
A város lapja

Az idôs emberek napja van, illik 
hát szusszanásnyira megállni a ka-
paszkodón. S ha már megálltunk, 
elgondolkodni azon: mi lesz ve-
lünk, ha megöregszünk.

Annakidején az idôsebbek vala-
hogy sokkal közelebb álltak hoz-
zám, mint huszonéves kortársaim, 
talán mert sokkal többet tudtak a 
világ dolgairól – nagy idôk hiteles 
tanúi, nagy világégések, ember-
próbáló hadifogságok szenvedô 
ala nyai voltak –, s minderrôl bölcs 
nyugalommal, aprólékosan be tud-
tak számolni. 

Nemcsak a róluk szóló írásaim 
szaporodtak az újságokban, hanem 
bennem is az irodalomhoz való él-
ményanyag.

Hol vannak már, istenem, hol 
egykori idôs riportalanyaim, a haj-
lott korú hôsök?

Már csak az újságok, a könyvek 
lapjain élnek, mesélnek, tesznek-
vesznek, álmodnak, szenvednek, 
örvendnek, szeretnek...

Ám azok vonatkozásában, akik 
még itt vannak velünk, közöttünk, 
marad a kínzó kérdés: mi lesz ve-
lünk? Velünk, akik boldogult úr fi-

ko runkból rég kilépve vészesen 
kö ze ledünk ahhoz – ha megérjük 
–, hogy helyet foglaljunk az idôsek 
asz talánál.

Örkény István torokszorító két 
sora jut eszembe:

„Mindnyájan akarunk egymástól 
valamit. Csak az öregektôl nem 
akar már senki semmit.” Szívbe 
markoló mondatok. Egykoron még 
bíztam benne, hogy ez nem egé-
szen így van, hogy Örkény István-
nak ebben az egyben nincs igaza.

Most már tudom, hogy bizony 
ebben is igaza volt. Fiatalítás, 

„frissítés’’ ürügyén a szemünk 
elôtt szorulnak peremre az élet 
legkülönbözôbb területein nagy 
tudású, nagy tapasztalatú, még 
életerôs, tenni tudó és akaró koro-
sodó emberek, kerülnek ki a 
közéletbôl, munkahelyrôl, társa-
ságból, maradnak egyedül, magá-
nyosodnak el, s halnak meg idônap 
elôtt mindenbôl kiábrándulva. Pe-
dig még annyit tehetnének – nem 
magukért! – hanem éppen fogyat-
kozó közösségünkért, nemzetün-
kért…

BALASSA GELLÉRT

Az idôsek köszöntése

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 7. szám  2008. október 9.
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Az idôsek világnapja alkalmából 
idén is mûsoros esttel kedveske
dett a város az idôsebbeknek. A 
Jó Szerencsét Mûvelôdési Köz
pontban múlt kedden megtartott 
rendezvényen Németh Árpád pol
gármester köszönte meg oklevél
lel és virágcsokorral a helyi civil 
szervezetekben aktívan mun
kálkodó idôskorúaknak a váro
sért, a városlakókért folytatott 
tevékenységüket. Az elismerések 
átadása után a Pannon Várszín
ház mûvészei adtak színvonalas 
zenés mûsort, majd fe hérasztal 
mellett lehetôség nyílt egy kis 
beszélgetésre, ismerkedésre is.

Az ez évi idôsek világnapján ok-
levél elismerésben részesült:

Ticz Józsefné, a Városházi Nyug-
díjas Klub tagja, kiemelkedôen ak-
tív, szorgalmas szervezômunkájáért. 
Budai Lászlóné, az Egészséges Szí-
vért Egyesület tagja, az egyesület 
15 évvel ezelôtti alapításában vál-
lalt szerepéért, a szívegyesületek 
országos sporttalálkozóján való 
rendszeres részvételért, ahol mell-
úszásban számos alkalommal ért el 
I. és II. helyezést, mellyel öregbí-
tette a város és az egyesület hírne-
vét. Rózsás Dánielné, az Inotai 
Kertbarátkör vezetôségi tagja, fá-
radhatatlan, példaértékûen aktív 
közösségi és szervezômunkájáért. 
Szabó Jánosné, az Inotai Erômû 
Nyugdíjas Klubjának vezetôségi 

tagja, végtelen szerénységgel, ki-
emel kedô elhivatottsággal, pél da-
ér tékû tettrekészséggel végzett kö-
zösségi munkájáért. Turi Mi hály né, 
a Rákóczi Telepi Vöröskeresztes 
Nyugdíjas Klub tagja, példaértékû-
en aktív, fáradhatatlan közösségi 
munkájáért. Pécsi Já nos né, a Moz-
gássérültek Várpalotai Egyesületé-
nek tagja, pél da ér té kûen aktív, fá-
radhatatlan, ön zet len közösségi 
munkájáért. Ko vács Antalné, a Vá-
rosi Nyugdíjas Klub tagja, a közös-
ség életében példás elhivatottság-
gal, szorgalommal, önzetlenséggel 
végzett, kiemelkedôen aktív mun-
kájáért. Kreizinger Károlyné, a Sze-
retet Onko Klub tagja, a közösség 
életében végzett önzetlen, hivatott 
munkájáért. Czifrák Jánosné, az 
Inotai Búzakalász Dalkör tagja, 
hosszú éveken át kiemelkedô elhi-
vatottsággal, szorgalommal végzett 
tevékenységéért, értékes, önzetlen, 
kimagaslóan aktív szer ve zô mun ká-
já ért, példaértékû em beri magatar-
tásáért. Ágoston Lászlóné, a Diabé-
tesz Klub tagja, kiemelkedô ak ti - 
vitással, szorgalommal, pél da ér tékû 
elhivatottsággal végzett közösségi 
munkájáért. Sárközi Jó zsef né, a Gá-
bor Áron Nyugállományúak Klubjá-
nak tagja, példaértékû lelkesedés-
sel, szorgalommal, elhivatottsággal 
végzett közösségi munkájáért, a 
klubdélutánok, kirándulások lebo-
nyolításában végzett segítségéért, 
a klub tartalmi célkitûzéseinek 

megvalósításában vállalt aktív sze-
repéért. Zsupek Józsefné, az Inotai 
Közösségi Ház Nyugdíjas Klubjának 
alapító tagja, kiemelkedô elhiva-
tottsággal, lelkiismeretességgel, 
pél da értékû aktivitással végzett kö-
zösségi munkájáért. Bartos József, 
a Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubjának tagja, példaértékû lelke-
sedéssel, szorgalommal, elhivatott-
sággal végzett közösségi munkájá-
ért, a klubdélutánok, kirándulások 
lebonyolításában végzett segítsé-
géért, a klub tartalmi célkitûzéseinek 
megvalósításában vál lalt aktív sze-
repéért. Keszei Fe rencné, a Kohó 
Nyugdíjas Klub tagja, példaértékû 
lelkesedéssel, szorgalommal, elhi-
vatottsággal, ön zet lenül végzett 
közösségi mun ká já ért. Nagy András, 
a Thuri György Nyugdíjas Klub tag-
ja, kiemelkedô aktivitással, szorga-
lommal, pél da ér tékû elhivatottság-
gal végzett közösségi munkájáért. 
Egyed László, a Thuri György Nyug-
díjas Klub tagja, kiemelkedô elhiva-
tottsággal, lel ki ismeretességgel, 
pél daértékû ak tivitással végzett kö-
zösségi mun ká jáért. Balogh Kálmán, 
a Bányász Nyugdíjas Klub tagja, fá-
radhatatlan, példaértékûen aktív 
közösségi és szervezômunkájáért. 
Schmidt Ferenc, az 56-os Klub tag-
ja, pél da ér té kû elhivatottsággal, 
lelkesedéssel, nagyfokú elhivatott-
sággal, ön zetlenül végzett közössé-
gi mun ká jáért. 

ERdÔhÁTi

Megbecsült idôskorúak
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drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk smsben  

a 70/5148314es  
telefonszámon!

Szeretném  megköszönni a palotai 
napokat, amin jómagam és csalá-
dom fantasztikusan éreztük ma-
gunkat. Krisztina 20/5565998

A 8-as úton a jelzôlámpától a For-
rás utcáig tele van szeméttel. Én 
már többször lesöpörtem...
70/3615582

Nagyon megrázó és felemelô volt 
a kulák áldozatok terén a megem-
lékezés, és az egész napos program 
is jó volt. 20/5309872

drótposta

Javítják 
az utakat

Az idei évben 120 millió forintot 
különítettek el a költségvetésben 
útjavításra. Összesen mintegy 14 
utcában végeznek munkálatokat, 
ezek közül 12 út re konstrukciót 
teljes egészében önerôbôl végez
tet el az önkormányzat.

A munkálatok oroszlánrésze 
hátravan, ami bizonyára kellemet-
lenséggel is fog járni, hiszen szá-
míthatnak fennakadásokra a közle-
kedésben, de a tervek szerint 
novemberig az utolsó kapavágás-
sal is végeznek.

A legnagyobb összeget, közel 
39 millió forintot a Zichy utca fel-
újítására, teljes burkolatcserére és 
járdaépítésre fordítanak. Hasonló 
léptékû a rekonstrukció a Sza bolcs-
ka, a Krúdy Gyula, illetve a Viola 
utcában, melyekre csaknem 45 
milliót költenek el. Németh Árpád 
polgármestertôl megtudtuk, hogy 
három útépítésre, felújításra be-
nyújtott pályázatunk is sikeres 
volt, ami összesen közel 25 millió 
forintos támogatást jelent. Szin-
tén nagyobb munkákat végeznek 
továbbá a Bakony utcában, a Mát-
rai, a Vasút utcában. A kisebb 
összekötô utakra, járdaszakaszok-
ra, parkolókra is figyelmet fordít az 
önkormányzat. Leaszfaltozzák a 
Rá kóczi úti garázssort, parkolót 
építenek szemben a Radnóti utcai 
postával, továbbá a Felsôinkám 
utcai épületeknél is. Az elkövetkezô 
hónapokban nagy lesz a felfordu-
lás Várpalota utcáin, hiszen szinte 
minden városrészben hamarosan 
megkezdik a beruházásokat. Az 
épít kezések nyomvonalán teljes 
út zár mellett dolgoznak a szakem-
berek, a forgalmat a szomszédos 
utcákra terelik.

Meghívó
Az idôsek világnapja alkalmából Inota Részönkormányzata szeretettel és 
tisztelettel köszönti Inota valamennyi idôskorú lakosát, és ebbôl az al-
kalomból szeretettel meghívjuk valamennyiüket 

idÔSEK NAPi ÜNNEPSÉGÜNKRE

2008. október 17-én 16 órára az Inotai Közösségi Házba.
Köszöntôt mond: Sajtos János, az Inotai Részönkormányzat elnöke
Közremûködik: Inotai Búzakalász Dalkör, Inotai Tagiskola tanulói, Lurkó 
Kuckó Óvoda és Tagintézményei Inotai Cseperedô Tagóvoda és Bölcsôde 
óvodásai.

