
A város lapja

Ha megkérdezem, mi szerepel 
kulturális élet címszó alatt egy-két 
ember szótárában, bizony érdekes 
képet kapnék!

Nem igazán tudjuk ugyanis, mi-
lyen az igazi kultúra, az igazi szel-
lemi felfrissülés.

Az igazi kulturálódás nem azt 
jelenti, hogy éjt nappallá téve 
könyveket búj az ember, vagy azt, 
hogy egyik opera-elôadásról fut a 
másikra, vagy író-olvasó találko-
zók töltik ki a szabadidejét. 

Úgy gondolom, talán rosszul 
fogalmaztam az elején. Nem is 
az „igazi” kulturálódás ismeret-
lensége a ludas, hanem az, hogy 

nem jól fogunk hozzá. És itt 
nem csak azokra az emberekre 
gondolok, akik vállukra vették 
a terhet – már ha lehet a „kul-
túrnevelést” teherként aposzt-
rofálni –, hanem azokra is, akik 
célszemélyként, folyamatosan 
kitérnek a fejlôdés elôl.

És a nagyobb felelôsség ezeken 
az embereken van.

Ha meg szeretnénk gyôzni vala-
kit arról, hogy neki szüksége van 
valamire és ô nem áll kötélnek, de 
mi tudjuk, hogy nagyon rossz kö-
vetkezményei lehetnek annak, ha 
valaki „nem veszi fel a keresztsé-
get”, akkor egyre elszántabban és 

esztelenebbül fogunk hozzá a meg-
térítéshez. Tehát, ha rossz irányt 
vett manapság ez a folyamat, az 
elsôsorban a kultúra elutasításával 
magyarázható.

Persze ez nem azt jelenti, hogy 
a másik oldal mindent tökéletesen 
hajt végre a cél érdekében.

Mint leírtam már, ha át szeret-
nénk törni egy falat, mert nekünk 
az fontos, akkor minél többször 
nem sikerül, annál inkább veszít-
jük el az önuralmunkat és teszünk 
olyan lépéseket, amelyek nemhogy 
elôre, de sokkal inkább visszafe-
lé juttatnak minket az elérendô 
célhoz képest. Nem szabad tehát 

elveszíteni a fejünket és olyan 
módszerekkel kell átadnunk a kul-
túra és a mûvészetek szeretetét az 
embereknek, melyek során nincs 
lehetôségük azt elutasítani.

Legyünk egy kicsit mindannyian 
nyitottabbak és higgyük el, nem 
az a cél, hogy Shakespeare-ek és 
Csehovok szaladgáljanak az utcán, 
bármerre nézünk, hanem hogy 
mindenki birtokában legyen annak 
a képességnek, hogy megértse és 
támogatni tudja a másikat, mikor 
a hétköznapok során találkoznak 
és éppen lelki támaszra lenne 
szüksége. Mindenkinek!

ZayZon Csaba

a kultúra szeretete

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 6. szám  2008. szeptember 25.
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a közép-dunántúli régió arcula-
tát meghatározni képes turiszti-
kai vonzerôk támogatása pályá-
zat keretében 6,7 milliárd forint 
állt a pályázók rendelkezésre. a 
pályázó önkormányzatok, egyhá-
zak és civil szervezetek számára 
az elnyerhetô támogatás mértéke 
minimum négyszáz, maximum 
800 millió Ft volt, s a támogatás 
mértéke pedig 40% és 85% kö-
zött változott. a nyertesek kö-
zött a várpalotai szindbád Kht. is 
ott van!

A Közép-dunántúli Fejlesztési 
Tanács elnöke, Pál Béla a fentieken 
túl veszprémi sajtótájékoztatóján 
elmondta azt is, hogy a januárban 
meghirdetett pályázat keretében 
többek között kastélyok és várak, 
egyházi létesítmények, valamint 
mûemlék, mûemléki értékek és he-
lyi védelem alatt álló épületek, 
építmények turisztikai bemutatási 
célú, értéknövelô megújítására, el-
sôsorban turisztikai funkciókkal 
való bôvítésére; múzeumok és ré-
gészeti lelôhelyek látogatóbarát 
szolgáltatásainak fejlesztésére; a 
régió kulturális, természeti és 
helytörténeti értékeihez, emlékei-
hez kapcsolódó turisztikai célú té-
maparkok fejlesztésére, továbbá 
termál- és gyógyfürdôk fejleszté-

sére, illetve nemzeti parkok, na-
túrparkok és más védett természeti 
területek turisztikai hasznosításá-
hoz szükséges látogatóbarát inf-
rastruktúra és szolgáltatások fej-
lesztésére lehetett pályázni. 

A pályázaton három Veszprém 
megyei, két Fejér, valamint három 
Komárom-Esztergom megyei projekt 
nyert el támogatást összesen 4,8 
milliárd forint értékben. A kiírásra 
összesen 22 pályázat érkezett be, 
melybôl nyolc kapott pozitív elbírá-

lást. A KDRFT elnöke hozzátette, a 
kiírási keretbôl megmaradt kétmilli-
árd forintot a jövô évre csoportosít-
ják át ugyanilyen célokra. 

Veszprém megyében a Thuri- 
vár építészeti felújítására nyert el 

a pályázó Szindbád Kht. több 
mint 624 millió forint összegû tá-
mogatást.

A projekt közvetlen célja: a Vár-
palota központjában található Thu-
ri-vár mûemlék épületének építé-
szeti felújítása és látogatóbarát 

fejlesztése. A projekt keretében 
2154 m2 alapterületet újítanak fel, 
új funkciók létesülnek, s a fellel-
hetô építészeti, mûvészeti és törté-
nelmi értékek igényes környezetben 
reprezentálhatóvá válnak. Az épület 
tûz- és vagyonbiztonsági berende-
zésekkel, szellôztetéssel, fûtési 
rendszerrel is rendelkezik majd. A 
földszinten kiállítótermek és egy 
étteremnek hasznosítható szárny 
létesül. Az épület felújított vizes-
blokkokkal, pelenkázóval, gyermek-
foglalkoztatóval bôvül. A második 
szinten rendezvény- és konferencia-
termek létesülnek. Kapcsolódó szol-
gáltatásként egy ajándékbolt is 
üzemel majd. A fizikai akadálymen-
tesítés keretében 2 új objektumot 
(lift, WC) alakítanak ki. A várudva-
ron kap helyet a szabadtéri színpad 
és filmszínház. Az audiovizuális/in-
fokommunikációs akadálymentesí-
tést hét eszköz szolgálja (speciális 
infopontok, indukciós hurok, kere-
kesszék), ezenkívül Braille-írásos és 
nagyméretû feliratok szolgálják a 
speciális igényeket. Meghatározó 
szempont a többnyelvû kommuni-
káció. Húsz komplex, modern esz-
közrendszert szereznek be és szerel-
nek fel a múzeumi, a konferencia és 
a mozi/színház funkcióhoz. 

A munkálatoknak 2010 végéig 
kell befejezôdniük. 

nyertes várpalotai pályázat
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Drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  

a 70/514-8314-es  
telefonszámon!

Köszönjük az új játszóteret Ino-
tán. 
30/453-98�4

a Palotai napok programjai idején 
a Volán sûrûbben is indíthatta vol-
na helyi járatait.
�0/530-987�

Drótposta
Számtalan esetben érezzük úgy, hogy összecsapnak a fejünk felett a 

hullámok, nem tudunk megbirkózni hétköznapi gondjainkkal. „Hol rontot-
tuk el? Mi a baj?” – tesszük fel kérdéseinket, sok esetben csak magunk-
nak. Ha lelki egyensúlyunk felborul, nagyon nehéz visszaállítani a harmó-
niát. Pedig a mentális jóléthez nagymértékben hozzátartoznak a 
biztonságot nyújtó személyes kapcsolatok, a közösségi élet, az egyén 
saját élete feletti döntésének szabadsága, a félelem és feszültségek nél-
küli mindennapok. 

2008. október 1-jével ingyenes lelkisegély-tanácsadás kezdi meg 
mûködését városunkban Pintérné dr. Erdélyi Mária pszichológus vezetésé-
vel. A szolgáltatásnak a Városi Gyermekjóléti Szolgálat (Várpalota, Mártí-
rok útja 1.) ad helyet, szerdai napokon 14.00 és 16.00 óra között. 

Elôzetes idôpont-egyeztetés munkanapokon a következô telefonszá-
mon: (88) 470-705. 

Ingyenes lelkisegély-tanácsadás

A Thuri-vár épíTészeTi felújíTásárA Több minT 624 millió forinT összegû TámogATásT 
nyerT el Az önkormányzAT 

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-

got, hogy az adóügyek rugalma-
sabb, ügyfélcentrikusabb intézése 
érdekében a jövôben az adóügyi 
feladatokat az adóhatóság ügyin-
tézôi betûkeret alapján látják el.

A könnyebb eligazodás ér-
dekében az adóhatósági irodák 
mellett kihelyezésre kerülô  tájé-
koztatótáblák nyújtanak informáci-
ót az egyes ügyintézôk által ellá-
tott betûkeretekrôl. Az intézkedés 
gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést 
tesz lehetôvé.
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Rendkívüli közgyûlésen döntöttek 
a városatyák több aktuális, azon-
nali határozatot váró kérdésben. a 
képviselôk döntô többsége meg-
szavazta a szindbád Kht. gazdasági 
társasággá való átalakítását, a Ha-
bitat pályázaton való részvételt, 
az iskolatej programra tett javas-
latot, az önkormányzat lakástámo-
gatási rendszerének keretszámait, 
illetve az elsô féléves gazdálko-
dásról szóló beszámolót is. 

