgitár, ex-Stone Eagle), Kulcsár József (dob, ex-
Dissect), Boros Zoltán (gitár). Már akkor is thrashmetált, méghozzá jel-
lemzôen az európai vonalát játszottak. 1993-ban már megjelentek egy 
demóval, a Demo 1.-gyel, majd 1995-ben rátromfoltak egy másikkal, a 
Menekülôk csapdák között címûvel. 1995 májusban  Halasi Viktor he-
lyett Szalai Vernon Béla, ugyanakkor Boros Zoltán helyett Márton Péter 
(Kistkis Toncsa) erôsítette a zenekart, s ennek köszönhetôen komple-
xebb lett a hangzásvilág. 1996 februártól másfél évig megszûnt a zene-
kar szíve dobogni, majd 1998 tavaszán jött az újraélesztés, ami igazán 
jól sikerült, hiszen szeptemberre már készen lett a Szeptember címû 
demo. Beindult a zúzás, fesztiválok, koncertek, turnék. 1999-ben csat-
lakozott a fertôzöttekhez (Septicmen) Drótos Gábor (szólógitár), s így 
már újra négyen adták  a közönség fejébe a zenét. 2000 a lemezszerzô-
dés éve is volt a zenekarnak: a gyôri Nephilim Kiadóval kötötték meg a 
kontraktust a fiúk egy lemezre, amely az év decemberében meg is jelent 
Dogma címmel angol és magyar nyelven egyaránt. 2001-ben meghívást 
is kaptak a Szigetre a fiúk. 2002 elején megindult a második lemez fel-
vétele, amelybe egy görög kiadó kérésére vágtak bele, de végül is ma-
gánkiadásban jelent meg Origo címmel 2004-ben. Ez már durvább, fris-
sebb, gyorsabb volt, s csak angol nyelvû. Az ekkor készült videoklippet  
(Taste of death) rengetegszer játszotta a Viva tv, s az itt leadott inter-
júnak (is) köszönhetôen sok meghívást kapott az együttes. 2005 nyarán 
három számot rögzítettek, mely Central EP néven ingyenesen letölthetô 
volt a septicmen.hu oldalról. Ôsszel és télen turné, decemberben pedig 
búcsút intett Drótos GáGábor. 2006 februárjában Garai TiGábor (ex-Dé-
mon, ex-Drakkon, ex-Makrancos Nadraguja) egészítette ki a csapatot, 
akivel a félig elkészült lemezt sikerült befejezni. Most a  stúdiófelvételek 
után  Kulcsár József  köszönt el, helyét Eszes Imre foglalta el a dobok 
mögött, de ôt Németh Róbert (ex-Revans) váltotta nemsokára.  2007 
vége: megjelent újabb lemezük, a Negative magyar és angol nyelven 
egyaránt. 2008 tavaszán koncertsorozat vadította Magyarország lakossá-
gát, s idén nyáron is több jelentôs fesztiválon vett részt a zenekar. 

Tagok:
Korcsmár Gyula (ének, gitár)
Németh Róbert (dob)
Garai GáTibor (szólógitár)
Szalai Vernon Béla (basszusgitár)

Autó-Forrás Kft. Veszprém, Házgyári út 22/b. Tel.: 88/577-660 
Internet: www.hyundaiveszprem.hu, autoforras.vezess.hu,
e-mail:hyundai@autoforras.hu
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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: 06 (20) 773-
8894.

Pétfürdôn a Berhidai úton 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

Jó állapotban lévô biedermeier szekrény 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, 06 
(30) 388-4141

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

toshiba típusú hordozható számítógépemet – 
melyet augusztus 22-én eltulajdonítottak 
–, a rajta lévô, számomra értékes informá-
ciók miatt felárral visszavásárolnám. 06 
(30) 639-8798

Állás
Fehérvári hitelirodába agilis munkatársat kere-

sek.Teljes irodai hátteret és ingyenes ma-
gas színvonalú képzést biztosítunk. Tel.: 
30/ 4123031. Kiegészítô jövedelmet keresô 
jelentkezését is várom.

5� éves megbízható, leinformálható hölgy ta-
karítási munkát vállal Várpalotán és kör-
nyékén. 06 (70) 590-6758

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

Citroen Xantia 1,9 td, 1994-es, üzemképes, na-
gyon olcsón, bontásra eladó. Várpalota, a 
Lidlvel szembeni garázssoron. tel.: (30) 
439-2331

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.  

Érd.: 20/291-2649.

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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

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

Hirdetési tanácsadók: szabó Nagy lívia �0/31�-9689, Mellár Katalin �0/98�-1965

SportcSarnoki autóSbolt
A hirdetés felmutatásával 10% kedvezményre jogosult.