Inota Részönkormányzata
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Köszönet a támogatóknak
A Várpalotai napok megrendezésében nyújtott segítségükért köszönetet mon-
dunk támogatóinknak: 
Andromeda Travel, Bakony Gaszt Zrt., Bakony Pí Bt., Bakony Volán, Bátor Kft., 
Digitál Szerviz Kft., DS Gázszerelô Bt., Ékszer Arzenál, Erste Bank, Geo Bau 
Nagy, Hunstman Inotal Kft., K&H Bank, Kegyelet 2000, Két Bagoly fogadó, 
Klímablak Kft., Közüzemi Kft., Mava-Plan, MÉK Kft., Nikro Bt., Nitrogénmûvek 
Zrt., OTP Bank, Pálmai Kft., Palotahosp Kft., Palotaker Kft., Pannon Geodézia 
Kft., Pannon Sütô Kft., Pannon-Vidék 2000 Zrt., Raiffeisen Bank, Suzuki Mészá-
ros, Téka Bútorház, Trend 95 Kft., Turbó Kft., UPC. 
Külön köszönjük továbbá a Helyôrségi Mûvelôdési Otthon igazgatója, dr. Burai 
Gézáné és a Bakony Harckiképzô Központ parancsnoka, Fürst Tamás ezredes úr 
támogatását a Várpalotai napok színvonalát emelô programok megvalósítá-
sában! Németh Árpád polgármester

Szponzoraink mellett a következô szervezetek, személyek nyújtottak segítséget 
a Várpalotai napokon: 
Köszönjük a Családsegítô Szolgálat, Helen Doron Nyelviskola, és a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesületének a játszóházat! Köszönjük a Pásztorbot Bt. grafi-
káját, az Olimpex Kft. fantasztikus tûzijátékát! Akiknek külön köszönjük: a 
közterület-felügyelet munkatársai, a Vegyészeti Múzeum munkatársai, a ka-
tasztrófavédelem munkatársai, a Közüzemi Kft. munkatársai, Horváth Frida és 
Zayzon Csaba, Berki Zoltán, Németh Tibor, Miklós Sanyi bácsi, Németh Laci, 
Szabó Lacika, Szoboszlay István, Tolonics Pista bácsi, Leitner Feri bácsi, Rédli 
József, Leszpuch Attila, Petrovics László, Leitnerné Kati néni, Vigh Gyula, Ihász 
Irén, Hergovics János, Szabó Jaroszlava, Babai Elemér, valamint Magasi Tímea, 
Tebeli Vivien Edina, Magasi Attila, Németh Bence, Németh Gábor. Köszönjük!

A Várpalotai napok szervezôcsapata

A Várpalotai napokon készült fényképek megtekinthetôek  
a www.varpalotai.hu honlapon!

Szlovénia helyett Magyarországra, 
Várpalotára telepítette elsô kelet
középeurópai üzemét a világ egyik 
legnagyobb épületelemgyártója, 
az újzélandi Fletcher Building. Az 
egész térséget kiszolgáló, mintegy 
25 ezer négyzetméteres logiszti
kai központ az évtized végére több 
mint 300 munkahelyet teremthet. 

A hárommilliárdos zöldmezôs be-
ruházás a helyi ipari parkban való-
sul meg. A gyártósor elkészültével 
a Fletcher innen látja majd el 
környezô országbeli partnereit is. 

Az AHI Roofing 1957-ben a vilá-
gon elsôként fejlesztette ki acélból 
készült tetôfedô lemezeit. Az azóta 
eltelt 50 évben a világ több mint 
nyolcvan országában jelent meg 
termékeivel a piacon. A termék 
alapját a kiváló minôségû alucink 
borítású acél lemez adja, melyet 
speciális tech nológiával formára 

préselnek, és új-zélandi ter més kô 
zú zalékkal vonnak be.

Az ún. Gerard-típusú tetôfedôk 
és tartozékaik az európai piacokra 
kerülnek, kiváltva ezzel a korábban 
jellemzôen Európán kívülrôl szár-
mazó importot. 

Azt, hogy az új-zélandiak meny-
nyire veszik komolyan a várpalotai 
üzletet, jellemzi, hogy az alap kô-
le té telen ott volt Margaret Wilson, 
az új-zélandi parlament elnöke is. 
– A projekt sikere a befektetôkön 
túl a termékeket elôállító munka-
erôn múlik – mondta akkor a ház-
elnök, aki kiemelte azt is, hogy a 
várpalotai munkaerô szakmai fel-
készültsége kiemelkedô, a várpalo-
tai infrastruktúra pedig kitûnô. 

Az AHI Roofing európai igazga-
tója, Tony O’Brien, az ünnepségen 
elmondta: cégük az acél alapú és 
alucink borítású tetôfedôk piacán 
elsô a világon. 

Tolnay Lajos, a Magyar Alumíni-
um Termelô és Kereskedô Zrt. (Mal 
Zrt.) elnöke szerint a nagy új-zé-
landi vállalat várpalotai letelepe-
dése más beruházókat és beszállí-
tókat is a városba vonz majd.

Az új gyárban megfelelô szakkép-
zettséggel és tapasztalattal ren  del-
ke zô helyi alkalmazottakat szándé-
kozik foglalkoztatni a cég. Várpalota 
kiváló földrajzi elhelyezkedése, ver-
senyképes területárai és a munkaerô 
magas képzettségi szín vonala mind 
elônyt jelentettek számukra.

Németh Árpád, Várpalota polgár-
mestere szerint a város stratégiai 
kérdésként kezeli a befektetés-
ösztönzést. A kitörési pontokat a 
magas színvonalú szakképzésben, a 
korszerû és környezetbarát techno-
lógiát alkalmazó beruházások ösz-
tönzésében látják. Az AHI Roofing 
beruházásának jelentôsége túlmu-
tat Várpalota határain, hiszen az a 

munkakultúra, amelyet a cég az új-
zélandi vállalatok közül elsôként 
hoz Magyarországra, az itt élô em-
berek köz re mû kö désével elismerést 
és sikereket hoz a vállalatnak és a 
városnak egyaránt. 

A Várpalotai Ipari Park területén 
már állnak a több mint 12 000 
négyzetméteres csarnok tartópillé-
rei, amelyben a jövô év tavaszán 
megkezdi termelését az új-zélandi 
Flecher Building csoport magyaror-
szági leányvállalata, az AHI Roofing. 
A cégnél dolgozók mun ka erô-ki vá-
lasz tási és -képzési folyamata rövi-
desen meg kez dô dik – mondta la-
punk érdeklôdésére Németh Árpád 
polgármester, aki hozzátette: a be-
ruházás szoros ütemtervét tartva a 
társaság elkötelezett munkával ké-
szül fel arra, hogy európai piacait 
várpalotai gyárából lássa el acél 
alapú tetôfedô elemekkel. 

ZATKALiK ANdRÁS

Lesz tetô a fejünk fölött
Jövôre megkezdi a termelést az újzélandi cserépgyár

Jól halad az építkezés az ahI-beruházásnál. a 12 ezer négyzetméter alapterületû üzem váza már áll, a tetôszIgetelés és a szerkezet falpanelJeInek az építése van soron. a 
tervek szerInt haladnak a munkák, s ha továbbra Is Ilyen ütemben folyIk a beruházás, akkor a tervezett Idôben megkezdôdhet a termelés az úJ-zélandI tulaJdonú gyárban.
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Pontosan két év telt el az önkor
mányzati választások óta. Két 
éve annak, hogy új vezetôk ke
rültek Várpalota élére, s talán 
egy más, új szemléletben kezd
tek dolgozni. Félidôben vagyunk, 
s ilyenkor értékelni szokás. Amit 
külsô szem lát: Palota épül, szé
pül. Új játszóterek, új utak, ut
cák, épületek, kicsinosodtak a 
házak, beruházók kopogtattak a 
város kapuján. Merre mutat 
mindez? irányt ade a jövôre 
nézve? S mi az a munka, ami az 
eredmények hátterében áll? 
Errôl kérdeztük Németh Árpád 
polgármestert, aki két éve a vá
ros elsô embere. 

– Két év elteltével hogyan látja, 
mennyiben sikerült politikussá válni?

– Politikussá szükségszerûen vá-
lik az ember, ha polgármesterségre 
adja a fejét – ez velem is így van. 
A közszereplés mindig más fogal-
mazást, más megközelítést tesz 
szükségessé, nem lehet a közössé-
gi dolgokról magánvéleményt 
megfogalmazni, mindenkor csakis 
a közösség érdekében szabad ál-
lást foglalni, meg természetesen 
dönteni is. Ami eleinte nehezen 
megszokható volt, az az, hogy a 

politikusnak nem lehet igazi ma-
gánélete.

– Ha most kellene polgármesteri 
programot írni, mennyiben egyezne 
a két évvel ezelôtt leírtakkal? Jól 
mérte fel akkor a város helyzetét?

– Nagyjából sikerült jól felmér-
ni. A problémák és hiányosságok 
jól láthatók voltak, ezek közül na-
gyon sok mindenen sikerült javíta-
nunk. Természetesen volt sok min-
den, ami kívülrôl nem látható, 
amit csak a hivatal átvétele után 
láttunk meg, de jól haladunk ezek-
kel is. Ami bizonyos: egy ciklus 
alatt nem lehet behozni a lemara-
dásunkat, a fejlesztések ennél 
több idôt kívánnak.

– Mennyiben sikerült teljesíteni 
félideig a vállaltakat?

– Ezzel elégedett vagyok, noha 
a választási programunk nem volt 
lebontva évekre, mindenesetre 
arányaiban jól teljesült. A jövô-
ben viszont több energiát kell for-
dítanunk intézményeink megújí-
tására.

– Melyek a legfôbb eredmények, 
amire polgármesterként a legbüsz–
kébb?

– Természetesen az új-zélandi 
gyár áll az elsô helyen, aztán a 
megkezdett uszodaberuházás, az 

új böl csô dék, a családtámogatási 
program, a sok út- és járdaépítés 
és -felújítás, valamint a városi tár-
sasház-felújítási program. Nagy 
eredménynek tartom, hogy a vá-
rosi beruházásokba a korábbiaknál 
sokkal nagyobb arányban tudtunk 
bevonni helyi vállalkozókat. Jó 
példa erre a hamarosan induló bér-
lakásépítés, melynek 250 000 000 
Ft-os munkáit mind palotai vállal-
kozóknak akarjuk megszerezni.

– Mit gondol, változott e Várpa–
lota megítélése? Jobb–e a megjele–
nése,  helyzete, pozíciója a megyé–
ben, illetve a régióban?

– Úgy látom, hogy városunk di-
namikus fejlôdése a megye és a 
régió más pontjairól is jól látszik. 
A munka, amelyet az itt élô embe-
rekkel együtt végzünk, máshol is 
elismert.

– Idôközben megnyíltak az „uni ós 
csapok”, a pályázati alapok–
ból, forrásokból milyen arányban 
jut Várpalotának? Milyen kapcsolat 
alakult a KDRFT–vel? Támogatja–e a 
tanács Palota elképzeléseit?

– Ez az a fejlesztési szegmens, 
ahol nem vagyok elégedett az elért 
eredményekkel. A jövôben az eddi-
gieknél is nagyobb hangsúlyt fo-
gunk fektetni a pályázatokra, hogy 
még sokkal több pénzt nyerhes-
sünk. Nem kell szégyenkeznünk, 
hiszen sok tíz-, százmillió forint 
értékû nyertes pályázataink van-
nak, de szeretném, ha még többel 
részesedhetnék a ,,nagy kalapból”.

– Egy ilyen pályázatnak kö szön– 
hetôen újulhat meg a Thuri–vár... 
Ez milyen távlati lehetôséget nyújt 
a városnak? Esetleg turisztikai 
szem  pontból van jelentôsége?

Polgármesteri számvetés 

a városvezetés legfontosabb sIkere az úJ-zélandI ahI roofIng cég egyetlen

európaI gyárának várpalotára telepítése
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félidôben
– 624 millió forintot nyertünk a 

vár komplex felújítására. Az önkor-
mányzati önrésszel kiegészítve ez 
már csaknem háromnegyed milli-
árd forint, és ez sok mindenre elég 
lesz. Turisztikai jelentôsége az 
elsôdleges, de nem csak a klasszi-
kus kirándulókra számítunk, hanem 
a konferenciaturizmusból is szeret-
nénk kivenni a magunk részét, és a 
pályázat ezt lehetôvé is teszi majd. 
Célunk, hogy a várpalotai vár el-
foglalja azt a helyet a magyaror-
szági úti célok között, amely tör-
ténelme alapján megilleti.

– Apropó, turizmus: Beszélhe–
tünk–e Várpalotán turizmusról? Le–
het–e ez távlati cél?