„Önkényes festegetô?”
Hosszas vita alakult ki a testületi 

ülésen arról, vajon jogosan, avagy 
jogtalanul festette-e fel magának a 
Tési-dombon cukrászdát nyitott vál-
lalkozó azt a zsebkendônyi terüle-
tet, ahonnan meg tudja oldani áru-
feltöltését. A szocialista frakcióból 
többen adtak hangot nemtetszésük-
nek, hiszen úgy látják, ezek szerint 
bárki csak úgy gondol egyet, és le-
rekeszt magának egy részt a közte-
rületbôl. Németh Árpád elmondta, 
hogy a vállalkozó megkereste ôt 
azon kérésével, hogy szüksége van 
egy rakodási területre, viszont a ha-
tározatig várni kellett a közgyûlésre. 
Ez csak egy felfestés, nem jogsza-
bályba illô, de akkor lesz csak jelen-
tôsége, ha a testület is úgy dönt – 
mondta a polgármester, majd 
hozzátette, hogy amennyiben az 
önkormányzat elad egy területet 
egy vállalkozónak, akkor ott annak 
a vállalkozásnak a feltételeit is biz-
tosítani kell, ez esetben a rakodóte-
rületet. A Vörösmarty utca háza tá-
ján meg az a legfôbb kérdés: 
változzon-e a forgalmi rend, vagyis 
egy vagy kétirányú legyen az utca? 
A közgyûlésen úgy tûnt, errôl a kép-
viselôknek, de még az érintett la-
kóknak is megoszlik a véleménye. 
Szabó Bátor Tamás elmondta, hogy 
maga is feltérképezte a területet és 
konzultált a lakossággal, s mindös-
sze eggyel több azok száma, akik 
újra kétirányú forgalmat szeretné-
nek. Ellenben a megkérdezett szak-
emberek épp az ellenkezôje mellett 
érveltek.  A polgármester szerint 
ráadásul az is gyakori, hogy egy la-
kóközösség nyilatkozik valahogy, 
majd gyorsan meggondolja magát. 
Így volt ez a parkolók esetében is, 

amikor ugyanazon lakóközösségbôl 
érkezett kérelem a parkoló létesíté-
se mellett és ellen is – emlékezte-
tett a polgármester. 

Lakásügyek: lakbérekrôl,  
rezsirôl és lakástámogatásról

Döntô többséggel fogadta el a 
képviselô-testület azt az elôter-
jesztést, mi szerint az elfogyasztott 

víz mennyisége után fizessenek 
vízdíjat a bérlakások lakói. Katona 
Csaba alpolgármester rávilágított, 
hogy ezekben a régi lakásokban a 
vízórát olyan technikával szerelték 
fel, hogy nagyon nehéz hozzáférni 
és leolvasni, ugyanakkor megoldást 
kell találni a díjak normalizálására. 
Átalányos dologban nehéz igazságot 
tenni – fogalmazott Katona. Sajtos 
János inotai képviselô nem tartotta 
jó ötletnek azt a felvetést, hogy a fô-
mérô és az almérô közti különbséget 
a lakóknak kelljen kifizetnie. Egyes 
bérlôk, családok ugyanis komoly hát-
ralékot halmoztak fel már eddig is, 
míg a többiek tisztességgel fizetnek 
és nincs elmaradásuk. A fogyasztás 
utáni számlázás egyébként éppen ezt 
védené ki. Einreinhof Attila hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a vízórák beál-
lítása sem tökéletes, tehát ha mérni 
akarunk, csakis egyszerre kalibrált 
mérôket lehet egymással összevetni. 

Szintén határozat született az 
elsô lakás megvásárlásához nyújtan-
dó önkormányzati támogatás keret-

összegeirôl. Négy családnak 400 
ezer Ft, hat családnak 350 ezer Ft, 
hét családnak 250 ezer Ft, tizenegy 
családnak 200 ezer Ft, továbbá nyolc 
családnak 150 ezer forinttal tud a 
város hozzájárulni elsô ingatlanuk 
megvásárlásához. Összesen tehát 
nyolcmillió forint van e célra elkülö-
nítve a költségvetésben, de Holdasi-
né V. Zsuzsa javaslatára meg fogják 

vizsgálni, van-e lehetôség a keret-
összegek emelésére. 

beszámoló az elsô féléves 
gazdálkodásról

Az elsô féléves gazdálkodásról 
szóló beszámoló során kiderült, hogy 
a korábban kibocsátott kötvények-
nek csak a tervezetten felüli kamata 
meghaladja a 40 millió forintot, mely 
újabb mozgásteret ad majd a bü-
dzsének. Történtek kisebb átcsopor-
tosítások, többek közt a panelprog-
ramra elôirányzott 20 millió forint 
miatt, melyet az el nem nyert pályá-
zat miatt nem tudnak felhasználni. A 
polgármester beszámolt arról is, 
hogy elutasították a Bán Aladár Is-
kolára és Dúdoló Óvoda rekonstrukci-
ójára benyújtott 730 milliós pályáza-
tot, annak ellenére, hogy mindkét 
anyag elérte a szükséges pontszámot 
a bírálat során. Falussy Sándor szoci-
alista frakcióvezetô átláthatatlannak 
nevezte az elsô féléves gazdálkodást. 
Mint mondta, nem látni tisztán, 
mennyit költünk és mire, szerinte 

nem egyszerû átcsoportosításokról, 
hanem a költségvetésnek több pon-
ton való komoly módosításáról szól a 
vita. Németh Árpád polgármester 
úgy látja, képviselôtársa elsôdleges 
célja, hogy bizalmatlanságot keltsen 
a lakosságban szavaival, ha már a 
tettek magukért beszélnek. Várpalo-
ta épül. Új utak, járdák épültek, út-
felújítások és tömbház-felújítások 

történtek, lebontották a régi, és 
megépítették az új játszótereket, 
ami mind nem kevés pénzbe került, 
de a város büdzséje jól áll – hangsú-
lyozta a polgármester. Katona Csaba 
alpolgármester hozzátette, hogy a 
tavalyi volt az elsô év, amikor közbe-
szerzési eljárás során felújítottak in-
tézményeket. A beszámoló során szó 
esett az ebtelep és a ravatalozó kér-
désérôl is. Míg az ebtelepnek még 
nem sikerült helyet találni, a ravata-
lozónak már a tervei is elkészültek. 
Kiderült az ülésen az is, hogy az Ál-
lami Számvevôszék legutóbbi vizsgá-
lata során talált néhány hiányossá-
got a polgármesteri hivatal 
mûködésében. A megállapítás sze-
rint a 2003-as ellenôrzést követôen 
a szabályozásokat nem jól alakította 
ki a hivatal. A város vezetése újra 
száma veszi majd a feltárt hibákat és 
a következô idôszakban ezek kijaví-
tására fognak törekedni – hangzott 
el az ülésen. 

sZERZô: Füssy anGéLa
FoTó: MoLnÁR LÁsZLó

Közgyûlési döntések

A képviselô-TesTüleTi ülésen. A városvezeTés TámogATássAl segíT A csAládoknAk lAkóingATlAnhoz juTni
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Nagyon sok visszajelzést kaptunk az olvasók-
tól,  hogy a válóperrôl foglaljuk össze röviden a 
tudnivalókat. Tisztázzuk az elején, hogy házas-
ságot csak bíróság bonthat fel, nincs olyan, 
hogy pl. 10-15 éve nem élnek a felek együtt, és 
ekkor automatikusan megszûnne a házasság, 
noha sokan ezt így gondolják. Kétfajta bontóper 
létezik, egyik az ún.  közös megegyezéses váló-
per, a másik pedig az ún. bontó okos válás. Hogy 
a felek gyorsan és kulturáltan el tudjanak válni, 
meg kell egyezni bizonyos járulékos kérdések-
ben, amit az eljáró bíróság majd jegyzôkönyvbe 
foglal , és jóváhagyja ezt az egyezséget. Ezek a 
kérdések a következôk: 1. Ha van a feleknek kö-
zös gyermeke, vagy gyermekei, akkor ô(k) me-
lyik félnél kerülnek elhelyezésre, melyik fél  
gondozásába kerülnek. 2. A másik fél a gyerekek 
után milyen összegû tartásdíjat fizet, fizet-e 
egyáltalán. Általános szabály a mindenkori jö-
vedelem 15-25%-át kitevô gyermektartásdíj. 
Kiskorú gyermek esetében a bírói gyakorlat az, 
hogy kikötnek egy minimum összeget is a száza-
lékos meghatározás mellett. Tehát pl. az egyik 
fél jövedelmének 20%-a, de minimum 15 000 Ft 

havonta gyermekenként. Nagykorú, tanulmá-
nyait nappali tagozaton folytató gyermek 
esetében a konkrét összegû tartásdíjat szokták 
megítélni, a százalékos meghatározást mellôzik.  
A gyermektartásdíjat lehet fizetni önkéntesen, 
de ha gondok vannak a teljesítéssel és a peres 
felek között nem olyan jó a viszony, akkor 
célszerû a kötelezett fél munkáltatójánál letil-
tatni az összeget. Ez esetben, ha a munkáltató 
a bíróság határozata ellenére nem fizeti ki a jo-
gosultnak a tartásdíjat, akkor kézfizetô kezes-
ként felel érte. 3. A kapcsolattartás részletes 
szabályozása, ami azt jelenti, hogy a gyerme-
kektôl külön élô szülô milyen rendszerességgel 
tarthatja a kapcsolatot a gyermekeivel. Fontos 
dolog, hogy ez is a felek megállapodásán múlik,  
de vannak ún. általános szabályok, ha a felek 
között nincs egyetértés ezen a téren. Az általá-
nos bírói gyakorlat szerint a különélô szülô két-
hetenként hétvégén, vagy péntek délután, vagy 
szombat reggeltôl vasárnap estig tarthatja a 
kapcsolatot gyermekével a rendes kapcsolattar-
tás körében. Ezen felül megilleti ôt az iskolai 
szünetek fele, valamint a nyári szünet fele, amit 

a gyakorlatban általában 2x2 hétben szoktak 
meghatározni. Ezen felül megilleti a szülôt a 
kettôs ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) 
másnapja is. Amennyiben valaki nem biztosítja 
a láthatást a másik szülô részére vagy különö-
sebb ok nélkül nem engedi, vagy tiltja  a gyer-
meket a másik szülôtôl, az súlyos hiba. A bírói 
gyakorlat szigorúan értékeli az ilyen magatar-
tást, amely végsô soron a gyermekelhelyezés 
megváltoztatására is alapot adhat. 4. Meg kell 
állapodni a feleknek, hogy egymástól kérnek-e 
házastársi tartást vagy sem. Magyarországon 
még ez nem divat, és a bíróságok is nagyon rit-
kán ítélnek meg házastársi tartást, sok körül-
mény együttes megléte esetén. 5. Fontos még a 
házastársi életközösség alatt szerzett ingóságok 
(tv, kocsi, készpénz stb.) megosztása. Ez nem a 
közös tulajdonú ingatlanról való rendelkezést 
jelenti, mert azt nem kell belevinni a perbe ah-
hoz, hogy a felek el tudjanak válni, sôt nem is 
célszerû, mert nagyon hosszú és költséges az 
ilyen eljárás.

