
A város lapja

Milyen szép a temetô! – szakad 
ki ilyenkor belôlem a mondat, ami-
kor végignézek a krizantémokkal, 
koszorúkkal borított sírokon, mi-
közben tudom, az általam használt 
jelzô nem a legmegfelelôbb. Cso-
dálatom alkonyatkor lesz teljes a 
gyertyák és mécsesek kapaszkodó, 
remegô lángjai láttán. Mintha mil-
liónyi apró, fényes lelkek táncolná-
nak az éjben. 

Ha máskor nem is, de az évnek 
ebben a szakaszában az emberek 
nagy része igyekszik eljutni a te-
metôben pihenô rokonaihoz, bará-
taihoz. Szeretteikhez, akik a roha-
nó, hosszú hétköznapokon esetleg 
eszükbe sem jutnak. Vagy ha igen, 
akkor sincs rájuk idô. Sokszor egy 
gondolatnyi sem. Most, november 
elsô napjaiban azonban az idô me-
sébe illôen lelassul, hiszen ráérô-
sen sétálgatunk, mélázunk, meg-
megállunk a sírkertekben, örülünk 

a régen látott ismerôsöknek, és 
néhány szót váltunk velük. A hol-
tak összehozzák az élôket. Azok is 
imára kulcsolják a kezüket, akik 
egyébként sohasem szokták. 

Hosszú holtjaink listája. Min-
denki hozzáteheti azoknak a nevét, 
akik nagyon sokat jelentettek szá-
mára. Persze az a legtöbb, ha meg-
maradunk valakinek az emlékeze-
tében. Mindenki akkor hal meg 
igazán, ha elfelejtik. Ha már senki-
nek sem jut eszébe a mosolya, egy-
egy mozdulata, nem idézik a mon-
dásait, nem emlegetik a hozzá 
fûzôdô történeteket.

Mindenszentek volt, azoknak az 
üdvözülteknek a közös ünnepe, 
akiket nem avattak szentté, illet-
ve a kalendárium név szerint nem 
emlékezik meg róluk. A halottak 
napjának vigíliája, azaz ünnepi 
elôestéje ez, így e két nap össze-
kapcsolódik. 

A gyertya és a mécses gyújtásá-
nak a szokásához több népi hiede-
lem is fûzôdik. Egyesek szerint 
ennek az a célja, hogy a világos-
ban a „véletlenül kiszabadult lel-
kecskék” visszataláljanak a maguk 
sírjába, mások úgy vélik, hogy 
egyszerûen az örök világosságra 
utal. A hozzátartozók virágokat, 
koszorúkat visznek az elhunytak 
tiszteletére. Azért kell megszépíte-
ni a sírokat, hogy a halottak szíve-
sen maradjanak a lakhelyükön. A 
néphit szerint ugyanis ilyenkor ha-
zalátogatnak az elhunytak. 

Ez idô tájt nekünk magyaroknak 
bôven kijut a gyászból. November 
4. nemzeti gyásznapunk, ezen a 
napon verte le az 56-os forradal-
mat a szovjet katonai túlerô. És 
visszafordíthatatlanul jönnek a hi-
deg, nyirkos ôszi-téli napok. 

A közlekedôknek ilyenkor foko-
zottan kellene vigyázniuk, hiszen 

hirtelen megváltoznak az útviszo-
nyok. Csúszóssá válik az aszfalt, 
páralecsapódásokkal, lefagyások-
kal, köddel kell számolni. A nem 
megfelelô vezetési stílus gyakran 
balesetet okoz. Az idôjárási körül-
mények miatt sok esetben lassab-
ban kell haladnunk, ezért érdemes 
hamarabb elindulni, hogy baj nél-
kül, idôben célba érjünk. Minden-
esetre celebjeink egyelôre bizton-
ságban vannak az argentin és 
afrikai nyárban. A dzsungel lágy 
ölén tétlenül heverésznek, napi 
egy órát nyögdécselnek, nyafognak 
nyugalmunk érdekében. Néha bo-
garakat esznek, kígyókat bûvölnek. 
Nem kell különösebben izgulnunk 
értük, a dolog esetleg akkor lenne 
igazán érdekes, ha véletlenül a va-
donban felejtené ôket 1-2 csôdbe 
ment tévétársaság vagy utazási 
iroda. 

Balassa Gellért

Novemberi köd és nyirok

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 9. szám  2008. november 6.
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az új temetôrész és urnafal meg-
szentelésére és megáldására ke-
rült sor a minap, még a halottak 
napja, mindenszentek elôtt, 
majd bemutatták a temetôi tér-
informatikai rendszert is.  ennek 
apropóján kértük meg szederké-
nyi attilát, a Közterület-felügye-
let és Városüzemeltetési Igazga-
tóság vezetôjét, mutassa be a 
köztemetô-üzemeltetéshez kap-
csolódó éves tevékenységüket.