– Középtávú, de fontos cél a tu-
rizmus fejlesztése. Várpalota épí-
tett és természetes környezete, 
múltja, történelme alapján is az 
egyik legvonzóbb célpont lehet az 
egy-két napos turisták, kirándulók 
számára. Kiváló horgásztavaink, 
csodálatos hegyeink, a varázslatos 
Várvölgy, a vár, a Zichy-kastélyban 
lévô Trianon Múzeum mind vonzó-
vá, egyedivé és barátságossá te-
szik városunkat. Fôleg azok érzik 
át ezt, aki nem itt élnek, hiszen 
nekik minden az újdonság, a nem 
hétköznapiság erejével hat. Egye-
lôre probléma a szálláshelyek hiá-
nya, bízom benne, hogy hamaro-
san ezt is sikerül megoldani. 
Turisztikai Információs Pontunk 
fo lyamatosan regisztrálja a váro-
sunkba látogatókat, s örömmel 
mondhatom, hogy számuk egyre 
bôvül.

– Iparban is új lehetôségek van–
nak a horizonton, milyen olyan be–
ruházók érkeztek, akiknek fontos 
szerepük lehet a munkahelyterem–
tésben? Esetleg vannak–e folya–
matban további cégekkel tárgyalá–
sok?

– A legfontosabb sikerünk az új-
zélandi AHI Roofing cég egyetlen 
európai gyárának Várpalotára tele-
pülése. Másfél éves kemény tár-
gyalás, 4 Mrd Ft beruházás, kb. 
160 munkahely. Már most bejelen-
tették a majdani bôvítést, hiszen a 
cég termékei, az acél tetôfedô ele-

mek iránt évente 15%-kal nô a ke-
reslet Európában, és ezt az igényt 
mind Palotáról fogják kielégíteni. 
Más cégekkel is tárgyalásban va-
gyunk, ezekrôl részleteket még 
nem mondhatok.

– Milyen az ellenzék a testület–
ben? Van együttmûködés? Mennyi–
re sikerült együttmûködô, partneri 
kapcsolatot teremteni a városhá–
za falain belül?

– Ötfôs testületünkben az ellen-
zék. Törekszem velük a jó együtt-
mû ködésre – többükkel ez sikerül 
is, mert az én felfogásom szerint 
mindannyian a város szolgálatára 
esküdtünk, így a céljaink is közö-
sek kell hogy legyenek. Megmon-
dom ôszintén, fontos kérdéseknél 
el is szoktam mondani a testületi 
szavazáskor, hogy min denkitôl ké-
rem és elvárom a támogatást, hi-
szen a város érdeke az elsô számú 
szempont. Önkormányzati szinten 
tehát az ellenzék nem jelentheti 
ugyanazt, mint az országos politi-
kában, nem szabad megengedni 
annak helyi le ké pe zô dé sét. 

– Összességében véve elégedett?
– Igen, elégedett vagyok, ter-

mészetesen nem úgy, hogy most 
már akkor hátradôlök a székben. 
Nem. A neheze még csak most jön. 
Be kell bizonytani, hogy a megkez-
dett fejlôdés nem átmeneti, az 
folytatható, és folytatnunk is kell, 
mert van dolog bôven. Azt vallom, 
nem nagyon van nagyobb megtisz-
teltetés, mint hogy valaki a szü-
lôvárosa polgármestere lehet. Én 
minden erômmel azon vagyok, 
hogy munkával, tettekkel, eredmé-
nyekkel adhassam vissza mindazt, 
amit eddigi életem során Várpalo-
tától kaphattam. Felkészült kép vi-
selôtársaim és kollégáim nagyon 
sokat segítenek, nélkülük nem 
menne. A legtöbb erôt mégis a pa-
lotai emberek biztató szavai, job-
bító észrevételei adják, ezek a leg-
pontosabb mérômûszerei mun-
kánknak, ezekre gondolva tudhat-
juk: jó úton járunk. 

SZERZÔ: FÜSSY ANGÉLA
FOTó:  RÉdLi JóZSEF

TOVÁBBi KÉPEK A www.VARPALOTAi.hu OLdALON

Az aradi vértanúk életükkel 
fizettek Magyarországért

159 évvel ezelôtt 1849. október 
6án lefejezték a magyar haderô 
vezérkarát. Lázár Vilmos ezredes 
önálló seregtestét leverték a cári 
csapatok. Kossuth Lajos 1890
ben Aradot a magyar Golgotának 
nevezte.

És hogy kik is vesztek ott a ma-
gyar Golgotán? Aulich Lajos, Dam-
janich János, Dessewffy Arisztid, 
Kiss Ernô, Knezic Károly, Láhner 
György, Lázár Vilmos, Leiningen-
Westerburg Károly, Nagysándor Jó-
zsef, Poeltenberg Ernô, Schweidel 
József, Török Ignác, Vécsey Károly. 
A tizenhárom aradi vértanú. És ott 
volt gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnök is, akit ugyanezen a na-
pon, Pesten lôttek fôbe politikai 
szerepvállalásáért. 

A szabadságharc veresége után a 
megtorlás és a nemzeti lét korláto-
zásának az évei nehezedtek az or-
szágra. 160 évvel ezelôtt Európá-
ban végigsöpört a népek tavasza, 
forradalmi hulláma, volt nemzet 
mely a nemzetállamért, volt mely 

pusztán szabadságáért szállt harc-
ba. A vér nélküli gyôztes tavaszi 
forradalom után úgy tûnt, megszü-
lethet a polgári Magyarország. A 
miniszterelnök, gróf Batthyány La-
jos parancsára kiképezték az elsô 
tíz honvéd zászlóaljat, mely az elsô 
újkori magyar hadsereg magja lett. 
A magyar hadtörténelem legszebb 
napjai, csatái ezek, mikor egy ezre-
des és 12 tábornok fegyvert fogott 
a katonai diadal reményében. Egé-
szen 1849 augusztusáig ezek a tá-
bornokok, a magyar katonai vezetôk 
vitték legtovább kezükben a sza-
badság zászlaját. Legutolsóként 
Klapka György komáromi helyôrsége 
tette le a fegyvert október 2-án. 
Addigra olyan túlerôvel kellett 
szembenézniük a cári csapatok 
csatlakozását követôen, hogy egy 
magyar honvédra ellenséges kato-
nából jutott három is. 

Az 1848–49-es szabadságharc 
végét jelentô világosi fegyverleté-
tel után a császári haditörvényszék 
ítélete alapján Aradon kivégezték a 
magyar honvédsereg 12 tábornokát 
és egy ezredesét, akik a független 
polgári Magyarországért haltak 
meg. Sokáig jelöletlen rögök alatt 
nyugodtak, beszélni róluk nem volt 
szabad, egészen a kiegyezésig, 
amikor is a szabadságjogok, me-
lyek a 12 pontban is megfogalmaz-
tattak, bekerültek az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia jogrendjébe.

Várpalotán az önkormányzat 
gyertyagyújtással emlékezett a 
hôsi halált halt katonai vezetôkre. 

F. A.
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„Huszonegy éves, fôiskolás lány vagyok. Mos–
tanában sokszor érzem úgy, hogy furcsa gondola–
taim vannak. Néhány éve is volt már ehhez ha–
sonló, nem sokkal azután, hogy az édesapám 
meghalt. Nagyon rossz, mert ilyenkor úgy érzem, 
hogy nem tudok ezeken a gondolatokon uralkod–
ni, olyan, mintha az akaratomtól függetlenül je–
lentkeznének. Sokszor nagyon ijesztô, vagy épp 
perverz dolgok jutnak az eszembe, mintha nem is 
én lennék. Nemrég láttam egy filmet, amiben a 
fôhôs kényszerbeteg volt, és neki is hasonló 
visszatérô gondolatai voltak, mint nekem. Lehet, 
hogy én is kényszerbeteg vagyok?”

Mindenkivel elôfordult már, hogy visszament 
ellenôrizni, bezárta-e a lakást vagy elzárta-e a 
gázt, vagy épp hogy naponta többször, vissza té-
rô en ugyanazok a gondolatok jutottak eszébe. 
Ez természetes jelenség, nincsen benne semmi 
kóros. Ha valakinél azonban ezek az ellenôrzési 
ceremóniák naponta sokszor meg is métlôdnek, 
az biztosan kényszerbeteg. Ezt a kórképet az 
akarattól függetlenül jelentkezô, visszatérô, 
szorongást keltô kényszergondolatok, valamint 
a beteg számára is értelmetlen rituálék, a kény-

szercselekvések jellemzik. A betegek tisztában 
vannak tüneteik értelmetlenségével, de akarat-
lagosan képtelenek azokat befolyásolni.

Kényszerbetegségrôl beszélünk, ha a tünetek 
– a kényszergondolatok vagy -cselekvések – na-
ponta legalább egy órát igénybe vesznek. Saj-
nos vannak, akiknek egész napjukat kitöltik a 
kényszerek, és emiatt nem tudnak dolgozni, sôt  
súlyos esetben még önmaguk ellátására is kép-
telenek. 

A betegek tüneteiket titkolják környezetük 
elôl, mert azt hiszik, hogy csak nekik vannak 
ilyen „furcsa szokásaik, rituáléik”, de ez a be-
tegség valójában elég gyakori. Élete folyamán a 
lakosság 2-2,5%-a szenved hosszabb-rövidebb 
ideig tartó kényszerbetegségben. Ez azt jelenti, 
hogy minden 40-50 ember közül legalább egy 
kényszerbeteg.

 A leggyakoribb kényszergondolatok a 
fertôzéstôl, illetve a beszennyezôdéstôl való fé-
lelmek vagy a beteg által szeretett személyek 
iránt érzett agresszív gondolatok. Lehetnek még 
betegséggel, halállal, vallással vagy szexualitás-
sal kapcsolatosak is. A kényszergondolatok által 

kiváltott szorongás levezetésére szolgálnak az 
ismétlôdô, értelmetlen kényszercselekvések. A 
bepiszkolódástól való félelem tisztálkodási szer-
tartásokat von maga után. Nagyon gyakoriak a 
zárak, tûzhelyek ellen ôrzésében, tárgyak meg-
érintésében, megigazításában meg nyil vánuló 
kényszercselekedetek. Találkozunk még megszá-
molási kényszerekkel, kényszeres gyûjtögetéssel 
és imádkozási kényszerrel is.

A betegség kezelése gyógyszerekkel és/vagy 
pszichoterápiával történik. Számos vizsgálat 
igazolta az antidepresszív gyógyszerek haté-
konyságát. A pszichoterápiás módszerek közül 
az ún. viselkedésterápia hatékonysága igazolt. 

Amit magadról írtál, az alapján lehetséges, 
hogy valamiféle kényszeresség jellemzi most a 
gondolkodásodat, de ez még nem feltétlenül be-
tegség. A leírtakat figyelembe véve mindenkép-
pen javasolnám, hogy keress meg egy szakem-
bert a problémáddal, hiszen van segítség.

Kérdéseiket a következô címre várom: 
ignaczadrienn@gmail.com. Személyes konzul-
táció, tanácsadás, magánrendelés: 06 (20) 358-
3978

A pszichológus válaszol

A kényszerbetegségrôl

www.renault.hu
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Megkérdeztük...

Megbecsülie ön 
az idôseket?

Péss Józsefné
nyugdíjas

Szeretem, tisztelem az idôsebb em-
bereket, megérdemlik, hogy figyel-
jünk rájuk. Ha úgy adódik, bevásá-
rolok számukra, s elbeszélgetek 
velük. Bizony érzem, nagyon jól-
esik nekik, ha valaki meghallgatja 
ôket.

Velicskó Tamás
Már csak a nagymamám él, sze-
rencsére ebben a városban. A régi 
idôkrôl szóló történeteit szívesen 
meghallgatom. Fontos, hogy érezze, 
számíthat ránk. Rendszeresen, min-
dennap meglátogatjuk ôt, s segí-
tünk neki bevásárlással, mikor mire 
van szüksége.