(Folytatjuk)
IFJ. DR. HaRCos GÁboR üGyVéD

az ügyvéd válaszol

a házassági bontóper 1.
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Megkérdeztük...

Elégedett-e  
a fejlesztésekkel?

Dr. beleznayné  
Herczeg Violetta

kismama
Szemmel láthatólag csinosodott a 
város. Az utóbbi években meg kará-
csonykor a város sokkal hangulato-
sabb, nyáron pedig virágosabb, jó 
ötlet volt a kandeláberekre virágot 
helyezni. Egyre  jobb itt élni.

Virág Zoltán
nyugdíjas mérnök

Elégedett vagyok a fejlesztésekkel, 
fejlôdéssel. Idén súlyosan érte a vá-
rosi és környékbeli munkavállalókat 
a ruhagyár bezárása. Üdvözlöm a vá-
rosvezetés munkahelyteremtésre tett 
minden  erôfeszítését, mint például 
az új-zélandi gyár idetelepítését.

Gliba adrienn
kismama

Mióta új vezetés van, azóta elég 
sok minden történt Várpalotán. 
Szinte minden hétvégén van valami 
program, és a játszótereket is sorba 
látogatjuk. Bízom benne, hogy a 
munkalehetôség szempontjából is 
fejlôdik a város.

Huszonnégy egy plusz két fél 
szobás bérlakást épít Várpalotán 
az Elsô Magyar bérlakásépítô Kft. 
a telket az önkormányzat térí-
tésmentesen biztosította a beru-
házónak, melyért cserébe egy 
lakást kap majd az elkészült 
tömbben. a tervek szerint a 
program három lépcsôben valósul 
meg, vagyis késôbb két másik 
épületet is felhúznak majd. az 
elsô lakásokat várhatóan �009 
tavaszán adják át.

Text: Az úgynevezett halasztott 
értékesítésû bérlakásprogramban 
maximum 13 év alatt a lakók tulaj-
donába kerülhetnek az ingatlanok. 
Így a konstrukció azoknak kedvez, 
akik egy összegben nem tudnák ki-
fizetni a vételárat, viszont a havi 
30 500, illetve 41 300 forint lakbér 
kifizetésével már saját otthonuk 
alapjait fektetik le. A lehetôség el-
sôsorban azoknak kedvezô, akik a 
beköltözés pillanatában ugyan nem 
rendelkeznek több millió forinttal, 
mely egy lakáshitel önrésze lehet-
ne, de tudjuk azt, hogy néhány 
éven belül nagyobb összeghez jut-
nak. Ez idô alatt sem kell albérlet-
ben lakniuk, hanem saját jövôbeni 
otthonukban tölthetik ezt az idôt. 
Elônye a programnak továbbá, hogy 
illeszkedik az állam és az önkor-
mányzat lakástámogatási rendsze-
réhez, vagyis vonatkoznak rá a szo-
ciálpolitikai kedvezmények.

Vannak olyan alapkövek, amelye-
ket letesznek, majd úgy maradnak, 
mert semmi nem épül föléjük. Ez 
nem ilyen lesz – mondta az alapkô-

letételen Németh Árpád. A polgár-
mester úgy fogalmazott, hogy ma-
gas színvonalú, modern otthonokhoz 
szeretnék hozzásegíteni a várpalo-
tai vagy betelepülni vágyó családo-
kat. A most épülô bérlakások jó el-
osztásúak, két és fél szobával, 
amerikai típusú konyhával, er-
kéllyel. A nagyobbak 54, míg a ki-
sebbek 42 négyzetméteresek lesz-

nek. A bérlôk kiválasztása az 
önkormányzat jogköre. Elsôsorban 
azokat részesítik elônyben, akiknek 
már van gyermekük, vagy a jövôben 
terveznek családot és vállalják, 
hogy öt éven belül meg is vásárol-
ják az ingatlant – mondta Németh 
Árpád. 

Tamtom Péter, az Elsô Magyar 
Bérlakásépítô Kft. ügyvezetô igaz-
gatója hangsúlyozta, Várpalota ve-
zetése jól döntött, amikor hihetet-
len gyorsasággal mondott igent a 
lehetôségre és csatlakozott a pro-

jekthez. Amennyiben ez a dinamiz-
mus a jövôben is megmarad, úgy a 
második, majd a harmadik épületet 
is hamar tetô alá húzzák. Az elsô 
lakások jövôbeni lakói közül többen 
már az alapkôletételre eljöttek. 
Akik ez után döntenek úgy, hogy az 
épülô tömbben szeretnének lakás-
hoz jutni, azok még jelentkezhet-
nek az önkormányzatnál. Egyébként 

a vételár is kedvezônek mondható 
helyi viszonylatban. A négyzetmé-
terár 195 000 Ft, ami annyit jelent, 
hogy az erkélyes lakásokért 11  116 
950, míg a kisebbekért 8 191 950 
forintot kell fizetni. 

A kivitelezési munkákra – melyek 
értéke mintegy 250 millió Ft – az 
önkormányzat várja a palotai szak-
ipari vállalkozók jelentkezését, hogy 
adataikat átadhassák a beruházónak, 
egy megállapodás értelmében ugyan-
is a fôvállalkozó kivételével minden 
vállalkozót helybôl szerzôdtetnek.

bérlakásokat építenek

leTeTTék Az elsô ház AlApkövéT A május 1. uTcábAn

Katalin Esküvő-  
és Rendezvényszervezés

Vállaljuk: esküvők, céges rendezvények,
családi összejövetelek

teljes körű lebonyolítását A–Z-ig.
Őszi ajánlatunk gyermekpartikra:  
lufibohóc, arcfestés, héliumos lufik,  

témaparti kellékek,  
szórakoztató műsorok stb.

Kérje INGYENES árajánlatunkat!
Tel.: 20/982-1965

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

Várpalota, Szabadság tér 6. tel.: 30/630-1462, www.kasmir.eoldal.hu,  
e-mail: ilikekasmir@citromail.hu

Nyitva: H–P 10–13, 14–17, Szo 9–12

Méteráru, ajándék, esküvő-  
és rendezvénydíszítés ajánlata

Méteráru: szövetek, farmeranyagok, polárok, vásznak, függönyök
Ajándék: asztaldíszítés kellékei, üvegáru, gyertyák, szalvétatartók,  

minőségi szalvéták exkluzív mintával, Paw dekorkellékek...
Esküvő- és rendezvénydíszítés, teremdíszítés:  

székszoknya bérbe adása különböző színű masnival, asztalok kasírozása, 
abroszok bérbe adása, asztaldíszítés

Meghívók, menyasszonyi, koszorúslány-fejdíszek katalógusból megrendelhetők. 
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Lesznek olyan napok az elkövet-
kezô hetekben, amikor egyszerre 
1900 katona gyakorlatozik a Vár-
palota melletti lôtéren. a beve-
tési irány a Magyar Honvédség 
legnagyobb, legösszetettebb és 
egyben legdrágább gyakorlata. 
szinte valamennyi alakulat érin-
tett az egy hónapos kiképzésben, 
melyet követôen a naTo-nak is 
számot kell adnunk. 

Az idei gyakorlat már csak azért 
is különleges, mert elsô alkalom-
mal teszik próbára ilyen gyakorlati 
kötelékben a Gripeneket. A fô fel-
adat a repülô eszközök és a száraz-
földi támogató erôk összehangolá-
sa lesz.

A professzionális haderô szinte 
minden alakulatát megmozgatja az 
egy hónapos nagy horderejû kato-
nai gyakorlat, melyre az idei évben 
nem kevesebb, mint félmilliárd 
forintot költenek. Míg a látványos 
elemeket a várpalotai lôtéren, a 
„0” pontnál hajtják végre, addig a 
számítógépes szimulációt, vagyis 
a számítógépes rendszerrel támo-
gatott törzsvezetést az érintett 
alakulatok saját helyôrségükbôl, 
laktanyájukból bonyolítják le. A 
négyhetes felkészülés lehetôséget 
ad, hogy az ország más-más pont-
ján szolgálatot tejesítô magyar 
katonák speciális erejüket, tudá-
sukat, eszközeiket bevetve évente 
egyszer közösen gyakorolják a har-
cászati-hadmûveleti eljárásokat, 

tökéletesítsék a módszereket, és 
megtanuljanak egymásra épülve, 
kötelékben végrehajtani feladato-
kat. Ez alkalommal is komoly hang-
súlyt fektetnek a vezetésre és irá-
nyításra, ám a fô csapásirány most 
a tervezés. A katonák négy héten 
át gyakorolják majd az ország vé-
delemmel kapcsolatos mûveletek 
pontos megtervezését, valamint 
a repülô és szárazföldi alegységek 
szoros együttmûködését. A gya-
korlat egyben az éves vizsga is. 
Hiszen a Bevetési irány 2008 állo-
mánya bemutatja majd a NATO-nak 
a felajánlott zászlóalj harccsoport 
alkalmazási készenlétét is. Mint 
megtudtuk, éppen a gyakorlat ide-
je alatt érkezik Magyarországra a 
görög vezérkari fônök, aki október 

8-án, a bemutató napon ellátogat 
a „0” pontra. – Meggyôzôdésem, 

hogy az általunk felvonultatott 
erôk és technikai eszközök, va-
lamint a bemutatásra kerülô di-
namikus és statikus mozzanatok 

meggyôzôen alátámasztják, hogy a 
Magyar Honvédség parancsnoksága 
és alárendelt alakulatai készek és 
képesek a törvényekben megha-
tározott feladataik végrehajtásá-
ra, s hogy olyan katonák állnak a 
haza szolgálatában, akik itthon és 
nemzetközi környezetben egyaránt 
megállják helyüket – mondta a 
katonáknak megnyitóbeszédében 
az Összhaderônemi Parancsnokság 
(ÖHP) parancsnoka. Tömböl László 
altábornagy a Palotai Hírnöknek el-
mondta, hogy ennyire sokrétû fel-
adatot még sosem kapott a gyakor-
latra kijelölt állomány, mellyel az a 
céljuk, hogy minél jobban kihang-
súlyozzák az összhaderônemiséget. 
A repüléseken, tervezési és veze-
tési feladatokon túl több kísérleti 
lövészetet is tartanak. A hétvégén 
például itt a „0” ponton nyílik le-
hetôség kipróbálni a Magyar Hon-
védségben most rendszerbe kerülô 
új mesterlövészpuskát. A katonák 
minden nap, reggel estig helytáll-
nak a szervezett gyakorlaton, hét 
végére sem mennek haza, hiszen 
pontosan ütemezett egy hónap 
áll elôttük. A négyhetes gyakorlás 
eredményét egy látványos bemuta-
tón prezentálják majd október 8-án 
a vezérkarnak, illetve a miniszter-
elnöknek. Ezt megelôzôen, október 
7-én technikai bemutatón a gya-
korlaton felsorakozó technikai esz-
közök tekinthetôk meg a lôtéren. 