Az akció 2008. Szept. 25-Ig tart.

tel.: 30/520-7606

–10% –10% –10% –10% –10% –10% –10% –10% –10% –10%

KözPonti irodA: 
Veszprém, Bajcsy-zs. E. u. 20.

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

VárPAlotA,  
Kossuth u. 19. 

telefon: 88/372-943

BErhidA,  
Veszprémi u. 4. 

telefon: 88/455-190

állAndó ügyElEt: 
88/428-838

Veszprém megyei  
TemeTkezési kfT.
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AhAlálos bAlesetet szenvedett bányászok  emléktáblájánál szervezetek és mAgánszemé-
lyek helyezték el A tisztelet koszorúját

Ötvennyolcadik alkalommal ke-
rült megrendezésre városunkban  
a bányásznapi ünnepség múlt 
szombaton. 

A húszéves Bányász Nyugdí-
jas Klub által rendezett jubileumi 
ünnepséggel és kiállítással vette 
kezdetét a bányásznap az idén öt-
venéves Jó Szerencsét Mûvelôdési 
Központ Szíj Rezsô termében. 
A mûsor kezdetén fellépett a 
mûvelôdési központ énekkara. A 
szépszámú közönséget Hargittai 
László, a klub elnöke köszöntötte, 
aki röviden visszaemlékezett  múlt-
jukra, valamint köszönetét fejezte 
ki minden segítô szervezetnek, 
majd felkérte az ünneplô közön-
séget a Bányász himnusz elének-
lésére. A kiállítást,  melyen helyi 
mûvészek: Tatár Antal, Papp János, 
Kása András, Navratil Antal, Dani 
Pál  alkotásai láthatók,  Hermann 
György nyitotta meg.

A folytatásban a Thuri-vár 
Corvin-termében, a Himnusz el-
éneklése után Huszár József, a 
Bányász Hagyományok Ápolásá-
ért Egyesület elnöke üdvözölte 
az egybegyûlteket, majd felkérte 

Petrovics László alelnököt, hogy 
köszöntse az 58. bányásznapot. 
Petrovics László beszédében visz-
szaidézte a térség több mint száz-
éves bányászmúltját, kiemelte  a 
városban mûködô  bányavállalat 
jelentôségét, amely fénykorában 
több mint hatezer embernek szol-
gáltatott munkát. Az ünnepélyes 
köszöntô után szakszervezeti em-
léklapok átadására került sor. Az 
ünnepség végén a  bányamûvelés 
közben halálos balesetet szenve-
dett bányászok  emléktáblájánál 
Várpalota város, a Bányász Hagyo-
mányok Ápolásáért Egyesület, több 
társadalmi és civil szervezet, vala-
mint magánszemély helyezte el a 
tisztelet koszorúját, virágait.

Az ünnepség utáni fogadáson 
Németh Árpád polgármester pohár-
köszöntôjében felhívta a figyelmet 
a bányászmúlt emlékeinek tisztele-
tére, a hagyományok megôrzésének 
fontosságára.  Kiemelten fontosnak 
nevezte, hogy a fiatal nemzedék 
bevonásával át tudjuk örökíteni a 
bányászhagyományokat a jövôre is!    

PóCsIK aNDrÁs
FOtó: réDlI JóZseF 

tOVÁBBI KéPeK a www.VarPalOtaI.Hu OlDalON

„szerencse fel, 
szerencse le”

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SK MÉRK ZÉSEI A 2008-2009 ÉVI BAJNOKSÁG SZI FORDULÓKŐ Ő

MÉRK ZÉSEKŐ
FELN TTŐ

Eredmény
IFJÚSÁGI

Eredmény
Id pontő Id pontő

Ácsi Kinizsi SC Várpalotai Bányász SK.

Várpalotai Bányász SK. Várpalota DSE UNIO

Várpalotai Bányász SK.

Tapolca VSE Várpalotai Bányász SK.

Várpalotai Bányász SK. Veszprémi Egyetem

Várpalotai Bányász SK.

Várpalotai Bányász SK.

Várpalotai Bányász SK.

Várpalotai Bányász SK. Georgikon DSE

Várpalotai Bányász SK.