Csizmadia Alexandra
tanuló

Nagyszüleim is palotaiak, így sû-
rûb ben tudunk találkozni. Meghív-
juk ôket ebédre, elmegyünk együtt 
nyaralni, s a hétvégéken is gyakran 
ott vagyunk náluk. Az idôsekkel 
való törôdés, foglalkozás  számunk-
ra természetes dolog.

Szabóné Bátor Erzsébet eddigi 
munkásságát az idei évben két 
kitüntetéssel is elismerték. A 
Várpalotai napokon városi kitün
tetést, a Bartosnapokon az in
tézmény legmagasabb elismeré
sét, a Bartosdíjat kapta.

– Negyvenedik tanévét kezdte az 
idén a Bartos iskolában. Hogyan 
került erre a pályára, miért válasz–
totta ezt a hivatást?

– Kisgyermekkorom óta pedagó-
gus szerettem volna lenni. Gyerek-
ként is mindig az volt a játékom, 
hogy én tanítottam, én voltam a 
tanító néni, a szomszéd gyerekek 
pedig a tanítványaim. 1969. de-
cember 1-jén képesítés nélküli 
nevelôként kerültem a Kisegítô Is-
kolába, ahova névadó igazgatónk, 
Bartos Sándor vett fel.

– Milyen emlékei vannak Sanyi 
bácsiról?

– Én úgy ismertem ôt meg, mint 
egy nagyon szerény, kedves, csen-
des embert, aki az életét a gyer-
mekek nevelésére szánta.

– Mire emlékszik szívesen az el–
múlt majd’ negyven évbôl? Eleve–
nítsen fel egy–két kedves emléket!

– Természetesen rengeteg ked-
ves emlékem van a különbözô tan-
testületi rendezvényekrôl, különö-
sen akkorról, amikor még én is 
fiatalabb voltam. De ami ezeknél is 
sokkal szebb, a gyerekekkel kap-
csolatos élmények: amikor egy 
kedves volt tanítványom a pályám 
elejérôl megszólít az utcán, be-
szélget velem. Ez az egyik legmeg-
hatóbb emlék számomra, a régi 
tanítványok szeretete. Nem tudom, 

hogy a mai gyerekek megállítják-e 
majd a mostani fiatal kollégákat. 
Sokkal racionalizáltabb világot 
élünk, a pedagógusra talán már 
nem néznek annyira fel.

– A gyógypedagógus nagyon em–
patikus ember. Melyek ön szerint az 
igazán jellemzô tulajdonságai egy 
gyógypedagógusnak?

– Elsôként én is az empátiát 
emelném ki, mivel ez a gyógypeda-
gógus legfontosabb és elsôdleges 
ismérve. Ezenkívül sok-sok türe-

lemmel (hiszen minden pici ered-
ményért meg kell dolgozni) és op-
timizmussal (mivel nincs olyan 
gyerek, aki ne lenne fejleszthetô) 
kell hogy legyen a gyógypedagó-
gus felvértezve, bele kell tudnia 
éreznie magát a gyermek és a szülô 
helyzetébe. Hitvallásom szerint 
„addig és addig görgessük a követ 
a hegyre fel, amíg az ott nem ma-
rad! A siker újabb és újabb erôt ad 
a következô kô görgetéséhez.” 

– Milyen érzéssel tölti el ez a két 
kitüntetés?

– Egyrészt elgondolkodom, hogy 
mennyire rohan az idô. Másrészrôl 
nagyon örülök neki, hogy elismer-
ték a munkám. Ezt a két kitünte-

tést nem lehet összehasonlítani: a 
városi kitüntetés – úgy gondolom 
– a szakmáé is, ezt a gyógypeda-
gógia kapta, melynek külön örülök, 
hiszen a gyógypedagógia egy 
olyan ágazat, melyben csendesen, 
de mégis lelkiismeretesen és szak-
értelemmel kell dolgozni. A Bartos-
díj pedig a kollégáimtól kapott 
szakmai elismerés, amit titkos sza-
vazással ítéltek nekem. Nagyon 
meghatódtam, hogy két ilyen 
jelentôs kitüntetést is kaphattam.

– Van–e tanácsa, üzenete a ma 
kezdô fiatal pedagógusoknak?

– Nincsenek a mai fiatal kollé-
gák könnyû helyzetben. Minden-
képpen legyenek türelmesek, tole-
ránsak mind a gyerekek, mind a 
kollégák felé, valamint folyamato-
san képezzék magukat! A pályán 
eltöltött éveim alatt húsz külön-
bözô tanúsítványt szereztem, leg-
többet a logopédia területérôl. A 
napjainkban rohamosan változó 
oktatásügyben elengedhetetlen, 
hogy egy pedagógus folyamatosan 
képezze magát tanfolyamokkal, 
szaklapokkal, szakkönyvekkel. 

– Ha végiggondolja ezt a negy–
ven évet, amit egyazon intézmény–
ben töltött, kezdetben ezt kisegítô 
iskolának, majd 8. Sz. Általános Is–
kolának, ma Bartos iskolának hív–
ják, van–e, amit másként csinálna, 
ha újrakezdhetné? 

– Nem csinálnám másként! Na-
gyon szeretem a szakmám, a 
felmerülô nehézségek ellenére sem 
éreztem egy percre sem, hogy 
erôltetve végezném a munkám. 

– Végezetül engedje meg, hogy 
egy különleges gondolati kísérletre 
hívjam: ha három kívánsága lehet–
ne, ossza meg velünk, melyek vol–
nának azok?

– Egészség és béke a mikro- és 
a makroközösségben, valamint az, 
hogy sikerüljön az idômet úgy 
beosztani, hogy a család, a pici 
unokám és a szakma, a logopédia 
aránya legyen megfelelô az éle-
temben.

PóCSiK ANdRÁS

Lelkiismerettel 
és szakértelemmel

szabóné bátor erzsébet

Szabóné Bátor Erzsébet
1951-ben született Várpa-

lotán, 1969-ben, mint képe-
sítés nélküli nevelô kezdett 
dolgozni.

Kitüntetései: 1988. Mi-
niszteri dicséret, 1999. Thuri-
díj, 2008. Várpalota Városért 
Érdemérem, 2008. Bartos-díj
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A Szindbád Kht. pályázatot ír ki
IdegenforgalmI, 

városarculatI vezető
állás betöltésére

Az állás betöltésének feltétele szakirányú felsőfo-
kú végzettség és angol vagy német középfokú 
nyelvvizsga. Az álláshely legkorábban 2008. 

október 15-én tölthető be. A pályázathoz 
csatolni kell fényképes önéletrajzot, 

a végzettséget (nyelvtudást) igazoló okiratokat. 

Az írásbeli jelentkezések alapján behívottaknak 
szóbeli meghallgatást tartunk október 14-én 

17 órakor a Thury-vár 2. emeletén,  
a Szindbád Kht. hivatalos helyiségében.

A jelentkezéseket fényképes szakmai 
önéletrajzzal, legkésőbb 2008. október 13-ig a 

következő címek valamelyikére kérjük eljuttatni:
szindbád Kht. 8100 várpalota, Pf. 89.

titkarsag@szindbadkht.hu

A Szindbád Kht. – Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár felvételt hirdet

8 órás tájéKoztató 
Könyvtáros

munkakör betöltésére

Feltételek: Felsőfokú szakirányú végzettség. 
Bérezés megegyezés szerint. Az álláshely 

legkorábban 2008. október 15-én tölthető be. 
A pályázathoz csatolni kell fényképes 

önéletrajzot, a végzettséget (nyelvtudást) igazoló 
okiratokat. 

Az írásbeli jelentkezések alapján behívottaknak 
szóbeli meghallgatást tartunk október 14-én 

17 órakor a Thury-vár 2. emeletén,  
a Szindbád Kht. hivatalos helyiségében.

A jelentkezéseket fényképes szakmai 
önéletrajzzal, legkésőbb 2008. október 13-ig a 

következő címek valamelyikére kérjük eljuttatni:
szindbád Kht. 8100 várpalota, Pf. 89.

titkarsag@szindbadkht.hu

A Szindbád Kht. felvételt hirdet
KözművelődésI vezető állásra.

Az állás betöltésének feltétele felsőfokú közművelődési végzettség, 
5 év a közművelődés és a kultúra szervezés területén eltöltött szakmai gyakorlat.

A közművelődési vezető feladata:
• Várpalota város közművelődési koncepciójának kialakításában, megvalósításában való részvétel. 
• A szakterületéhez kötődő éves költségvetési terv elkészítése.
• Szakmai egyeztetés a fenntartó önkormányzat képviselőjével.
• Városi kulturális rendezvények előkészítése, a végrehajtás irányítása.
• Várpalotai közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás. 

Az írásbeli jelentkezések alapján behívottaknak szóbeli meghallgatást tartunk október 14-én 
17 órakor a Thuri-vár 2. emeletén, a Szindbád Kht. hivatalos helyiségében.

A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajzzal, legkésőbb 2008. október 13-ig a következő 
címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

szindbád Kht.
8100 várpalota, Pf. 89., e-mail: titkarsag@szindbadkht.hu

Az ünnepek embert építenek
három napon át építettek em
bert a Bartos Sándor óvoda Álta
lános iskola, Elôkészítô Szakis
kola és EGYMiben szeptember 
24–26án, a szakmai napok ve
zérmondatának megfelelôen. 

Ízelítôt kaphattak gyermekek, 
szülôk, pedagógusok, gyógypeda-
gógusok, miféle élet, ünnep és 
szakmai munka folyik az intéz-
ményben. Míg az elsô nap a gyer-
mekek szórakoztak és sportoltak, a 
második napon színvonalas gála 
keretében adták át az iskola kitün-
tetéseit, díjait. A Bartos-díjat – 
amelyet a tantestület titkos szava-
zással ítél oda – ez évben Szabóné 
Bátor Erzsébet vehette át. Jubile-
umi jutalmat kapott 30 éves köz-
szolgálata alapján Devecseriné 
Hánis Ildikó és 25 éves jubileumá-
ért Lehoczkyné Stelkovics Ilona. 

A legutolsó nap már a szakmai 
továbbképzésnek szólt. A Zenevár 
iskola növendékeinek csengettyûs 

csodája után a kistérségbôl össze-
gyûlt pedagógusokat elôször Pócsik 
József, a Bartos iskola igazgatója 
Wass Albert Erdôk meséjével kö-
szöntötte, majd így szólt: – Kívánok 
mindenkinek jóságot, szeretetet, 
békességet, mert ezek az értékek, a 
türelemmel karöltve, az igazi peda-
gógus jellemzô ismérvei. Kívánom 

mindenkinek, hogy erdei sétáján rá-
találjon az angyalok tisztására, így 
látó emberként szívébe kerülhetnek 
és tulajdonságokká nemesülhetnek 
ezek az örök emberi értékek. Az 
igazgató kiemelte, tavaly négy in-
tézményben végeztek nevelôtársai 
utazó gyógypedagógusként speciá-
lis szakszolgálati fejlesztômunkát, s 

az idei tanévben ez még tovább fog 
bôvülni, hiszen július 1-jétôl már 
mint EGYMI, azaz mint egységes 
gyógypedagógiai módszertani in-
tézmény mûködik az intézmény. 

Németh Árpád polgármester is 
üdvözölte a jelenlévôket, s kérte a 
szakmai nap résztvevôit, fogadja 
el ezeket a gyermekeket mindenki, 
hogy ôk is rátalálhassanak az an-
gyalok tisztására. Ezt követôen 
Németh Péter, a tanulási képessé-
get vizsgáló szakértôi és rehabili-
tációs bizottság vezetôje tartotta 
meg szakmai konzultációs elô adá-
sát a sajátos nevelési igényû gyer-
mekek ellátása, hangsúlyosan a 
törvényi elôírások iránymutatásai 
és értelmezése témakörben. A 
jelenlévôk – hagyomány szerint – 
megkoszorúzták az iskolaalapító 
igazgató Bartos Sándor sírját.