Füssy anGéLa
FoTóK: naGy LaJos

a Gripeneket is bevetik
Egy hónapon át tart Várpalota mellett a Magyar Honvédség legkomplexebb gyakorlata

szinTe vAlAmennyi mAgyAr egység részT vesz A hAdgyAkorlATon

Tömböl lászló AlTábornAgy

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) 5205-882

A kedvezmények 2008. szept. 30-ig érvényesek
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a nemzeti iskolafelújítási prog-
ram az elmúlt ötven év legna-
gyobb közoktatás-fejlesztési 
programja. Összesen 80 milliárd 
forintból az ország �53 intézmé-
nye jutott támogatáshoz teljes 
rekonstrukcióra. Veszprém me-
gyébôl mindössze két pályázat 
nyert el forrást, egy ajkai, illetve 
egy pápai iskola. 

Bár több tervezett projekt elérte 
a szükséges pontszámot, forráshiány 
miatt mégis elutasították az igény-
lést. Így járt Várpalota két régi, 
patinás intézménye is. A Bán Aladár 
Általános Iskola és a Dúdoló Óvoda 
felújítására 730 millió forintra nyúj-
tott be pályázatot az önkormányzat 
a regionális operatív program (ROP) 
keretében. 

Az volt a cél, hogy hazánkban 
modern és színvonalas közoktatási 
rendszer alakuljon ki, amely segíti 
a hátrányos helyzetû térségekben 

élô gyermekek életesélyeinek javu-
lását, és valóban fenntarthatóvá 
is válik. A szakmailag magas szín-
vonalú pályázatok és az ötszörös 
túljelentkezés miatt a kormány 40 
százalékkal megemelte az eredeti-
leg meghatározott forráskeretet, 
58,89 milliárd helyett 80 milliár-
dot osztottak el azon intézmények 
között, akiknek a felülbírálatot 
követôen megítélték a támoga-
tást terveik megvalósítására. Ez 
sem segített a Veszprém megyei, 
így a várpalotai álmoknak sem. 
Mivel a pályázati anyagot befo-
gadták és a szükséges pontszámot 
is elérte mind a Bán Aladár Álta-
lános Iskola, mind a Dúdoló Óvoda 
anyaga, az elutasítás oka máshol 
keresendô. – Mindig több szem-
pont alapján választjuk ki  a ha-
sonló beruházásokat. Figyelembe 
vesszük az épületek állapotát, a 
városon belüli elhelyezkedését és 
jellegét. Jelen esetben a város leg-

nagyobb általános iskolájára esett 
a választás, mely megépülése óta 
nem volt még felújítva. A másik 
kiválasztott intézmény a Kálvária 
városrész óvodája lett, hasonló 
szempontok alapján – mondta a 
Palotai Hírnöknek Németh Árpád 
polgármester. 

A két pályázat összesen mint-
egy 730 millió forintot jelölt meg, 
550 millióból az iskola esetében 
megtörtént volna a teljes építé-
szeti és funkcionális felújítás, míg 
az óvodánál 180 millió forintra 
lenne szükség a rekonstrukciós 
munkálatokhoz. A polgármestertôl 
megtudtuk, hogy a város büdzséje 
nem teszi lehetôvé önerôbôl ezen 
felújítások elvégzését, így abban 
bíznak, hogy következô alkalom-
mal eredményes lesz a pályázat. 
Továbbá arra is kérték a kormányt, 
hogy a város úgynevezett japán 
hitelét engedjék el, s akkor ezt a 
pénzt kötelezôen közintézmények 

felújítására fordítaná az önkor-
mányzat. 

Németh Árpád elmondta, hogy 
ebben az évben 60 millió forintot 
irányoztak elô a költségvetésben 
oktatási intézmények karban-
tartására, részleges felújítására. 
Úgy használjuk fel ezeket, hogy 
minél több épület részesülhes-
sen belôle, így hol vizesblokkot 
újítottunk fel, hol villamos rend-
szert korszerûsítettünk, hol pedig 
gyermekeknek való napozóteraszt 
építettünk. Ezen túl pedig a Thuri 
György gimnázium nyílászáróinak 
korszerûsítésére nyertünk pályá-
zaton 16 millió forintot – mondta 
lapunknak a polgármester. A Bán 
Aladár és a Dúdoló esetében szinte 
biztosak voltak a forrás elnyeré-
sében, így ott a munkák váratnak 
magukra, de amint újból megjele-
nik a kiírás, Várpalota mindkét in-
tézményével újra pályázni fog. 

Füssy anGéLa

Pályázat elegendô forrás nélkül?

Ülôgarnitúra-vásár!

Cleo 3 ny.–2 át.–1
(textilbôr)

Retro 3 ny.–1–1 
Pompi 3 ny.–1–1  

(textilbôr) 

Delta 7 párnás sarok 

119 900 Ft

178 000 Ft

125 000 Ft 132 000 Ft

129 000 Ft

Várpalota,  
Fehérvári út 9.  
(a sportcsarnok mellett)

 Nyitva: H–P 9–17-ig, 
Szo 8–12-ig

Tel.: 06 (88) 575-573, 
fax:  06 (88) 575-572

Áraink 2008. szept. 25-tôl  
okt. 11-ig érvényesek.

Boston 3 ny.–2 át.–1lt. 
(textilbôr)

289 000 Ft

Flamingó  
sarok 

Oázis 3 ny.–2 át.–1
199 800 Ft

Ha ezt a szelvényt 
felmutatja,  

10%-os kedvezményt 
nyújtunk önnek  

árainkból!
Az akció szept. 25–okt. 11-ig érvényes.

Ezt a szelvényt csak egy 
termékre, és egyszer lehet 

felhasználni!
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Veszprém megyei hírek

évadnyitó a Petôfi színházban
A Petôfi Színház idén ünnepli alapításának századik évfordulóját. 
Ebbôl az alkalomból elkészült a színház egymilliárd forintos felújítási 
terve – közölte Lasztovicza Jenô megyei elnök a Petôfi Színház évad-
nyitóján, majd hozzátette,  az idei megyei támogatás 190 millió fo-
rint lesz. Bujtor István, a Petôfi Színház igazgatója az  idei,  századik 
születésnap apropóján újdonságokról számolt be: az öltözôk teljes, a 
folyosók részleges felújítása befejezôdött, a színpad korszerûsítése, 
az akusztika tökéletesítése folyamatban van. A színház épületébe 
költözött a jegypénztár, a jegyet interneten is meg lehet vásárolni. A 
színház születésnapját idén november 16–23. között ünneplik. Erre az 
alkalomra jelenik meg a Veszprémi színházi lexikon. Bemutatkozik a 
veszprémi deszkákon a gyôri, a szolnoki, a békéscsabai, a miskolci, a 
soproni, a székesfehérvári, a debreceni társulat is. 

Új kutatólaboratórium a megyei kórházban
A Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kara agyi bioelektromos 
képalkotó kutatólaboratóriumát avatták fel a Csolnoky Ferenc Me-
gyei Kórházban. Az új laboratóriumban különbözô betegségeket, 
elsôsorban a szélütést követô állapotokat tudják hatékonyan vizs-
gálni. Az eljárás nemzetközileg elismert, és a gyógyszerkutatásban 
is jelentôs. A labor megnyitása a kórház, a megye életében 
példaértékû. A hazai kórházak helyzetét ismerve ritkaságnak számít, 
ha kutatásra ekkora hangsúly helyezôdhet. Az egyetem informatiku-
sai és a kórház szakemberei között szoros együttmûködés van kiala-
kulóban, ami a betegek javát szolgálja, mondta dr. Tóth Árpád or-
vos-igazgató a megnyitón.

Francia részleggel gazdagodott a megyei könyvtár
Franciaország kultúrája megismerésében alapvetô szerepe van a hat-
száz kötetbôl álló részleg kialakításának, ami a Veszprém megyei 
könyvtár állományát is jelentôsen gazdagította Maine-et-Loire me-
gye felajánlásából. Az önálló részleget Christian Rosello, Maine-et-
Loire megye alelnöke és Talabér Márta, a Veszprém Megyei Közgyûlés 
alelnöke nyitotta meg. Az állományt valószínûleg elsôsorban az 
egyetemisták és a középiskolás diákok fogják használni.

–  Az öregedési folyamatokat 
lassítja.

–  Megszabadulhat nemcsak  
a súlyfeleslegtôl és  
a narancsbôrtôl, hanem  
a mérgezõ anyagoktól is.

–  A hagyományos szaunához 
képest kétszer, háromszor 
jobban izzadunk 

Venus szépségszalon  
Modern technológiákkal felszerelve 

Bejelentkezés: 70/ 512-7828
Venus szépségszalon

Mátyás király utca 11. (A bejáratnál balra.)

autókereskedés Várpalotán, a 8-as fôút  
Veszprém felé kivezetô szakaszán.

– Hitelügyintézés mindenféle gépkocsira, motorkerékpárra
– Adásvétel, csere, felvásárlás, bizományosi értékesítés teljes körû ügyintézéssel.