Várpalotai Bányász SK. Komáromi AC-FOXCONN

2008.09.13.18,00
szombat

2008.09.13.16,00
szombat

2008.09.20.18,00
szombat

2008.09.20.16,00
szombat

Szobathelyi FSE
2008.09.27.18,00

szombat
2008.09.27.16,00

szombat

2008.10.05.18,00
vasárnap

2008.10.05.16,00
vasárnap

2008.10.11.18,00
szombat

2008.10.11.16,00
szombat

Gy rujbarát KSEő
2008.10.18.12,00

szombat
2008.10.18.10,00

szombat

CVSE Mávépcell
2008.10.25.18,00

szombat
2008.10,25.16,00

szombat

Borhotel-Szentgotthárd
KK

2008.11.08.18,00
szombat

2008.11.08.16,00
szombat

2008.11.15.18,00
szombat

2008.11.15.16,00
szombat

Gy rh ETO KFC II.ő ő
2008.11.22.14,00

szombat

2008.11.29.18,00
szombat

2008.11.29.16,00
szombat

A VÁRPALOTA DSE UNIO MÉRK ZÉSEI A 2008-2009 ÉVI BAJNOKSÁG SZI FORDULÓK 2Ő Ő

MÉRK ZÉSEKŐ
FELN TTŐ

Eredmény
IFJÚSÁGI

Eredmény
Id pontő Id pontő

Várpalota DSE UNIO Komáromi AC-FOXCONN

Várpalotai Bányász SK Várpalota DSE UNIO

Tapolca VSE Várpalota DSE UNIO

Várpalota DSE UNIO

Várpalota DSE UNIO

Várpalota DSE UNIO

Ácsi Kinizsi SC Várpalota DSE UNIO

Várpalota DSE UNIO Szombathelyi FSE

Veszprémi Egyetem SC Várpalota DSE UNIO

Várpalota DSE UNIO

Georgikon DSE Várpalota DSE UNIO

2008.09.14.11,00
vasárnap

2008.09.14.13,00
vasárnap

2008.09.20.18,00
szombat

2008.09.20.16,00
szombat

2008.09.28.18,00
vasárnap

2008.09.28.16,00
szombat

Györújbarát KSE
2008.10.05.11,00

vasárnap
2008.10.05.13,00

vasárnap

Borhotel-Szentgotthárd
KK

2008.10.11.13,00
szombat

2008.10.11.15,00
szombat

Gy rh ETO KFC IIő ő
2008.10.19.11,00

vasárnap

2008.10.25.16,00
szombat

2008.10,25.18,00
szombat

2008.11.09.11,00
vasárnap

2008.11.08.13,00
vasárnap

2008.11.16.18,00
vasárnap

2008.11.16.16,00
vasárnap

CVSE Mávépcell
2008.11.23.11,00

vasárnap
2008.11.23.13,00

vasárnap

2008.11.30.16,00
vasárnap

2008.11.30.18,00
vasárnap

a Várpalotai Bányász sK mérkôzései  
a �008–�009. évi bajnokságban – ôszi fordulók

a Várpalota Dse unio mérkôzései  
a �008–�009. évi bajnokságban – ôszi fordulók �.

támogatás  
a könyvtárnak
Az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium  pályázatot írt ki A községi 
és városi könyvtárak állománygya-
rapítási összegének támogatására 
– 2008 címmel. 

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium közgyûjteményi fôosztályá-
nak tájékoztatása szerint a pályáza-
ton a várpalotai  Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár 128 000 Ft támogatásban 
részesült.

Felhívás
Várpalota Város Önkormány-

zata keresi azokat a Várpalotán 
élô házaspárokat, akik a �008. 
évben ünneplik házasságuk 
50. évfordulóját.

A Várpalotai napok díszvendé-
geként a város szeretné felkö-
szönteni ôket ezen jeles alkalom-
ból és egyben példaként állítani 
a kitartásukat és hûségüket. In-
formáció az alábbi telefonszá-
mon kapható: 88/592-677, illet-
ve 30/8152561. Jelentkezési 
határidô szeptember 16.

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



[ 2008. szeptember 11. ]16

Hozzávalók nyolc személyre:
2 l csontlé, 20 dkg szegfûgomba, 

30 dkg zsír, 6 dkg füstölt szalonna,  
6 dkg liszt,  15 dkg füstölt kolbász,  
3 dl tejföl,  2 csokor petrezselyem-
zöld,  só,  fehér bors. 

A levesbetéthez:  15 dkg liszt,   3 
tojás,  1 dkg vaj,  1 vöröshagyma,  
10 dkg fôtt borjúhús,  só,   fehér 
bors,   zsályalevél, kakukkfû,  1 to-
jássárgája.

A szalonnát felkockázzuk, zsír-
ját kisütjük, majd kiszedjük. A 
zsírjához hozzáadjuk a többi zsírt, 
majd rátesszük a felkockázott 
gombát, és megpároljuk. Sózzuk, 
borsozzuk, és petrezselyemzölddel 
ízesítjük. Hozzáöntjük a csontlét, 
majd világos rántást készítünk, és 

a léhez keverjük. Ezután hozzáad-
juk a felkarikázott kolbászt, a sza-
lonnát, majd puhára fôzzük. Végül 
hozzáadjuk a tejfölt.