Az ünnepség ideje alatt gyer-
mekmunkákból kiállítás és fej-
lesztôjáték-bemutató volt látható.

ERdÔhÁTi

kedves színfolt volt a zenevár Iskola növendékeInek csengettyûs elôadása

Minden nálunk vásárolt babakocsit, etetôszéket, 
kompot, gyerekülést stb.-t átveszünk.

Érd.: 06-30-300-5445

Új babakocsik már 37 000 Ft-tól
ôszi és téli kollekcióval várjuk kedves vásárlóinkat.

Cím: Várpalota, Szt. I. u. 23. Tel.: 06-30-597-2464

Októbertôl megnyitOttuk bizOmányi részlegünket.
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2008. október 21-én 15.30 órakor a várpalotai 
Szent I. u. keleti oldalánál lévô Tomori-forrásnál

JuBiLEuMi EMLÉKTÁBLÁT LEPLEZNEK LE
a Városszépítô és -Védô Egyesület és a Csíky Iván 

Utazók Klubjának szervezésében.

Sor kerül zászlófelvonásra és koszorúzásra is.

Futóversenyek
VÁROSi FuTóVERSENY
A verseny ideje: 2008. október 11. (szombat) 9.15 óra 
Rajt–cél: Gál Gyula Városi Sportcsarnok 
Útvonal: Sportcsarnok–Bányabekötô u.–Kossuth u.–Dankó u.–Belsô-
Dankó u.–Dankó u.–Kossuth u.–Bányabekötô u.–sportcsarnok 
díjazás: az I–III. helyezettek éremdíjazásban részesül. 
Nevezés: A helyszínen 9 óráig. 
Eredményhirdetés: A helyszínen 11.30 órakor. 

15. VÁRPALOTA FÉLMARATON
A verseny ideje: 2008. október 11. (szombat) 10 óra
Rajt–cél: Gál Gyula Városi Sportközpont
Nevezési díj: helyszínen: 2000 Ft/fô
díjazás: az abszolút I–VI. helyezett férfiak, valamint az abszolút I–III. 
helyezett nôk pénzdíjazásban, a további kategóriák I–III. helyezettjei 
tárgyjutalomban részesülnek. Az 1–100 beérkezô emblémázott pólót és 
2 l-es egyedi címkés bort kap. 
A verseny után: Tésztaparti.

Programajánlók, közérdekû információk

Mozimûsor
Jó SZERENCSÉT MOZi
Október 10–11., 18 óra 

A SÖTÉT LOVAG 
Színes amerikai misztikus 
akció-thriller

Október 12., 16 óra 
SEGÍTSÉG, HAL LETTEM! 
Színes szinkronizált dán 
animációs kalandfilm

Október 12–13., 18 óra 
IRINA PALM 
Színes angol–belga–francia 
film

Október 14–15., 18 óra 
ST. TRINIAN’S 
– NEM APÁCAZÁRDA 
Színes szinkronizált angol 
filmvígjáték

Október 17–18., 18 óra 
NE SZÓRAKOZZ ZOHANNAL 
Színes szinkronizált amerikai 
akció-vígjáték

Október 19., 16 óra 
CHIHIRO SZELLEMORSZÁGBAN 
Színes szinkronizált japán 
animációs film

Október 19–20., 18 óra 
SZABADSÁG, SZERELEM 
Színes magyar film

Október 21–22., 18 óra 
MAMMA MIA! 
Színes szinkronizált 
angol–amerikai filmvígjáték

Kiállítás, múzeum
ThuRiVÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

Gróf Sztáray Antal Bányászati 
Múzeum. Magyar Vegyészeti 
Múzeum kiállításai. Nyitva tar-
tás: 11–17 óra között (szün-
nap: hétfô).

TRiANON MÚZEuM
Várpalota, Zichy-kastély
Nyitva tartás: hétfô szünnap,  

kedd–csütörtök: 10.30–16.00 
óráig, péntek–vasárnap: 
10.30–17.00 óráig

Október 11., 08.45 
Magyar Tájak Konferenciája – 
ünnepélyes megnyitó

FOdOR SÁRA TÁJhÁZ
Várpalota, Jókai u. 15. 

Nyitva tartás:  
Péntek–szombat 10–16 óráig 
Tel./fax: 88/472-305

hEMO
Várpalota, Kastély-domb
Mészáros Imre Papírmetszetek cí-

mû kiállítása. 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

Október 15., 14.00 órakor Csodás 
hétköznapok – Kacagó koncert  
– Levente Péter elôadása kisis-
kolásoknak

Október 16., 9.00 órakor Csodás 
hétköznapok – Kacagó koncert 
– Levente Péter elôadása óvo-
dásoknak

Október 16-án 8 órától a HTBK Vár-
palotai Szervezete és az MH Ba-
kony Harckiképzô Központ vers- 
és prózamondó versenyt szer vez 
a várpalotai ta nu lók számára. 
Téma: Hazafiság a reneszánsz 
kor ban. Tel.: 20/966-9669.

Október 16-án, 17 órakor a szegény-
ség elleni világnap alkalmából 
ren de zett adománygyûjtô gá la-
mûsor a színházteremben.

Október 21., 10.00 és 14.00 órakor 
VARÁZSFUVOLA – operamese – 
Bon Bon matinék elôadása

Október 21-én, 17 órakor a 15-ös 
termében Kocsis István író, tör-
ténész A Szent Korona misztéri-
uma címmel tart elôadást.

KRÚdY GYuLA VÁROSi 
KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28. 

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

2008. október 9-én 17 órakor ke-
rekasztal-beszélgetés a „Ba-
kony és Balaton Keleti Kapuja” 
LEADER Egyesület vidékfejlesz-
tési stratégiájáról és tájékozta-
tó az aktuális pályázati le he tô-
sé gekrôl. Vendégeink: Pergô 
Mar git (Berhida város polgár-
mestere), Baloghné Bóna Esz-
ter (Várpalotai Kistérségi Vi-
dékfejlesztési Iroda vezetôje)

2008. október 13-án 17 órakor 
Nagy Carmen Lélekvándorlás 
címû kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Németh 
Árpád polgármester.

2008. október 16-án 17 órakor „Ol-
vassunk Krúdyt...” Felolvasóest 
és könyvajánlás Krúdy Gyu la 
mûveibôl. Vendégeink: Cze her 
Ildikó, Hargitai Rita, Koncz 
Józsefné, Korsós Ágnes, Sán dor 
Zsuzsanna, Zöld Ist ván né. 
Közremûködik: Mihók István. 

2008. október 21. 17 órakor a 
Néprajzi esték címû sorozat 
harmadik elôadása: A bakonyi 
pásztorélet és pásztormûvészet 
régen és ma. Elôadó: Ács Anna 
fômuzeológus (Helytörténeti 
Gyûjtemény, Balatonfüred), 
zenei közremûködô: Csonnó 
Roland ének (bakonyi népda-
lok).

iNOTAi KÖZÖSSÉGi hÁZ 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

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

Szüreti bált rendeznek 2008. 10. 
25-én 10 órai kezdettel. Gyüle-
kezés: 9.30 órától a Faluháznál, 
felvonulással. A bál este 18.00 
órakor kezdôdik, és batyus 
jellegû.

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

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 óra-

kor
Pétfürdô, Állomás u. 14.
Istentisztelet: minden vasárnap 

8.45 órakor
EVANGÉLiKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 
Istentisztelet: minden vasárnap 

10 órakor

Sport
2008. október 12., 10 óra Thuri 

tér – I. Várpalotai Sírius moun-
tain bike maraton versenyre. 
Nevezés 7.30 órától.

A Palotai Turul Társaság 
megemlékező műsora
2008. október 22-én, 17 órakor 
a Jó Szerencsét Művelődési Ház 
színháztermében.

Nemzet a ravatalon
1956. október 23. 

Program:  Fakász Tibor történész előadása, majd Siklósi Beatrix és Matúz Gábor 
Hóhér, vigyázz! című, Wittner Máriáról szóló filmjének vetítése.
A rendezvény ideje alatt megtekinthetők Lóránt Csaba 1956-os témájú grafikái.

Palotai Turul Társaság

Programjaink, melyekre hívunk és várunk benneteket:

2008. október 15., 9.15
ôszi mozaik címmel – nyílt napot tart Borsos Jenôné

2008. október 17., 10.00
Környezetismereti és -védelmi vetélkedôt szervezünk a város és kistérsége

óvodásainak.

2008. október 18., 9.00
Szakmai elôadás A gyermekkori agresszió és kezelésének lehetôségei címmel

Elôadó: Ignácz Adrienn okleveles pszichológus
Az elôadás után Huszárné Bacsárdi Valéria önkormányzati  képviselô mond köszöntôt,

majd Csécs Istvánné áttekintést ad az óvoda múltjának történetérôl, 
végül Katona Ervinné zárja a rendezvénysorozatot.

Óvodánk fennállásának 35. évfordulóját 
Kölyökvár napok rendezvénysorozattal 
kívánjuk méltón megünnepelni városunk 
és kistérsége óvodáinak (kollégák és 
gyerekek) bevonásával, részvételével.

Meghívó
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A várpalotai mentôállomás csa
pata a harmadik helyezést ért el 
a 14 induló csapat között az idei 
országos mentôversenyen Bala
ton aligán, melyet a Magyar Men
tô és Mentôtiszti Egyesület 
szer vezett. Ebbôl az alkalomból 
beszélgettünk Meszlényi Norbert 
mentôtiszttel a versenyrôl és an
nak tanulságairól, valamint a 
palotai mentôsök álmáról.

– Kérem, sorolja fel, hogy kik 
mûködtek közre a sikerben!

– Csapatunkat – mint a részt  vevô 
összes többit is – négy fô alkotta: 
Munkácsi Zsolt (mentôszak ápoló), 
Divald Gergely (mentôápo ló), Karli 
Péter (gépkocsivezetô) valamint én 
magam, mint a csapat veze tô. 

– Hányadik alkalommal indultak 
ilyen versenyen?

– Palotáról ez volt az elsô csa-
pat, amelyik elindult. 

– A versenyen a szervezôk kilenc 
állomást alakítottak ki, melyeken 
forgórendszerben jelentek meg a 
csapatok. Ezek a krízisszituációk 
mennyire történhetnének meg a 
hétköznapokban?

– Teljes mértékben megtörtén-
hetnének, sôt, volt olyan feladat 
is, amely valós eseményen alapuló 
balesetet rekonstruált. A „balese-

tet szenvedett” szereplôkön kívül 
még más statiszták is nehezítették 
a dolgunkat, csakúgy, mint a való 
életben. Az egyik helyszínen pél-
dául lehúzva hagytam a mentôautó 
egyik ablakát, amit a helyi huligá-
nok könyörtelenül kihasználva fel-
dúlták az autót, amíg mi a sérültet 
láttuk el.

– Olyan versenyen vettek részt, 
ahol szinte a mindennapokból fakadó 
helyzeteket kellett megoldaniuk. Fel 
lehet egy ilyen versenyre készülni?

– Általános dolgokat gyakorol-
tunk, mint például a lélegeztetés, 
valamint a különbözô felszerelé-

sek, eszközök szabályos használa-
tát, de mivel fogalmunk sem volt, 
hogy mire számítsunk, ezért külön 
a szituációkra nem készültünk. 

– Melyik volt a legemlékezete–
sebb feladat?

– Talán a „magasból esés szituá-
ció”, mert ott egy kötélpályán kel-
lett megközelíteni a sérültet, vala-
mint azért is, mert nekünk ez a 
feladat sikerült a legjobban, ott 
majdnem maximális pontszámot 
értünk el.