Nyitva: H–P 9–18, Szo 9–12. Tel.: 20/293-4521, fax 88/788-820
e-mail: casinoszi@chello.hu

Mûanyag nyílászárók ötkamrás belga profilból! 
10 munkanapos szállítási határidôvel. 
Tel.:  20/354-9844, tel./fax: 22/317-227

AJTÓ-ABLAK DEPÓ Székesfehérvár,  
Berényi u. 36. 

GYERMEKRUHÁZAT BÉBITÔL A KAMASZIG (56-tól 170-ig) 
Ôszi ruhák széles választékával várom kedves vásárlóimat. 

Kínálatunkból: téli babazsákok, rugdalódzók, bodyk, pizsik, bársonynadrágok (körgumis is),  
meleg pulcsik, kabátok, gyönyörû sapkák és harisnyanadrágok minden színben és méretben.

Várva várt: High School Musical, Hannah Montana ruhák és kiegészítôk kaphatók! 
Magyar készítôk termékei!

Várpalota, Szent I. u. 18. (könyvtársor)  
Nyitva: H–P 8–12, 13–17, Szo 9–12. Tel.: 30/362-7200

A   környezeti hatások és a stressz  fokozottan károsabb hatással vannak  
az emberi szervezetre és a koncentrálóképességre.    

Erre kiváló megoldást jelent az INFRASZAUNA, amely kitûnõ eszköz  
az életenergia és a vitalitás megszerzésére  

és megtartására, a jókedv, a teljesítõképesség és a siker elérésére.
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Programajánlók, közérdekû információk

Mozimûsor
Jó sZEREnCséT MoZI
Szeptember 26., 18 óra.  

A MÁSIK BOLEYN LÁNY 
Színes angol történelmi film

Szeptember 27., 18 óra 
SHINE A LIGHT 
Színes angol–amerikai 
koncertfilm

Szeptember 28–29. 18 óra 
VÉRZÔ OLAJ  
Színes amerikai film

Szeptember 30–október 1. 18 óra  
ELAH VÖLGYÉBEN  
Színes film amerikai misztikus 
thriller

Október 3–4. 18 óra 
X-AKTÁK – Hinni akarok 
Színes szinkronizált amerikai 
misztikus akció-thriller

Október 5. 16 óra 
EGON & DÖNCI 
Színes magyar animációs 
kalandfilm

Október 5–6. 18 óra 
ELLENSÉGES VÁGYAK 
Színes kínai erotikus thriller

Október 7–8. 18 óra
A BAKANCSLISTA
Színes amerikai filmvígjáték 

Kiállítás, múzeum
THuRI-VÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

Gróf Sztáray Antal Bányászati 
Múzeum. Magyar Vegyészeti Mú-
zeum 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

2008. szeptember 30-án (kedd) 9 
órakor a 15. sz. termében Nép-
mese napja. Bábpedagógiai 
elôadás és foglalkozás óvodape-
dagógusoknak. Elôadó: Tamás Er-
zsébet, a Délibábszínház vezetô-
je, a Kabóca Bábszínház színésze. 

A világszép kecskebéka címû 
bábelôadást tekinthetik meg.

KRÚDy GyuLa VÁRosI 
KÖnyVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28. 

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

2008. szeptember 25. (csütörtök) 
17 óra. A Balaton hagyományai 
a változások tükrében. Elôadó: 
Schleicher Vera néprajzos muze-
ológus (Laczkó Dezsô Múzeum) 
Zenei közremûködô: Jó Szeren-
csét Mûvelôdési Központ Nyug-
díjas Dalköre (balatoni népda-
lok)

2008. október 7-én (kedd) 17 óra-
kor. Néprajzi esték sorozat má-
sodik elôadása: A Bakony ha-
gyományos paraszti kultúrájának 
múltja és jelenkori továbbélése.  
Elôadó: Ács Anna fômuzeológus 
(Helytörténeti Gyûjtemény, Ba-
latonfüred) Néptáncos közre-
mûködô: Thuri György Gimnázi-
um Kerengô néptánccsoportja 
(Bakonyi tollfosztó – táncjáték)

FELsôVÁRosI KVÁRTéLy, 
bEMuTaTó- és KéZMûVEsHÁZ
Várpalota, Rózsakút u. 23.
2008. szeptember 27. szombat. Gaz-

dasorsok címû hagyományôrzô 
emléknap Várpalotán, amelynek 
keretében felavatják Magyaror-
szág elsô kulákemlékmûvét, a 
Kulák áldozatok emlékterét, és 
a kvártélyt. A borversenyre a 

nevezéseket reggel 8–10 óráig 
lehet leadni a helyszínen.

InoTaI KÖZÖsséGI HÁZ 
Várpalota-Inota, Radnóti M. u. 

42. 
Könyvtár: Hétfô: 13.00–17.00 
Szerda: 11.00–17.00 
Tel.: 88/475-527 

Szeptember 27-én (szombaton) az 
Inotai Iskolásokért Alapítvány a 
városrész részönkormányzatai, 
intézményei, civil szervezetei az 
inotai búcsútéren családi napot 
tartanak. Részletes program: 
www.csaladinap.gportal.hu

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
Middle Finger-koncert  2008. 09. 

27-én Inotán a búcsútéren 
18.00. 

az MH bHK kezelésében lévô honvédségi területeken az 
éleslövészetek az alábbiak szerint alakulnak szeptemberben
2008. szeptember 22–25.:  Szárazföldi és légi lövészet 08.00–22.00-ig 

(nagy zajhatással) 
2008. szeptember 26.: Szárazföldi és légi lövészet 08.00–18.00-ig (nagy 

zajhatással) 
2008. szeptember 29–30.: Szárazföldi és légi lövészet 08.00–22.00-ig 

(nagy zajhatással) 

Gazdasorsok 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,  Jakab István, a Magosz 

elnöke, Szabó-Bátor Tamás, a városfejlesztési, idegenforgalmi, 
mezôgazdasági bizottság elnöke

10.55   Az emlékmûvet felszenteli dr. Szendi József ny. érsek és Nagy Károly 
atya, 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 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, szalonnasütés
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Veszprém, Mártírok útja 7.
Tel.: 88/576-080

A város Vajdahunyadtól délre a 
Zsil völgyében, a Déli-Kárpátok ma-
gas hegyei között, Hunyad me-
gyében, a Zsil-medence keleti részén 
helyezkedik el.  Az egész Zsil-völgy 
lakossága  mintegy 170 000 fô, Pet-
rozsényé – amely megyei jogú város 
–   45 ezer.   610 méter magasan 
fekszik a  tengerszint felett. A város 
85 km-re fekszik a megyeközponttól, 
Dévától.  Könnyen megközelíthetô 
vasúton, országúton egyaránt,  Vár-
palotától 604 km-re van. A Petro-
zsényt  körülvevô természeti formák 
igen változatosak. A folyó menti te-
raszokat dombok, hegyi legelôk, 
majd magas hegyek és alpesi csúcsok 
váltják fel.  Az egyesült Zsil folyó a 
Szurdok-szoroson töri át a Déli-Kár-
pátokat, itt volt Trianon elôtt az 
ezeréves határ Havasalföld, ill.  Ro-
mánia felé. A medencét keletrôl a 
Parang-hegység,  a Nagy-Parang 
2518 m-es csúcsával, nyugatról a 
Retyezát hegység a 2482 m-es csú-
csával, északról a Surianu-hegység 

ugyanolyan nevû 2059 m-es csúcsá-
val és délrôl a Vulkán-hegység az 
Ôrhegy 1868 m-es csúcsával övezi. A 
vidék és a város klímája hûvös és 
igen magas páratartalmú. A telek 
hosszúak és a hótakaró 5-6 hónapig 
biztosít szórakozást a téli sportok 
kedvelôinek. Növény- és állatvilága 

gazdag, meglelhetôk a dombvidék és 
alpesi vidék növény- és állatvilágá-
nak jellegzetes képviselôi (tölgy, 
bükk, fenyô, medve, ôz, vaddisznó, 
pisztráng).

A vidék rendkívüli természeti 
adottságokkal rendelkezik, amely 
lehetôséget ad a turizmus fejlôdé-

sére, egy turisztikai ipar létrehozá-
sára. A legfontosabb turisztikai 
látványosság a  Parang-hegység, 
amelynek  legfontosabb nevezetes-
ségei: a Nagy-Parang-csúcs 2518 
m, a Carja-csúcs 2404 m, a Galces-
cu gleccsertó (1921 m). Itt találha-
tó egy libegô, sípályák kábelfelvo-
nóval és hegyi szállodák. A másik 
turisztikai vonzerô a  Retyezát 
hegység – itt található Románia 
legnagyobb tájvédelmi egysége, a  
Retyezát Nemzeti Park. 

 Elsô írott feljegyzés a vidékrôl a 
XV. századból, pontosabban 1493-
ból származik. Ez évben ugyanis Bo-
hémia és Magyarország királya két 
Zsil-völgyi települést adományoz 
Kendeffy  Mihály hátszegi bárónak, 
jutalmul a törökök elleni harcokban 
tanúsított vitézségéért. Ettôl kezdve 
és fôként a XVI-XVII. században a 
medence mind jobban benépesedik, 
és a XVII. század elején megalakul 
Petrozsény község 233 lakossal, akik 
a közeli Petrosz faluból érkeztek, s 

Testvérvárosunk, Petrozsény

A peTrozsényiek egyik kedvenc TAlálkozási helye A pArk

Nissan Navara CO2 kibocsátása (g/km): 245–276; kombinált üzemanyag fogyasztása (l/100 km): 9,2–10,2.

Veszprém, Mártírok útja 7.
Tel.: 88/576-080
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8100 Várpalota Dankó Pista  u.14

SZAKMAI NAPOK 10. 03. PÉNTEKEN!  ÉPÍTSÜNK EGYÜTT!!

A rendszer ár csak teljes rendszer vásárlása esetén érvényes (alapozó és vakolattal együtt)!

Áraink az ÁFÁT tartalmazzák! Nyitva: H-P 7.30-16.00; Sz 7.30-11

tel/fax: 88/372-460 mobil: 30/507-4989
e-mail: info@karpatiaepitoanyag.hu
www.karpatiaepitoanyag.hu

Tet cserepek, zsindelyek nagy választéka,ő

nagy kedvezménnyekkel.