A levesbetéthez a hagymát fel-
aprítjuk, majd finoman megfuttat-
juk a vajon. Rátesszük a kétszer 
megdarált húst, sóval, borssal 
ízesítjük, hozzáadunk 2 tojást, 
majd sûrûre fôzzük. A másik tojást 
összedolgozzuk a liszttel, sóval 
ízesítjük, majd kinyújtjuk. A felé-
re kis húshalmokat teszünk, egy-
mástól 5 cm-re. Körben bekenjük 
a felvert tojássárgájával, ráhajtjuk 
a tésztát, lenyomkodjuk, majd a 
töltelékhalmok között elvágjuk. A 
derelyéket kifôzzük, majd a leves-
hez adju k. 

recept(t)úra

Negyvenfôs kábítószer-terjesztô 
bandát számoltak fel a rendôrök 
a közelmúltban. a több mint fél-
éves nyomozati munka ered-
ményre vezetett. a hálózat szé-
kesfehérvári, illetve várpalotai 
„fejeseire” vélhetôen életfogy-
tig tartó börtönbüntetés vár. 

Egy hónapja vannak lakat alatt 
azok dealerek, akik után január 
óta nyomozott a Veszprém Megyei 
Rendôr-fôkapitányság. Ekkor iga-
zoltatták S. Csabát Hajmáskéren. 
Igaz csak minimális mennyiségû 
marihuánát találtak nála, a nyo-
mozók hamar eljutottak a veszp-
rémi albérletbe, ahol Sz. Roland-
dal együtt bonyolították le az 
ügyleteket. Az alapos nyomozás 
során lépésrôl lépésre haladtak 
elôre, hogy a magasabb szinten 
lévô alvilági szereplôknek is nyo-
mára bukkanjanak. 

A hatszintû szervezet magasabb 
vezetôit a Várpalotához tartozó 

Józan-dûlôben kapcsolták le. A 
kábítószer átadásakor négy fôt ér-
tek tetten. Az ügy kulcsfiguráját 
30-án, szerdán fogták el. B. Ferenc 
ismert alakja volt az alvilágnak. 
Állt már bíróság elôtt zsarolás, 
testi sértés és kábítószerrel való 
visszaélés miatt. 

A nyomozók megállapították, 
hogy a hálózat Székesfehérvárról 
indult ki, majd Várpalota, Veszp-
rém, Balatonalmádi, Balatonfüred 
következett. Gyakorlatilag az 
egész megyét érintette. A hajtóva-
dászat során több millió forint ér-
tékben foglaltak le kábítószert, 
nagyrészt marihuánát és gyorsító-
kat, fôként speedet.  Az elfogott 
40 fiatal, 20–28 év közötti gyanú-
sítottak elôzetes letartóztatásban 
vannak. Közülük többen fogyasz-
tók is voltak. A hálózat felsôbb 
vezetôi a kiszabható legsúlyosabb, 
az életfogytig tartó börtönbünte-
tésre számíthatnak.

FüssY

Kábítószert terjesztô bandát 
kapcsoltak le a rendôrök Bakonyi betyárleves 

SIMPLY CLEVER · EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

ŠkodaOctavia kombinált átlagfogyasztás: 
5,8-7,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 157-187 g/km.

ŠkodaFabia kombinált átlag fogyasztás: 
5,1-7,0 l/100 km, CO2 -kibocsátás: 135-168 g/km.

ŠkodaRoomster kombinált átlagfogyasztás: 
5,1-7,0 l/100 km, CO2-kibocsátás: 135-168 g/km.

CSAK SZEPTEMBERBEN

+600 000 Ft
használtautó-beszámítással*

JáRsz velem?

JöJJöN EL éS TESZTELJE
AuTóINKAT EGéSZ SZEPTEMBERBEN!

Kereskedői címek:
Core Feummy num
1234 Si elese
exer ipit: 0123456789

Rendkívüli nyitva tartás:

2008. szeptember 13-14.

*  Az akció 2008. szeptember 1. és 30. között új ŠkodaOctavia Rs, ŠkodaFabia Sport és 
ŠkodaRoomster Scout modellek vásárlása esetén érvényes.

Hozza magával ezt az újságot a tesztvezetésre, és egy Skoda ajándékot kap!

WolfAuto
8000 Székesfehérvár,  
Új Csóri út 116. 
Telefon: 22/512-860 
www.wolfauto.hu

Állatkertben
a Kovács család az anyóssal állatkertbe látogat, éppen a vízilovat 
nézegetik, amikor megszólal Kovács:
– látja, mama! Mekkora szája van, aztán mégsem szól egy szót 
sem...

Humorzsák

RadiátoRakció!
továbbra is minden típusú radiátorra 

nagy kedvezményt biztosítunk!

Továbbá ajándékba adjuk hozzá a radiátortartót!