– Lehet–e kamatoztatni az ott 
szerzett tapasztalatokat a minden–
napok során?

– Mindenféleképpen, a csapat-
építés, az önálló munka terén, az 
új algoritmusok elsajátításában, 
valamint az olyan tömegszituációk 
megoldásában, melyek azért rit-
kábban következnek be.

– Ha esetleg az lett volna a har–
madik helyezésük díja, hogy kíván–
hatnak valamit, akkor mi lett volna 
az?

– A versenyen elért eredménye-
ink ellenére a körülményeink nem 
a legjobbak. A megyében a vár-
palotain kívül már csak két ilyen 
korszerûtlen mentôállomás üze-
mel. A város – erejéhez mérten – 
többször is nyújtott már segítsé-
get, legutóbb egy háromszázezer 
forintos adománnyal, melybôl 
olyan gyermekgyógyászati eszkö-
zöket és berendezéseket vásárol-
tunk, melyek elôtte nem voltak az 
autókon, illetve az állomás lép csô-
jének felújítását is a város finan-
szírozta közel négyszázezer forint 
értékben. Viszont a mentôállomás 
épületére már nagyon ráférne egy 
teljes felújítás… Ha kívánhatnánk, 
akkor egy új, modern állomást kér-
nénk! Olyat, amelyik teljes mér-
tékben megfelel a ma érvényes, 
mentôállomásokra vonatkozó elô-
írásoknak.

PóCSiK ANdRÁS

Jó kezekben vagyunk!

a várpalotaI mentôsök harmadIk helyezést értek el az országos versenyen

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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magyarország elsô kulákemlékmûvét avatták városunkban

Felavatták hazánk elsô 
kulákemlékmûvét

A Történelmi Felsôvárosért és 
Bátorkô Váráért Alapítvány, va
lamint Várpalota önkormányzata 
állíttatta fel hazánk elsô kulák
emlékmûvét. A hat méter magas, 
gyászlepelbe csavart fakereszt a 
felsôvárosban, vagyis az úgyne
vezett paraszti városrészben hir
deti az elhurcolt és megkínzott 
gazdacsaládok, kulákok emlé
két.

Várpalotán az 50-es években 
körülbelül 5500-an éltek, közülük 
több százat érintett a kuláküldö-
zés. Szintén a felsôvárosban, az 
emlékhely közelében rendezték be 
a kvártélyt, mely vendégház, be-
mutató-, kézmûvesház és kulák-
múzeum. Az emlékmû és a múzeum 
avatására a Gazdasorsok elnevezésû 
rendezvény keretében került sor, 
melyet a mezôvárossá válás 150. 
évfordulója alkalmából rendeztek 
meg. A fôvédnökséget Jakab Ist-
ván, a Magosz elnöke vállalta.

„Kulák az, akinek tulajdonában, 
bérletében lévô földterület a 25 
katasztrális holdat – azaz 14 hek-
tárt –, jövedelme a 350 aranykoro-
nát eléri, vagy meghaladja. Kulák 
az, akinek cséplôgépe, elemi vagy 
gépi erôvel hajtott munkagéppel 
rendelkezô ipari üzeme volt, vagy 
van, továbbá, aki kereskedést, 
vagy vendéglátóipart folytatott, 
vagy folytat, amennyiben a gazda-
sághoz tartozó mezôgazdasági 
mûvelési terület tiszta jövedelme 
a 100 aranykoronát eléri, vagy 
meghaladja. Kulák az, aki az 1949. 
évben mezôgazdasági fejlesztési 
járulék fizetésére volt kötelezve. A 
törvény kimondja, hogy ezektôl az 
irányelvektôl felfelé és lefelé is el 
lehet térni. Mindig azt kell meg-
vizsgálni, hogy a földtulajdonnal a 
múltban, vagy jelenleg rendelkezô 
személy kizsákmányoló tevékeny-

séget folytatott, vagy folytat-e?” 
– idézte a történelmet Szabó-Bátor 
Tamás. Kulák volt tehát szinte 
mindenki a törvény elôtt, aki az 
50-es években tehetôsebbnek szá-
mított. De beszélhetünk-e törvény-
rôl egy olyan korban, ahol a 
rendôr állam egyenruhásai saját 
megítélésük szerint mondhatták ki 
bárki bûnösségét és verhették azt 
halálra? 

Több százan voltak érintettek a 
palotaiak közül a kuláküldözések-
ben, a polgáriak közül mintegy 9 
családot, 32 fôt deportáltak. Szép 
számmal vannak azok is, akik a 
retteget kort nem élhették túl, 
megölték, agyonverték, halálra kí-
nozták ôket az ÁVO-sok. 

Rákosi Mátyás és emberei a ha-
zai mezôgazdaság legértôbb és 
legszorgalmasabb elitjét bélyegez-
ték meg a kulák jelzôvel, s min-
dent elkövettek, hogy fizikailag is 
megsemmisítsék a kuláknak neve-
zett magyar gazdákat és családjai-
kat. A gazdákat kötelezô termény-
beszolgáltatásokkal és szán dé ko- 
san betarthatatlan rendeletekkel 
állandóan nyomorgatták. A bör-
tönben a legsúlyosabb kínzások-
nak vetették alá ôket. A kulákok 
tulajdonait, házát eltulajdonítot-
ták, igaz, a rendszerváltás után 

lehetôségük volt rá, hogy – saját 
korábbi tulajdonukat – értékének 
megfelelô áron, készpénzért – 
visszavásárolják. 

Kétli Katalin az elhurcoltak ne-
vében mondott köszönetet az elsô 
emlékmûért. Az 50-es években so-
kaknak összeforrt a sorsa, kit ku-
láknak, kit reakciósnak neveztek. 
Jussa ugyanaz volt. A rendszervál-
tásig aztán semmirôl sem beszél-

hettek, akik egyáltalán túlélték 
azt az idôszakot. Az emlékmûvet 
Németh Árpád polgármester és 
Szabó-Bátor Tamás önkormányzati 
képviselô leplezték le, és dr. Szendi 
József nyugalmazott érsek, vala-
mint Nagy Károly kanonok szentel-
te fel a protetáns történelmi egy-
házak képviselôi jelenlétében. 

Ezt követôen az ünnepségen 
részt vevôk átvonultak a kvártély, 
bemutató- és kézmûvesházhoz, 
amelyet a Gazdasorsok rendezvény 
alkalmával avattak fel ünnepélye-
sen. – Ôsszel lehull a levél, az 
igaz. Minden ôsszel lehull. De a kis 
hajszálgyökerecskének a jóvoltá-
ból visszatér újra minden tavasz-
szal. Ha viszont a gyökérszál pusz-
tul el a föld alatt, a levelecske sem 
tér vissza többé, és idô múltával 
elpusztul a fa is – hangsúlyozta az 
emlékezés fontosságát Szabó-

Bátor Tamás képviselô, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke. Sok 
magyar veszett el úgy, hogy el-
ment és nem vihette magával a 
gyökeret. Isten ültette a gyökeret 
ebbe a földbe, és Isten gondját is 
viseli, ha hagyod – mondta Szabó- 
Bátor Tamás. Majd arra szólított 
fel, hogy Várpalotán együtt ültes-
sük el a gyökereket azzal, hogy 
útjára indítjuk a Felsôvárosi kvár-
tély, bemutató- és kézmûvesházat, 
hogy az élettel láthassa el és biz-
tonságban tartsa a törzset, azaz 
minket, a magyar nemzetet. 

Jakab István fôvédnök a 
gyökerekrôl szólva úgy fogalma-
zott, hogy emlékezni nem csak 
lehetôségünk, hanem kötelessé-
günk. Büszkén emlékezzünk azok-
ra, akik becsülettel, tisztességesen 
dolgoztak, mert a fiatalok, gyerme-
keink csak akkor tudják átérezni és 
értékelni múltunkat, ha még van és 
mindig lesz, aki beszéljen róla. 
Ezért kell ôriznünk az emlékezés 
házát – mondta a Magosz elnöke. 

Németh Árpád polgármester a 
150 éves mezôvárosra emlékezett. 
Mint mondta – Várpalota 1858-
ban, pontosan 150 évvel ezelôtt 
lett mezôváros. Ez a ház a 
megemlékezôk és az idelátogató 
vendégek elôtt is a régi Várpalotát 
idézi. Mesteremberek, meszesek, 
gazdálkodók, cséplôk, kereskedôk 
és iparosok éltek ebben a város-
részben. Vállaljuk büszkén a múl-
tat, hogy büszkén tûzzük magunk 
elé a jövô céljait – fogalmazott a 
város elsô embere. Ezen a napon 
bemutatták Molnár Gyula 
felsôvárosi költô verseskötetét, s 
volt másegyéb is: borverseny, gu-
lyásleves, népdalcsokor, tánc, gu-
lyás, szalonnasütés, tábortûz, jó 
hangulat.  S közben visszaemlékez-
hettek a régi Várpalotára…

F. A.

A város eseményeirôl készített képek megtekinthetôek a www.varpalotai.hu oldalon.
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Bursa hungarica
Várpalota Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 

együttmûködve 2009. évre is kiírja a Bursa Hungarica felsôoktatási 
önkormányzati ösztöndíj-pályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel 
rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik már felsôfokú tanulmányokat folytatnak (A tí-
pusú pályázat), valamint a 2008/2009. tanévben érettségi elôtt álló 
fiatalok, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezôk, felsôoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek (B típusú pá-
lyázat). 

A puli
Pásztorkodó ôseink ôsi terelô-

kutyája. A világon a legismertebb 
és a legelterjedtebb magyar kutya-
fajta, igazi hungarikum. Nem kell 
messzire menni, a napokban a ha-
zánkban megrendezett Európa-ki-
állításon is a puli volt a „címer-
kutya”. A pulit a régi világban a 
munkája alakította, aki tartotta 
egyszer, annak sosem kellett más 
kutya. Oldalakat lehetne írni a ma-
gyar puli sokoldalúságáról és jó 
tulajdonságairól, de sajnos terje-
delmi korlátok miatt ezt itt most 
nem lehet megtenni. Egy rendkívül 
értelmes, éber, jó természetû, jól 
dolgozó, igénytelen, gazdájához 
végletekig ragaszkodó fajtáról van 
szó, mely jó tulajdonságai miatt az 
egész világon kedvelik és nagy 
számban tartják.

Régebben a pulit több méretben 
tenyésztették, tartották. Más volt 
a nyáj mellett dolgozó, és más az 
ôrzô-védô feladatokat is ellátó, 
ún. „rendôrpuli” mérete. A kul túr-
tenyésztés hatására mára igyekez-
nek egységes méretben tenyészte-
ni a fajtát. A kívánatos jelenleg a 
kanoknál 40-44, a szukáknál 37-41 

cm-es marmagasság. A puli súlya 
10 és 15 kg között mozog, bár én 
láttam ennél sokkal nagyobb egye-
deket is. A puli színvilága talán a 
legizgalmasabb kérdés a tenyész-
tésben, a színöröklôdése egészen 
speciális (talán egy különálló cikk-
ben egyszer foglalkozunk vele). A 
jelenleg elfogadott színei a kö vet-
ke zôk: fekete (leggyakoribb), fe-
hér, fakó, szürke (legritkább).

Szôralakulása a komondoréhoz 
hasonló, egyedivé, mással össze 
nem téveszthetôvé teszi a fajtát. A 
szalagos és zsinóros szôr egyaránt 
megtalálható a fajtában. Elfoga-
dott tény, hogy a fekete színû pu-
lik szôre a legjobb, a fehéreké a 
leggyengébb minôségû. Elhelyezé-
sére, tartására, a takarmányozásra 
igénytelen. A kutyakiállításokon 
elônyt élveznek a zsinóros szôrzetû 
egyedek.