A fenti alaprendszer tartalmaz: 1m2 EPS H lap, 6 Kg ragasztó, 1,1m2 145g-os üvegszövet.

Ragasztók, vakolatok,téglák, zsaluzók stb. kérje ajánlatunkat.Részletek az üzletben.

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

I30 és i30 kombi  
diesel a benzines áráért! 
Klímával, 8 légzsákkal  

3 499 000 Ft-tól

Az akció a készlet erejéig érvényes! A kép illusztráció!

így  innen a név. A trianoni békeszer-
zôdésig Hunyad vármegye petrozsé-
nyi járásának székhelye volt. 1910-
ben 12 193 lakosából 7748 (63,54%) 
magyar, 3250 román (26,65%) és 
831 (6,82%) német volt. 1992-ben 
társközségeivel együtt 52 390 lako-
sából 45 387 (86,63%) román, 5682 
(10,85%) magyar, 572 (1,09%) ci-
gány, 531 (1,01%) német volt. 2002-
ben társközségeivel együtt 45 149 
lakosából 40 407 (89,50%) román, 
3815 (8,45%) magyar, 528 (1,17%) 
cigány, 275 (0,61%) német volt.

Petrozsényt 1924-ben várossá 
nyilvánítják, lakóinak száma ekkor 
15 405. 1968-ban megyei jogú vá-
rossá  lesz,  lakóinak száma ekkor 
31 248.

Gazdaságilag a város a bányaiparra 
támaszkodott, valamint az ezt kiszol-
gáló üzemekre, gazdasági egységek-
re. Petrozsényben van a székhelye a 
Bányászati Trösztnek, mely innen ve-
zeti 13 bányavállalat és 3 szénmosó 
vállalat tevékenységét. A városban a 
közelmúltig két bányavállalat mûkö-
dött, melybôl ma már csak egy 
mûködôképes. A városban mûködik 
még két bányagépgyártó és -javító 

vállalat, fafeldolgozó vállalat, textil-
ipari vállalat, valamint egy bánya-
mentô állomás, egy Bányabiztonsági 
Kutató Intézet és egy Bányatervezô 
Intézet. Területrendezés és építkezé-
sek terén az utolsó 30 évben a város 
sokat fejlôdött. A Repülôtér és az 
Észak-Petrozsény városnegyedek lét-
rejötte mintegy 20 000 lakosnak biz-
tosított lakást, ugyanakkor 1600 
magán és állami kereskedelmi cég 
biztosítja a városlakóknak a beszer-
zési lehetôséget. Fejlôdött a város 
vízellátási hálózata, melynek hossza 

több mint 70 km, szennyvíz és vízle-
vezetô csatornák hossza elérte az 59 
km-t. A korszerûsített utak hossza 
eléri a 84 km-t. A város kulturális 
életének régi hagyományai vannak. A 
városnak van egy mûvelôdési háza és 
egy petrozsényi íróról, I. D. Sarburól 
elnevezett színháza, amely 1948-tól 
mûködik. A városban mûködik egy 
zeneiskola, melynek diákjai számos 
díjat és elismerést kaptak nemzeti és 
nemzetközi fesztiválokon. A bányá-
szat kezdetét és fejlôdését mutatja 
be az 1920-ban alapított Bányászati 

Múzeum, mely értékes gyûjtemé-
nyeket tár a  látogató elé. A városnak 
van egy ötvenezer kötetes könyvtára, 
egy napilapja, öt hetilapja, három 
rádióállomása és két helyi tv-adója.  

A Romániai Magyarok Demokrati-
kus Szövetsége petrozsényi szerveze-
te  nevében Hegedûs István alelnök 
1998 januárjában kezdeményezte a 
két város közötti kapcsolat felvéte-
lét. Várpalotára azért esett választá-
suk, mert Petrozsényhez hasonlóan 
jelentôs bányászati hagyományokkal 
rendelkezik. A képviselô-testület 
még abban az évben megtárgyalta a 
kezdeményezést, és felhatalmazta 
Várpalota polgármesterét Petrozsény 
megyei jogú várossal történô hivata-
los kapcsolatfelvételre. A dekrétum 
aláírására  a két város polgármestere  
által, állami ünnepünkön, Várpalo-
tán, 1998. augusztus 20-án, a Nagy 
Gyula Galériában került sor. Az 
együttmûködés a két város szellemi, 
kulturális és gazdasági gyarapodását 
kívánja szolgálni, kiterjesztve a két 
település polgáraira, intézményeire, 
mûvészeti csoportjaira, egyházaira, 
gazdálkodószervezeteire, valamint 
egyéni vállalkozóira egyaránt. 

A legfonTosAbb TuriszTikAi láTványosság A pArAng-hegység
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Palotai napok �008

A várpAloTAi nApok állAndó progrAmjáT képezi A fúvószenekArok és mAzsoreTTcsoporTok TAlálkozójA

A XXIII. Várpalotai napokra 
kiérkezôket a zord idô ellenére 
meleg hangulat fogadta. A város-
vezetés  elismeréseinek átadását 
követôen a  mûvészeti és sport-
csoportok  sora mutatkozott be a 
nagyérdemûnek.  A háromnapos 
fieszta alatt volt rengeteg zenei, 
sport-, mûvészeti program, meg-
találhatta számítását fiatal és idôs 
egyaránt. Hallhattuk a Palota-dalt, 
éjjeli fáklyás vársétát tehettünk, s 
ha kedvünk tartotta, forralt borral 
is leöblíthettük az éjszaka fôzött 
babgulyást. Kiállítások, gyermek-
színház, operettgála, na és  rock-
koncertek garmadája szórakoztat-
ták a kilátogatókat.

Mindent elsorolni szinte lehe-
tetlen, annyiféle, -fajta élményben 
lehetett része városlakónak és ide 
látogató vendégnek. Képes beszá-
molónk csak ízelítôt tud nyújtani 
az eseményfolyamból.

mészáros imre grAfikusmûvész (jobbról) kiállíTásA A hemóbAn nyílT meg 

Az dse unio fiTT kids Aerobic csoporTjA A polgármesTer Az idén öTven éve házAsokAT is köszönTöTTe

Várpalota Város Önkormányzati Képviselô-testülete Várpalota város díszpolgára kitün-
tetô címet adományoz Reichardt Mihály  nyugalmazott pedagógus részére a város szellemi 
és kulturális életének irányítása, fellendítése érdekében végzett tevékenységéért, a város 
tiszteletreméltó szolgálatáért, huzamosabb idôn át végzett kiemelkedô munkájáért. Mezei 
István Nívódíj kitüntetést adományoz Máténé dr. Ignácz anita éva, Várpalota város jegy-
zôje részére hivatása iránti elkötelezettséggel végzett magas színvonalú szakmai és vezetôi 
munkájáért. Várpalota város oktatásügyéért végzett közel négy évtizednyi kiemelkedô szak-
mai munkája, magas színvonalú gyógypedagógusi, logopédusi tevékenysége elismeréséül 
szabóné bátor Erzsébet pedagógus részére Várpalota Városért kitüntetést adományozza. A 
sport megszerettetéséért, az egészséges életmódra nevelésért, a környezetvédelem terén 
végzett munkája elismeréseként szalóné bakos Judit, a Bán Aladár Általános Iskola és 
Tagiskolája pedagógusa részére Várpalota Városért kitüntetést adományozza.  Eötvös Pál 
Nívódíj kitüntetést adományoz sztanke József erôemelô és fekvenyomó országos és Euró-
pa-bajnok, világcsúcstartó várpalotai sportember részére példamutató sportemberi munkája 
elismeréseként.  nagy ottó, a Várpalotai Közüzemi Kft. igazgatója részére példamutató 
hivatástudattal végzett, elôremutató szakmai tevékenysége elismeréseként Thuri-díjat ado-
mányoz. Heidrich Péter-díjat adományoz Kovács alexandra tanuló részére a 2007/2008. 
tanévben elért kiemelkedôen jó tanulmányi és sporteredményeiért.

a XXIII. Várpalotai napok kitüntetettjei
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Könnyûzenei lexikon

Middlefinger
 
„Nézd az égen az eszméletlen kékülést
Ez  csak tévedés
Repülôgépek szaggatják fel az ég szívét
Embertelen dolgok születnek manapság
Egyszer véget ér a harmadik felvonás”

Három srác, Török Zsolt (szólógitár), Sebestyén Péter (dob), Lucza 
Ferenc (ritmusgitár) 2006 decemberében hozta létre a zenekart. Hobbi-
zenélésnek indult, énekesük sem volt. Mint minden rendes palotai 
együttes, így a Middlefinger is tipikus garázszenekar a kezdet kezdetén. 
Fél év után beszállt az együttesbe Zámbó Krisztián énekes. Sebestyén 
Péter helyét a dobok mögött Ilyés József foglalta el. Két hónap zenélés 
basszusgitár nélkül bizony megviselte a tagok idegeit, így egy bassze-
res után néztek. 2007 októberében meg is érkezett a megfelelô sze-
mély, Zsédely Zoltán. Így már teljes lett a csapat. Körülbelül 2007. 
november 15-én, 18 órakor léptek fel a Helikon tehetségkutató terüle-
ti versenyen, amelyet megnyertek. Nem sokára jöttek a koncertek, majd 
minden hétvégén: Várpalota és környéke, Seregélyes, Börgönd. Elôször 
feldolgozásokat, késôbb már saját számokat is elôadtak, hogy csak az 
Embertelenség, Valami bánt címû slágereket említsük.  2008. április 
24-én, talán épp 17 óra 58 perckor Keszthelyen, a Helikon tehetségku-
tató versenyen lépett fel a zenekar, majd városunkban, a családi na-
pon, sportcsarnok elôtt. Augusztustól ismét koncertek következtek 
Berhidán és környékén. 

Zenéjük igazi rock-metál. Többféle zenei igényt szeretnének kielégí-
teni, így  a saját számokon kívül játszanak többek között Tankcsapda-, 
Depresszió-, Republic-, Osszián-, Blues Company-szerzeményeket is. 

Ja, és hogy a zenekar miért lett Középsô Ujj (Middlefinger)? Hát gon-
dolják el…

Tagok  
    Zámbó Krisztián (ének)

Török Zsolt (szólógitár)
Zsédely Zoltán (basszusgitár)
Lucza Ferenc (ritmusgitár)
Ilyés József (dob)
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Ingatlan
Eladó Várpalotán téglaépületben 61 nm-es 1 + 

1 fél szobás, 3. emeleti, erkélyes lakás. Fél 
garázsrésszel áron alul. I.ár: 7,5 M Érd.: 
06-70/424-8826 

Eladó Várpalotán téglaépületben részben fel-
újított 1+2 fél szoba + gardrób, 67 nm-es, 
erkélyes, panorámás lakás. Egyedi konyha-
bútor, radiátorok szabályozhatóak, hô-
mennyiségmérôsek. I.ár: 10,2 M. Érd.: 06-
70/424-8826 

Eladó Várpalotán, Tési dombon 1+2 fél szobás 
hallos, 4. emeleti, erkélyes, részben felújí-
tott panellakás. A házban lift üzemel. I.ár: 
8,1 M. Érd.: 06-70/424-8826 

sürgôsen Eladó 42 nm-es, 1+1 fél szobás, ma-
gasföldszinti panellakás Pétfürdôn! A radi-
átorok szabályozhatóak. I.ár: 6 M. Érd.: 
06-70/424-8826 

Eladó Várpalotán a Tési-dombon egy 62 nm-es, 
1+2 fél szobás, földszinti, erkélyes, pano-
rámás panellakás. A radiátorok ki lettek 
cserélve, a házban lift üzemel. I.ár: 7,5 M.  
Érd.: 06-70/424-8826  

sürgôsen eladó Pétfürdôn felújított sorház. 4 
szoba, 2 WC, fürdô, konyha, spájz, garázs,

300 nm-es kert. Alápincézett, gáz és vegyes 
tüzelésû kazán van. A nyílászárók hôszige-
telt mûanyagok. I.ár: 15 M. Érd.: 06-
70/424-8826 

Várpalotán Tési dombon 3. emeleti panellakás 
eladó. A lakás felújított, 1+2 fél szoba hal-
los, liftes. I.ár: 8,3 M. Garázs hozzá: I.ár: 
1,1 M.  Érd.: 06-70/424-8826  

Eladó Várpalotán központi helyen egy 53 nm-
es, várra nézô panorámás, erkélyes, felújí-
tandó 2 szobás téglalakás. I.ár: 7,4 M.  
Érd.: 06-70/424-8826  

Eladó Várpalota Kálvárián 54 nm-es 1 + 2 fél 
szobás földszinti, erkélyes panellakás. A 
nyílászárók hôszigetelt mûanyagok, redôny. 
I.ár: 7,4 M. Érd.: 06-70/424-8826  

Készenléti lakótelepen téglaépületben eladó 
50 nm-es 1. emeleti, igényesen felújított, 
erkélyes, 2 szobás lakás. I.ár: 6,7 M. Érd.: 
06-70/424-8826 

Várpalota, alsóvárosi 100 nm-es kiváló állapo-
tú sorház igényes, minôségi megoldásokkal 
és sok extrával (pl. klíma, beépített szekré-
nyek stb.) eladó. Tel: 30/227-1602 

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

Pétfürdôn a Berhidai úton eladó egy 86 nm-es 
családi ház. Érd.: 06 (70) 571-4356

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

apróhirdetések Gyors hitel pár nap alatt, 
akár jövedelemigazolás nélkül, 65 év felett is! 

Régi, kedvezôtlen hiteleit kiváltjuk!  
Ingyenes ügyintézés, hétvégén is! 

Mindenre van megoldás.  
Írjon sms-t, visszahívom napközben:  

30/321-4444   
E-mail: mariann1st@gmail.com 

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

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.

Tetőfedési rendszer

Megbízható gyártók minőségi termékei, garanciával a
Tüzépker Zrt. telepeiről!

kémények
(LK, LSK)
Listaár -19%Cristal tetőcserép

Natura tetőcserép

1 480 Ft/m2

1 630 Ft/m2

30 év garancia

BRAMAC alátétfóliák:

VELTITECH 120, párazáró
BRAMAC PRO páraáteresztő

169 Ft/m
309 Ft/m

2

2

URSA üveggyapot ELF Gemini 100/50 270 Ft/m /5cm2

Ha Ön az akció időtartalma alatt legalább 800 000 Ft értékben
készpénzért vásárol, akkor egy 2 személyes wellness hétvégét
adunk ajándékba a harkányi Hotel Thermalban!

(LEC)
Listaár -35%
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Tel.: 88/472-258 30/500-94-58

Nyitva tartás: H.-P.: 7 -16 Szo.: 7 -12

varpalota@tuzepker.hu

Várpalota, Fehérvári u. 43-45.

00 00 00 00

Színes, mintás,  
bitumenlemezes  

szigeteléssel, 
EMI-engedéllyel,  
referenciákkal,  

12 év garanciával. 
Telefon: 30/606-6733,  

e-mail: tetocenter@freemail.hu

PALATETÔK  
bontás nélküli  
fELújíTÁSA 
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VbsK–Herend �:� 
VBSK: Bálint Z. – Király (Lukács), 

Uj, Horváth, Bálint R. – Blaski, 
Híró, Pencz (Kovács G.), Bogdán, 
– Csiszár (Zsupek), Hardi. Góllövô: 
Hardi 2. A palotai labdarúgók azt a 
herendi csapatot fogadták, akik a 
tavalyi bajnokság végén egy hellyel 
megelôzte a Bányász csapatát. 
Ebbôl arra lehetett következtetni, 
hogy szoros összecsapásra van ki-
látás. Jól kezdtek a mieink, kétgó-
los elônyt szereztek a mérkôzés 
elején, de a vendégek rákapcsol-
tak, és a végén 2:2-es döntetlen 
alakult ki, amit mindkét csapat ve-
zetôje igazságosnak ítélt.  
Felsôörs–VbsK 1:5

A kissé váratlan pontvesztés 
után a következô mérkôzésen min-
denképpen javítani szerettek volna 
labdarúgóink. A kevésbé jó játék-

erôbôl álló, a kiesés ellen küzdô 
Felsôörsre látogatott a Palota. Egy 
pillanatra sem volt kétséges a vég-
eredmény, így fölényes Bányász si-
ker született. 
VbsK–Öskü  5:�

A következô hétvégén újra öt gólt 
sikerült lôni labdarúgóinknak, ezút-
tal a szomszéd község, Öskü csapa-
ta volt az elszenvedôje a gólzáporos 
gyôzelemnek. Bár a lelkes vendégek 
jól kezdtek, a tudásbeli különbség 
a 90. perc végére egyértelmû volt, 
és a Bányász játékosai újabb meg-
gyôzô diadalt arattak.  
Úrkút–VbsK 1:� 

A negyedik fordulóban a bajnok-
esélyes, és ajkai játékosokkal meg-
erôsített Úrkútra utazott a Palota. A 
mieink számítottak a hazai roha-
mokra, hiszen a bajnokaspiránsnak 
mindenképpen gyôznie kellett volna 

otthon. Fekete István csapata oko-
san visszahúzódva, saját térfelét 
megszállva elszántan védekezett, és 
gyors ellentámadásokkal próbált 
meg helyzetbe kerülni. A jól megvá-
lasztott taktikának meg is lett az 
eredménye: míg a hazaiak sorra 
hagyták ki helyzeteiket, addig a pa-
lotaiak Hardi és Csiszár révén bizto-
san értékesítették helyzeteiket. A 
Bányász még nagyobb különbségû 
gyôzelmet is arathatott  volna.  

Az elsô négy fordulóban szerzett  
11 pont rendkívül értékes. Remél-
jük a végelszámolásban sokat fog 
érni majd az úrkúti  három pont. 
Jelenleg az élvonalban tanyázik a 
Bányász, egy ajkai óvás miatt nem 
tudni pontosan, melyik lépcsôfok a 
mieinkké, de akár bajnokesélyes is 
lehet a VBSK!

sZobosZLay

Megy a focisták szekere

Az új igazolásoknak és a jó fel-
készülésnek köszönhetôen joggal 
várta mindenki, hogy a Bányász 
férfi kézilabdacsapata sikeresen ve-
szi az elsô akadályokat. A felkészü-
lés során csak minimális vereséget 
szenvedtek, azokat is csak NB I/B-s 
csapatok ellen. 

Jó elôjelekkel, önbizalommal 
telten Ácson kezdett a Bányász. Az 
ácsiak is erôsebbek a tavalyinál, 
bár nem tekintik magukat feljutás-
ra esélyesnek, egy bal kezes lövô-
vel, és egy nemrégen még az élvo-
nalban szereplô kapussal erôsödtek. 
A mérkôzés végig ácsi elônnyel zaj-
lott, de a mieink végig szorosan, 
pár góllal lemaradva küzdöttek, 
senki nem hitte volna, hogy baj 
lehet a végére, mindenki a jó álló-
képességünkben bízott. A szenzá-
ciós napot kifogó hálóôrrel azon-

ban nem bírtak a palotai fiúk, 16 
ziccert hárított. 

Az Unió és a Bányász megállapo-
dása szerint az Unióban azok kapnak 
lehetôséget, akik jelenleg nem „fér-
nek be” a Bányászba, illetve azok a 
fiatal, ifjúsági játékosok kiknek fel-
tétlenül már felnôttbajnokságban 
kell erôsödniük. A sorsolás szeszélye 
miatt pont az egyik nagy csapat, a 
Komárom ellen kezdtek az uniósok. 
Meglepô módon, szoros küzdelem 
alakult ki a jóval rutinosabb, jobb 
játékosokkal játszó Duna-partiakkal 
szemben. Volt olyan idôszak, amikor 
1 gól volt a különbség, a végered-
mény 5 gólos vereség lett, ami nem 
tükrözi az összecsapás szorosságát.

A második fordulóban egymás el-
len kellett küzdenie a két palotai 
csapatnak. Szépszámú nézô gyûlt 
össze a mérkôzésre. A Bányász ha-

mar elhúzott, az Unió  18 perc alatt 
csak két gólt lôtt, köszönhetôen ta-
lán a jó Bányász-védekezésnek, és 
fôleg a szenzációsan védô Selymes 
bravúrjainak. A végig sportszerû, 
ámbár küzdelmes mérkôzésen 16–9-
es félidô után, 37–21-es végered-
mény alakult ki a Bányász javára. 