A Magyar Ebtenyésztôk Országos 
Egyesülete berkein belül a Hungá-
ria Puli Klub foglalkozik a fajtával 
tervszerûen. Végezetül meg kell 
említeni két várpalotai vonatko-
zást is. Az elôzô, komondorról írt 
cikkbôl terjedelmi okokból kima-
radt, de tudni kell, hogy dr. Szetmár 
István személyében kiváló, orszá-
gosan és nemzetközileg is elismert 
kuvasz- és komondorküllem-bíró 
(az angol pásztorkutyák bírálata 
mellett) él a városunkban. A má-
sik, hogy az egyik legjobb magyar-
országi pulitenyészet városunkban 
van, Bátor Zsuzsa kennelje, a Lon-
cso si-Bátor. Zsuzsa egyébként a 
klub életben is aktívan részt vesz, 
az országos vezetôségben tevé-
kenykedik.

iFJ. dR. hARCOS GÁBOR

Ôshonos háziállataink

a legIsmertebb magyar kutyafaJta

Lakossági  tájékoztatás

Közlemény
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Várpalota Város Közterület-fel-

ügyelete és Városüzemeltetési Igazgatósága koordinálásával 2008. 
09. 25-én Várpalota közigazgatási területésrôl 2 db használaton kívü-
li, üzemképtelen gépjármû került elszállításra. Az Erdôdy P. T. u. 4–6. 
közötti parkolóból a CCG-711 forgalmi rendszámú, mûszaki nélküli 
Audi típusú személygépkocsi. A Bányabekötô utcából a Volán telepé-
vel szembeni murvás parkolóból egy forgalmi rendszám és mûszaki 
nélküli Volkswagen személygépkocsi. A gépjármûvek a Mészáros Autó 
Kft. Várpalota Palota Park telephelyére kerültek beszállításra, amiket 
a közterület-felügyeleten (Várpalota, Kastélydomb u. 6.) történt 
adategyeztetés után a tulajdonosok kiválthatnak.

Egészséges Palotáért

2008. október 1-jei hatállyal a 
Gazdasági Minisztérium ebben az 
évben már a negyedik közüzemi 
gázáremelést hagyta jóvá. A sza-
badpiacon levô gázszolgáltatók is 
folyamatosan emelték díjaikat. A 
lakossági és a közületi díjak eltérô 
mértékûek voltak, de minden fo-
gyasztói kört legalább 20%-os díj-
növelés érintett 2008. év során és 
további áremelés várható.

A gázáremelés hatására a hô-
szolgáltatók is kénytelenek voltak 
emelni díjaikat, így jelenleg a leg-
több településen 3000 Ft/GJ felet-
ti hôdíjat alkalmaznak. A fô vá ros-
ban augusztus 1-jétôl 3435 Ft/GJ 
a hôdíja, de közelít ehhez Tatabá-
nya, Debrecen, Székesfehérvár és 
számos más nagy táv hô fo gya sztói 
körrel rendelkezô település is.

Várpalotán 2006 óta a képviselô-
testület mint árhatóság nem álla-
pított meg új hôdíjat, csupán 2006 
végén a gázártámogatás rendsze-
rének megváltozását építette be a 
helyi rendeletbe. Jelenleg a 2007. 
januári hôdíj van érvényben, mely 
2674 Ft/GJ+áfa.

A szolgáltató a gázáremelésbôl 
adódó többletköltségeket már nem 

tudja kigazdálkodni, ezért a díj-
rendelet módosítását kezdemé-
nyezte a képviselô-testületnél. A 
képviselô-testület 36/2008 (IX. 
29.) rendeletével változatlan alap-
díj mellett a hôdíjat a lakosságnál 
3382 Ft/GJ+áfa hagyta jóvá. Ez a 
díjnövekedés egy átlagos várpalo-
tai lakásnál meg kö ze lítôleg 80 Ft/
nap többletköltséget jelent az in-
gatlantulajdonos számára. A 2008– 
2009-es fûtési szezon nem csak a 
panelházban lakók költségvetését 
terheli meg, hiszen a családi há-
zakban lakóknak a gázszámlában 
3100 Ft/GJ feletti összeget kell fi-
zetni, mely díj még nem tartalmaz-
za az alapdíjat.

Az emelésre való tekintettel a 
képviselô-testület kötelezte a 
szolgáltatót, hogy a felügyelô-
bizottság felé havonta tegyen je-
lentést a gázvásárlás költségének 
és a hô díjból származó bevéte-
lének kü lön bözetérôl. Amennyiben 
az energiahordozók ára csökkenne, 
úgy a felügyelôbizottság, illetve a 
szolgáltató köteles kezdeményezni 
a hôdíj mértékének csökkentését, 
a lakossági terhek mérséklését.

VÁRPALOTAi KÖZÜZEMi KFT.

Az Egészséges Palotáért Egyesü-
let várja a környezetükért tenni 
akarók munkáját az Inotán lévô il-
legális hulladéklerakó felszámolá-
sához október 11-én 8 órakor az 
inotai víztározónál. Az elsô 50 fô 
aktivista pólót kap ajándékba. 
Ebédre gulyást szervírozunk!

Az egyesület meghirdeti a He-
lyes hulladékkezelés címû rövid-

film pályázatot. A pályázaton 
7–12. évfolyamon tanuló diákok 
10 fôs csapatai vehetnek részt 
max. 3 perces kisfilmmel, melyben 
bemutatják a szelektív hulla dék-
gyûj tés technikáit. Leadási határ-
ideje: október 22. A részletekrôl 
ér dek lôdj iskoládban vagy keress 
minket az epe2005@citromail.hu 
e-mail címen.
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Könnyûzenei lexikon

Blues Karaván
 
Az együttes 1989-ben alakult. Az alapító tagok között nevezhetjük 

meg Nádasdi Norbertet, Nádát (szólógitár) és Bariska Gyulát (ének, 
szájharmonika). A régi tagok között is zavar él a fejekben, hogy ki mikor 
volt tag, ezért a történetet a jelenlegi tagok közül legrégebben az 
együttesben lévô Szentes Tamás zenekarba lépésével kezdjük. 1996 kör-
nyékén csatlakozott a zenekarba Tunner Tamás helyére, ekkor a felállás 
a következô volt: Nádasdi Norbert (szólógitár, 1989-tôl tag), Márton 
László (basszusgitár), Beledi Lajos, Beles (dob) Székely Tamás (ének) és 
Szentes Tamás (gitár). 1998-ban a kezdetektôl doboló Beledi Lajost vál-
totta Gurcsó András. 2000 környékén Márton Lászlót Horváth Zoltán, 
Bona követte basszusgitáron, aki 2004 év januárig volt a zenekarban. 
Ekkor alakult ki a jelenlegi felállás, a basszusgitárosok jövés-menését 
kivéve. Ebben az évben csatlakozott Mészáros Attila (gitár, jelenleg pár-
huzamosan az El-Nino gitárosa is), Szabó Péter basszusgitáros, (ex-Big 
Cheese) aki 2006 év végéig volt a zenekar tagja, és Medve Erika (ének), 
aki Horváth Roland énekest váltotta. 2007 tavaszától Zelézi Lajos, majd 
2008 tavaszától Somogyvári Zsolt lett az együttes basszusgitárosa. 

Jellegzetes rhythm and blues zenét játszanak. 2004-tôl többrétegûvé 
vált a zenekar repertoárja, no és hangszíne is. Vannak saját számaik is, 
de mostanában jobbára feldolgozásokat játszanak. Ennek oka a többszö-
ri tagcserében keresendô. Megszólaltatnak Janis Joplin-, Shemekia 
Copeland-, Robben Ford-, Cream-, Ten Years After-számokat. Törekednek 
az ismeretlen, de mégis rámozdulós zenék bemutatására, természetesen 
saját interpretációban.

Várpalota egyetlen blueszenekara koncertezett már a Kapolcsi 
bûvészeti napokon, Balatonfôkajáron, a Cseszneki bluesfesztiválon két-
szer is, a Pannonia-fesztiválon, de a Paksi rockzenei tehetségkutatón 
éppúgy lehetett velük találkozni, mint Vilonyán vagy éppen Ôsiben. Leg-
közelebbi fellépésük október 18-án lesz a pétfürdôi szabadtérin, ahol a 
Fallanga nevû ösküi grouppal muzsikálnak. Érdemes lesz kilátogatni 
Szomszéd Bandi rezidenciájára… Addig is: www.blueskaravan.extra.hu

Tagok  
   Medve Erika (ének)

Somogyvári Zsolt (basszusgitár)
Szentes Tamás (szólógitár)
Mészáros Attila (szólógitár)
Gurcsó András (dob)

–  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.)

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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ingatlan
Pétfürdôn 71 nm-es 2,5 szobás lakás áron 

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

Szántót, rétet, legelôt vásárolnék. Várpalotán, 
Berhidán, öskün, Ôsiben, Sólyban. telefon: 
20-427-3274

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

Várpalotán csendes környezetben (fekete Gyé-
mánt u.) 51 nm-es 2 szobás összkomfortos 
lakás eladó vagy kiadó. Irányár: 6,7 M Ft 
vagy 30 000 Ft + rezsi. Tel.: (20) 9237-
917

igal mellett Ráksiban, dupla telken két generá-
ciós, tornácos, felújított parasztház eladó 
melléképületekkel, plusz építési telekkel.
Telefon: 20-291-2649

Állás
Becsületes, szorgalmas 52 éves takarítónô 9 

éves gyakorlattal lejelentett állást keres 
(iroda, iskola, stb.) 06 (70) 590-6758

AutóMotor
Régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjára-

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

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

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

Budapesten kiadó diákOknak részére albérlet a 
Garay piacnál. Tel.: 06 (70) 571-4356, 

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

Faépületek bontásából az anyag elvihetô. Tel.: 
06 (70) 571-4356

Apróhirdetések

hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/2912649

Apróhirdetéseit feladhatja: 
Várpalota, Papírírószer bolt, Táncsics u. 15. 

Várpalota, Papírírószer bolt, Szolgáltatóház, Árpád u. 45.

hirdetési tanácsadók: 
Szabó Nagy Lívia 20/3129689, 

Mellár Katalin 20/9821965

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.
Színes, mintás,  

bitumenlemezes  
szigeteléssel, 

EMI-engedéllyel,  
referenciákkal,  

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

e-mail: tetocenter@freemail.hu

Palatetôk  
bontás nélküli  
felújítása 

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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!

Az akció 
2008. 10. 09-tôl 
11. 04-ig tart.
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A sportiskola, mint képzési intéz
mény nem új városunkban. A 80
as években már mûködött Várpa
lotán sportiskola, az akkor NB ies 
Bányász utánpótlását biztosította. 
Az akkoriak jól látták, hogy csak 
évfolyamos képzéssel, több szak
emberrel, és nagyszámú gyerek
létszámmal lehet biztosítani jó 
hátteret az utánpótlásnak. 

A mai helyzet az akkorinál jóval 
speciálisabb: a demográfiai hely-
zetnek megfelelôen jóval kisebb a 
gyermeklétszám, a sport már nem 
olyan vonzó alternatíva az iskolai 
foglakozások után, fôleg a multi-
médiás eszközök, amit szíveseb-
ben választanak a gyerekek, mint a 
sokszor az igen fárasztó edzéseket. 
Egyre több azok száma is, akik ál-
talános felsô tagozatába már úgy 
kerülnek fel, hogy teljesen be van-
nak oltva a testedzés ellen, nem-
hogy délutáni sportfoglalkozást 
nem vállalnak, hanem még a test-

nevelésórákat is ellógják sokszor 
indokolatlan szülôi, ill. orvosi iga-
zolással. Ez a tendencia a középis-
kolai években már ijesztô mérete-
ket ölt. A sportági paletta is 
színesedett, így egyre nehezebb 
minden sportágnak a saját után-
pótlásbázisát kialakítani.