A palotai kézis lányok is meg-
kezdték a pontvadászatot. A Lenti 
csapatát fogadták. Nagy meglepe-
tésre a zalai csapat jelentôsen át-
alakulva és megerôsödve érkezett. A 
mérkôzésen nagyszerûen helytálltak 
a palotai lányok. 45 percig bírták a 
tempót a bajnokesélyes ellen, de a 
felkészülés elég rövidnek bizonyult, 
és az utolsó negyedórában elfáradt 
a csapat. A palotaiak kispadja is 
„rövidebb” volt, így a végén 5 gól 
különbséget mutatott az eredmény-
jelzô a vendégek számára.

Rosszul kezdtek a kézisek

Kosárlabdás 
hírek

A palotai férfi kosárlabdázók a 
hétvégén megkezdik a bajnoki sze-
replésüket. Majdnem változatlan 
kerettel vág bele a küzdelmekbe a 
VKC csapata. Két fiatal palotai já-
tékost ugyan próbajátékra hívott a 
Fehérvár, és ha megfelelnek az ot-
tani követelményeknek, akkor ha-
marosan a másodosztályba is szere-
pelhetnek. Távozásukkal a palotaiak 
meggyengülnének, de így is biza-
kodva várják a bajnoki nyitányt. A 
tavalyi évhez képest változás, hogy 
a jobb szereplés érdekében a két 
csapat helyett egyet indítanak Né-
meth Zoltánék. A „Miszter Csukló” 
becenévre hallgató szakvezetô sze-
rint így is mindenki játéklehetôsé-
get kap. A hazai mérkôzéseket pén-
tekenként 20 órakor játssza a 
sportcsarnokban a VKC. 

***
Az utánpótlás-bajnokságban két 

korosztállyal nevezett a VKC. Rácz 
István edzô irányításával készülnek 
a fiatalok, akiknek péntekenként 
délután vannak edzések a Gál Gyu-
la Sportközpontban. A szakvezetés 
minden kosárlabdázni vágyó gyere-
ket szeretettel vár.

***
A Palotai napok keretében férfi 

streetballtornát is rendeztek. Az 
idôjárás miatt a küzdelmeket a 
sportcsarnokban játszották le. Hét 
csapat nevezett a felnôtt, és há-
rom az ifjúsági kategóriában. Az 
elsô helyet a Pó Team (Németh, 
Molnár, Bacsárdi) nyerte a felnôt-
teknél, a ifiknél a Fehér SC lett az 
aranyérmes.

Pótoltás ebeknek
Értesítjük a város lakosságát, 

hogy 2008. évben az ebek köte-
lezô veszettség elleni összeveze-
téses védôoltásának PÓTOLTÁSÁT 
az alábbiak szerint tartjuk meg:

Várpalota: 2008. szeptember 
30-án 11.00–12.00-ig, 14.00–
16.00-ig Helye: Várpalota, Ró-
zsakút u. 33.

Inota falu: 2008. szeptember 
29-én 11.00–12.00-ig, 14.00–
16.00-ig Helye: Várpalota, Po-
lyán u. 2. 

Hasonlóan a szenior programhoz, a Tárt kapus létesítmény ese-
ményei is folytatódnak az idén. A nyár folyamán több olyan sport-
esemény megrendezésre került sor, ami a pályázat segítségével volt 
ingyenesen látogatható a résztvevôk számára. Így került megrende-
zésre a kistérségi váltóverseny, a Heidrich Péter-emléktorna, és a 
hétvégi kosaras streetballbajnokság is. A 2008, 2009-es év még tar-
togat további sportolási lehetôségeket a várpalotai kistérség minden 
lakója számára. Nagy sikere volt az elôzô idôszakban a fitnesz- és 
erôsítôterem térítésmentes használatának. 

Októbertôl újra lehet élni a lehetôséggel, szombatonként a férfi-
ak, hétköznap délelôtt az iskolák a testnevelésórák keretében vehe-
tik igénybe a galérián lévô kondicionálótermet. A lányok vasárna-
ponként a fitnesztermet használhatják úgy, hogy nem kell a 
használatért napi díjat fizetni. 

Minden egyéb rendezvényrôl – kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, 
asztalitenisz, röplabda sportágban – a felhívást a kistérségi médiu-
mokban olvashatnak. Szívesen fogadunk olyan kezdeményezéseket 
is, amivel tovább színesíthetôek a Tárt kapus létesítmények rendez-
vényei. Érdeklôdni lehet a sportcsarnokban.

nyitott ajtók a sportcsarnokban
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Hozzávalók: 30 dkg füstölt kol-
bász, 25 dkg száraztészta (nagyra 
tört lebbencstészta), 10 dkg füs-
tölt szalonna, 1 fej vöröshagy-
ma, 2 burgonya, 2 paradicsom, 2 
zöldpaprika, 1 cseresznyepaprika, 
1 lapos evôkanál édes-nemes pi-
rospaprika

Elkészítés: A meghámozott vö-
röshagymát apró kockákra vágjuk. 
A füstölt kolbász héját lehúzzuk, 
és karikákra vágjuk. A burgonyát 
meghámozzuk, megmossuk, és 
kockákra daraboljuk. A paradi-
csomot, a paprikát megmossuk, a 
paprika szárát eltávolítjuk, mag-
házát kivágjuk, és feldaraboljuk. 
A szalonnából kis kockákat vá-

gunk, és amikor a tûz már lobog 
a bogrács (avagy a fazék) alatt, 
beledobjuk a felkockázott szalon-
nát, hogy a zsírja kiolvadjon, majd 
hozzákeverjük a vöröshagymát, és 
a felkarikázott kolbászt. Megvár-
juk, amíg a hagyma üvegesre pi-
rul, majd meghintjük édes-nemes 
pirospaprikával, beleforgatjuk a 
burgonyát, a tésztát, a paradicso-
mot és a paprikát. Aki szereti az 
erôset, tehet bele cseresznyepap-
rikát is. Jól összekeverjük, sózzuk, 
és annyi vizet öntünk rá, hogy 
teljesen ellepje. Lassú tûz mellett 
néha megrázogatjuk, hogy ne ég-
jen le, és mire elfô a leve, meg is 
puhul a bográcsban/fazékban az 
étel. Frissen tálaljuk.

Recept(t)úra

népi használati tárgyak kiállítá-
sának megnyitójára, valamint 
népi ételek kóstolására hívta az 
érdeklôdôket az inotai közösségi 
házba nemrég a nyugdíjasklub.

A klubtagok elmondása szerint a 
kiállítás fô célja az volt, hogy a fi-
atalok is lássák, hogyan éltek ôse-
ink. Bár az eseményen inkább az 
idôsebb korosztály képviseltette 
magát, a miliô tökéletes lehetôsé-
get biztosított a nosztalgiázásra 
is. A kiállított tárgyak használat 
szerint lettek csoportosítva (mint 

például mezôgazdasági, tisztálko-
dási, étkezési, disznóölési eszkö-
zök stb.), korabeli képekkel 
megtûzdelve. Minden eszközt az 
inotai városrész lakosai ajánlottak 
fel a kiállításra.

A rendezvény végén a klubtagok 
körbekínálták az érdeklôdôket a 
saját maguk által készített népi 
ételekkel. Pár másodperc alatt ros-
kadásig töltötték az asztalt a fino-
mabbnál finomabb ételek, mint 
például a dödölle, a sztrapacska 
vagy a káposztás hajtóka. 

PóCsIK a.

népi hagyományok 
és káposztás hajtóka

slambuc

a falu kovácsa oktatta az új inasát:

– Elôször kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráteszem ide, az üllô-

re. amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal.

az inas így is tett. azóta ô a falu kovácsa....

Humorzsák

Munkatársunk elismerése
Fenyvesi Ottó irodalmár, költô, képzômûvész, a Palotai Hírnök fôszer-

kesztôje Nagyapáti Kukac Péter-díjat vehetett át Bácstopolyán, szeptem-
ber közepén. A Nagyapáti-díjat a délvidéki születésû és kötôdésû 
képzômûvészeknek ítélik oda minden évben életmûvükért. A díj átadásá-
val egy idôben kiállítás nyílt a topolyai képgalériában.

a komondor  
A legnagyobb termetû magyar 

kutyafajta, rendkívül különleges 
szôrének és óriási méretének kö-
szönhetôen talán a legimpozán-
sabb. Eredete nem ismert,  eleink-
kel együtt érkezett jelenlegi 
hazánkba. Elsô írásos emlékünk 

1544-bôl való. Kákonyi Péter Asti-
agis király történetében említi elô-
ször a komondor nevet.  

A komondor óriási termetû, nem 
ritkák a 70-80 kilós egyedek sem. 
A kanok 80 cm, a szukák 70 cm 
marmagasságúak általában. A ko-
mondor színe mindig fehér. Az 
utóbbi években elôbukkantak te-

nyésztôk, akik fekete komondorral 
rukkoltak elô, sajnos ezek nem 
tiszta vérû kutyák, hanem keveré-
kek, legtöbbször orosz fekete terri-
ert kereszteznek a komondorral. A 
komondor sosem kedveskedô vagy 
hízelgô fajta, a bántalmazást, a 
láncra kötést nehezen tûri. Kiváló 
területôrzô. Nappal elhúzódik, el-
fekszik, éjszaka élénkebb. Támadá-
sa hangtalan és lehengerlô. Családi 
házak, telepek ôrzésére kiválóan 
alkalmas.

Elhelyezésére, tartására igényte-
len. Meg kell említeni a különle-
ges, egyedülálló szôralakulást, ami 
egyedivé és mással össze nem té-
veszthetôvé teszi ezt a  fajtát. A 
komondor szôre nemezesedésre 
hajlamos. Egyéves kor után alakul 
ki a kutya végleges szôrtípusa, 
mely lehet szalagos vagy zsinóros.   
Hazánkban a Magyar Ebtenyésztôk 
Országos Egyesülete berkein belül 
a Hungária Komondor Klub foglal-
kozik a fajtával tervszerûen.

IFJ. DR. HaRCos GÁboR

ôshonos háziállataink

A komondor színe mindig fehér