A kézilabda sportág ennek elle-
nére Várpalotán mindig elkényez-

tetett szerepben volt, mind a me-
gyei, mind a nemzeti szövetségnél, 
mint az egyik legnagyobb létszá-
mú igazolt sportolókkal rendelkezô 
városnak volt nyilván tartva. A Bá-
nyász és az Unió az elôzô években 
egymással párhuzamosan mû kö-
dött, de a megállapodás után a ko-
moly célok elérése érdekében to-
vábbi célokat tûztek ki maguk elé, 

aminek az alappillére a sportisko-
lai rendszer kiépítése. A szakembe-
rek egyetértenek abban, hogy lé-
pést kell tartanunk a környékbeli 
kézilabdaközpontokkal. 

A Gál Gyula Városi Sportcsar-
nokban 2008. október 16-án 
17.00-kor szeretettel várunk min-
denkit, akiknek az érdeklôdését 
felkeltettük, és gyermeküket be-
íratnák sportiskolánkba, illetve 
azokat is szívesen látjuk, akiknek 
a gyermekei már a részt vesznek 
az itt folyó munkában, de a továb-
bi tájékoztatásra igényük van. Az 
összejövetelünkön az összes, 
edzô, szakvezetô részt vesz. A 
megbeszélés után Kiss Szilárd 
mint szakmai igazgató  elmondja 
tapasztalatait, és zárásul egy han-
gulatos kézilabda bemutatót is 
tart a VBSK kézilabdásaival, 
ízelítôt adva a sportág szépségeirôl 
mind a szülôknek, mind a késôbbi 
kézilabdás palántáknak. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Sportiskolai képzés Várpalotán

Élmezônyben  
a palotai labdarúgók

Fölényes gyôzelmek

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

a várpalotaI bányász tavalyI IfJúságI baJnokcsapata

Nyolc gólt lôttek a palotai focis
ták a megyei bajnokságban az 
elmúlt két fordulóban. 

Két héttel ezelôtt a Csetényt fo-
gadta a palotai Bányász. Volt mi-
ért visszavágnia a VBSK-nak, hi-
szen tavaly nem sikerült két vállra 
fektetni a csetényieket. Az ellenfél 
20 percig bírta a várpalotaiak ro-
hamát, majd a nagy iramnak 
köszönhetôen egyre többet hibáz-
tak, amit a Bányász könyörtelenül 
kihasznált, és 4–1-es megérdemelt 
gyôzelmet aratott.

Az elmúlt héten a Mihályházát 
fogadta a Bányász. A kis település 
labdarúgócsapata két évvel ezelôtt 
még bajnokaspiránsnak számított, 

de az akkori szponzorok távoztak, 
a község egyedüli támogató ma-
radt, így a 2008–2009-es bajnok-
ságban inkább már a bent maradá-
sért küzdenek. Ennek megfelelôen 
a Mihályháza a mérkôzés elején 
megszállta térfelét, komoly táma-
dások nélkül csak a védekezésre 
összpontosított, aminek az lett az 
eredménye, hogy a VBSK 4–0-ra 
gyôzött.

A palotai focisták öt gyô ze lem-
mel az élmezônyben állnak a me-
gyei bajnokságban. A nagyszerû 
eredmény az egész csapat sikere. A 
játékosok közül kiemelhetjük gól-
erôs sége és jó játéka miatt Bog-
nárt, Hardit és Csiszárt, a vé de lem-
bôl pedig Ujj Norbert dicsérhetô.

Az ácsi fiaskó alaposan helyre tet-
te kézilabdásainkat. A Magyar Ku-
pában továbbjutást érô döntetlen 
után (a volt NB I-es Tatát ütöttük 
ki) sorra nyeri mérkôzéseit a Bá-
nyász. A legutolsó hazai mér kô zé sen 
a szombathelyi ta nár kép zô söket lát-
tuk vendégül. Nem bizonyultunk jó 
házigazdának, mert ala posan hely-
ben hagytuk a vasi csa patot. Tízgó-
los félidei elôny után 42–21-es 
nagyarányú gyô ze lem mel köszönték 
meg Mazákék a mér kô zésre kilátoga-
tók szurkolását. Kü lö nö sen Cziráki 
és a 9 gólig jutó Mol nár nyújtott 
nagyszerû teljesítményt. 

A magabiztos gyôzelem után Ta-
polcára látogatott a palotai csapat. 
A fiúk kicsit tartottak ettôl az ösz-
szecsapástól, mert a Tapolca is 
erôsített, és meglepôen jól kezdte 
a szezont. A tapolcaiak durva véde-
kezéssel próbálták megfélemlíteni 
a várpalotaiakat, ami nem egészen 
sikerült. A több piros lapot érô, in-
kább pankrációban látott mozdulat 
láttán a bírók nem merték megto-

rolni a durvaságokat, ezért a 60 
perc végig feszülten zajlott. A pa-
lotaiak végül 38–28-ra nyertek. A 
következô hazai meccsen az újonc 
Veszprémi Egyetemet fogadja a 
Várpalotai Bányász október 11-én, 
szombaton 18 órai kezdettel. 

Az Unió kevésbé járt sikerrel, a 
Veszprémi Egyetem csapatánál ven-
dégeskedtek és ötgólos vereséget 
szenvedtek. Nyilvánvaló volt, hogy 
az Unió fiataljait is a kemény játék-
kal akarják megregulázni. Ez sajnos 
sikerült is, egy-egy durva szabályta-
lanság után a kevésbé erôs, rutinta-
lanabb kézilabdás megijed, s a 
késôbbiekben nehezen vál lalja el a 
kemény szituációkat. Ennek a hiá-
nyában nagyon nehéz pontot rabol-
ni.  Sajnos ötgólos vereséget szen-
vedett el az egyébként sokat hibázó, 
de derekasan küzdô DSE.

Viszont örömteli a várpalotai ifi-
csa patok szereplése: a bajnokságban 
elsôk az Unió fiataljai, a második 
helyen a Bányász serdülôi állnak.
SZERKESZTÔ: SZOBOSZLAY iSTVÁN



[ 2008. október 9. ]16

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.huHozzávalók: Egy egész (4 kg kö–

rüli) liba, 1 kg savanyú káposzta, 
1 fej vöröshagyma, 15 dkg füstölt 
szalonna, kevés morzsolt kakukkfû, 
csombor, ½  kávéskanálnyi kömény–
mag, 2 dl must, 10 dkg rizs, só, 
bors

Elkészítés: A töltelék elkészí-
tése: a jól átmosott savanyú ká-
posztát összekeverjük a finomra 
vágott vöröshagymával, kömény-
maggal, ôrölt borssal, az összevá-
gott friss kakukkfûvel, csombor-
ral, sóval, mustban párolt rizzsel 
és musttal.

A megtisztított libát sütés-
re elôkészítjük. Aprólék részeit 
(nyak, láb, szárny) levágjuk, il-
let ve a belsôségeit (máj, zúza) 
ki vesszük.

A libát megmossuk, kívül-belül 
megsózzuk, ôrölt borssal bedör-
zsöljük. A liba hasüregét meg-
töltjük a töltelékkel és a nyílást 
összevarrjuk. A liba bôrét bevag-
dossuk, és a csíkokra vágott füs-
tölt szalonnával megtûzdeljük. 
Az így sütésre elôkészített libát 
elômelegített sütôben, kevés 
vizet és mustot aláöntve puhára 
sütjük.

Recept(t)úra

Várpalota és Kistérsége, a Gál 
Gyula Sportközpont és a várpalotai 
Szív Egyesület szeniorprogramja to-
vábbra is folytatódik! A várpalotai 
kistérség sikeres pályázatának kö-
szön hetôen Szeniorsport – aktív 
életmód – egészségfejlesztô prog-
ram keretében az idôsebb kor-
osztálynak lehetôsége nyílik rend-
szeres és térítésmentes sportolásra 
több helyszínen is: keddenként és 
péntekenként tartásjavító, kondici-
onáló torna, hétfôn és szerdán 
kardio- és erôfejlesztô foglalkozá-

sok, hétvégenként szauna és külön-
féle sportágak. A megrendezésre 
kerülô eseményekrôl, sportolási le-
he tô sé gek rôl, szûrésrôl folyamato-
san tájékoztatást adunk a Palotai 
Hírnökön keresztül is. A további in-
formációkról, regisztrációról, és a 
pontos idô pon tokról tájékoztatást 
ad: Ma mu zsity Ilona, a Szív Egyesü-
let titkára: 06 (20) 529-8187, Szo-
bosz lay István, a Gál Gyula Sport-
központ vezetôje: 06 (30) 530-269. 
Minden kedves, 50 évnél idôsebb 
mozogni vágyó ér dek lôdését várjuk!

Szeniorok, figyelem!

Szüreti töltött liba

A hegymászó majdnem leesik, de a szikla peremén megkapaszko
dik. Amikor fogytán van az ereje, kétségbeesve fölnéz az égre, és 
így kiált:
– Van ott fenn valaki?
– igen – hangzik a válasz.
– Mit tehetnék?       
– Bánd meg bûnödet, imádkozz, és próbálj meg felmászni! 
A hegymászó kicsit vár, azután újra az ég felé kiált: 
– Nincs ott valaki más?

humorzsák

Kiolthatatlan láng
A XXiii. Várpalotai napok alkal
mával került sor városunkban a 
ma gyarországi ukránok ii. orszá
gos találkozójára, mellyel a Vár
palotai ukrán Kisebbségi Ön kor
mányzat is csatlakozott a Ki olt ha
tat lan láng elnevezésû ak ció hoz. 

Ukrajna és az ukrán nép törté-
netének legszörnyûbb tragédiáját; 
a több millió ember életét kioltó 
éhínséget – ukránul a holodomort 
– 1932–33-ban élte át, mely egy 
tudatosan eltervezett, a sztálini 
rendszer által cinikusan végrehaj-
tott terrorakció volt. A 75 évvel 
ezelôtti csapásra hívja fel a figyel-
met az Ausztráliából induló Kiolt-
hatatlan láng akció.

A várpalotai találkozón az áldo-
zatok elôtt tisztelegve ukrán és 
magyar nyelven tartott elôadást 
Hartyányi Jaroszlava történész, 
egyben az Európai Ukrán Kongresz-
szus, valamint az Ukrán Országos 
Önkormányzat elnöke.

A rendezvényt több prominens 
személy is megtisztelte; Kravczenko 
György, az Ukrán Országos Önkor-
mányzat elnökhelyettese, Arkadij 
Hupalo, a budapesti Ukrán Nagy-
követség tanácsadója, a Magyaror-
szági Nemzeti és Etnikai Kisebbsé-
gekért Közalapítvány kép visele- 
tében Várfalvi Attila, valamint 
több városi közéleti személyiség, 
így Dobszai József nyugalmazott 
alezredes is részt vett a megemlé-
kezésen. Az estre az ország számos 
pontjáról – Budapestrôl, Vácról, 
Nyíregyházáról, Komáromból, Szé-
kesfehérvárról és Veszprémbôl – 
érkeztek ukrán érdeklôdôk. A kiál-
lítással és elôadással egybekötött 
megemlékezés után az 1945-ben 
alakult Kárpátaljai Ukrán Népi 
Együttes színvonalas mûsort adott 
a Thuri-vár mögött felállított szín-
padon.

VÁRPALOTAi 
uKRÁN KiSEBBSÉGi 

ÖNKORMÁNYZAT

’56os VÁROSi ÜNNEPSÉG
Október 23., 10 óra, 

Thuri tér

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. 

ôszi cipôk nagy választékban, 
kényelmi és divatcipôk, csizmák.

A hirdetés felmutatója 
5% árengedményt 

kap.

harisnyák, zoknik 
széles választékban kaphatók.

nyitVa: h–p: 9–12 és 13–18, Szo.: 8–12
Cím: Várpalota, Szt. I. u. 23. (Szt. István-kép mellett)