– A felszenteléskor Nagy Károly 
atya idézett egy mondást: Nézd meg 
a temetôt, nézd meg a templomot, 
arról leolvashatod a város képét. A 
templomok is szépen karban vannak 
tartva, és a temetô is egyre rende-
zettebb…

– Igazgatóságunk szisztemati-
kusan arra törekszik, hogy minden 
évben legyen elôrelépés, fejlôdés 
ezen a szakterületen is. Épp egy 
éve, hogy  a Zichy-kápolna díszvi-
lágítást kapott, majd sor került a 
kerítés felújítására.  Ezt követôen 
az alsóvárosi temetô vízellátó 
rendszerének teljes cseréje történt 
meg, plusz vízvételi  helyek kiala-

kításával. Idén sem tétlenkedtünk: 
A temetôgondnoki feladatokat egy 
rátermett, kellô empátiával és szo-
ciális érzékenységgel rendelkezô 
munkatársunk látja el. Az elôdjétôl 
megváltunk munkavégzéssel kap-
csolatos szabályszegések sorozata 
miatt. Hogy mást ne mondjak: a  
temetôrész-tulajdonnal rendelkezô 
egyház kanonokját például kitil-
totta a temetôgondnoki irodából. 
Kialakítottuk a most átadott 186 
hellyel rendelkezô temetôrészt és a 
60 kolumbárium befogadására al-
kalmas urnafalat, s az utóbbi 
esetében sikerült a korábbi mûkô 
helyett – a költség növekedése 
nélkül – gránitból és márványból 
elkészíttetnünk. Az új térinforma-
tikai rendszerünk lényegesen segí-
ti és meggyorsítja munkánkat, s az 
idelátogatók tájékozódását. Ezt 
tovább könnyítik a ravatalozók ol-
dalára újonnan elhelyezett temetô-
térképek is. A felsôvárosi temetô-
ben az életveszélyessé vált 
haranglábat is helyreállítottuk, 
felújítottuk.

– Nagyon hangsúlyozta, hogy 
nem került többe…

– Igen, a költségtakarékosság és 
költségoptimalizálás fontos szem-
pont számunkra. Szigorú gazdálko-
dásunknak  köszönhetôen a város 
költségvetésében pluszterhet nem 

jelentettek ezek a munkálatok. Pél-
dául közhasznú-közcélú munkások 
foglalkoztatásával a köztemetôk ka-
szálásánál közel hárommillió forin-
tot takarítottunk meg, de más pél-
dát is mondhattam volna. További 
megtakarításainkból jutott a ma 
már Tomori-forrás néven ismert te-
rület méltó kialakítására is. De az 

említett vízvezetékcsere után ne-
gyedére csökkent a vízfogyasztás, 
így itt sem keveset spóroltunk meg 
a városnak.

– A szovjet sírok áthelyezési mun-
kálatai mikor kezdôdnek meg?

– A polgármester úr irányítása 
mellett továbbra sem került le ez a 
feladat a napirendrôl, az eddig be-
érkezett  ajánlatok elbírálása folyik, 
s ezt követôen kezdôdik meg a 
munka.

– A temetôüzemeltetési felada-
tokhoz kapcsolódóan a jövôre nézve 
milyen terveik vannak?

–  A szakszerû és ügyfélbarát 
temetôüzemeltetés minôségének 
további emelésén túl csak néhá-
nyat említenék: szeretnénk 130 
urnahely kialakításával bôvíteni a 
most átadott urnafalat, az újonnan 
kialakított részt tovább szeretnénk 
bôvíteni, ott járdával, úttal, közvilá-
gítással kívánjuk ellátni a területet. 
A Tomori-forrás tovább szépítését is 
szívügyünknek tekintjük. Mindeze-
ket a feladatokat az igazgatóság lel-
kiismeretesen dolgozó munkatársai 
nélkül nem tudnánk teljesíteni.

erdôhátI
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drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  

a 70/514-8314-es  
telefonszámon!

a tési úton nincs világítás. Az ele-
jén hetek óta nincs, hiába lett 
bejelentve a szolgáltatónál.
�0/496-9151

az Újlaky utcát és a Rutsek utcát 
összekötô két lépcsôsor élei letö-
redeztek, és emiatt balesetveszé-
lyesek. Van ott egy villanyoszlop 
is, aminek a búráját több mint egy 
éve leverték, azóta nincs világítás, 
így sötétben ott még veszélye-
sebb. Jó lenne, ha az erre illetéke-
sek intézkednének!
70/���-788�

drótposta

ôsi hagyományt elevenítettek fel 
Inotán a lelkes szervezôk. Gere-
bicsné Barna Gabriella ötlete és 
szervezése nyomán az Inotai 
helytörténeti társaság és a helyi 
nyugdíjasklub megrendezte több 
évtized után újra a valamikor ha-
gyományos szüreti felvonulást.

Vannak Inotán, akik még emlé-
keznek a jó hangulatú, a baglyas-
hegyi szôlôtermesztéshez köthetô 
felvonulásokra, melyeket felte-
hetôen már a török korban is meg-
rendeztek. Az emlékeket felidézve, 
azokat felhasználva jött létre a 
felvonulás október 25-én. A 10 óra-
kor kezdôdô mûsorban Gerebicsné 
Barna Gabriella megnyitó szavait 

az egykori paraszti viseletet idézô 
ruhákba öltözött inotai iskolás gye-
rekek tánca, éneke követte. A kisbí-
ró sem hiányozhatott, fennhangon, 
dobolva hirdette ki az esti szüreti 
bálra szóló meghívást. Ezután meg-
indult a menet, nyolc lovaskocsival, 
hat lovassal, az Ôrzôk Rendje be-
tyárjaival és az érdeklôdô inotaiak-
kal. Az utcákon ostorcsattogtatások 
hangjaira, nótaszóra figyelhettek 
fel az ottlakók. A felvonuló menet a 
Készenléti lakótelepig haladt, elér-
ve a Baglyas szôlôskertjeit.

A jó hangulatban eltelt, élveze-
tes felvonulást este a faluházban 
megtartott szüreti bál koronázta 
meg, ahol hajnalig mulattak a 
résztvevôk.

Betyáros szüreti felvonulás

Szederkényi AttilA

Felszentelés 
Inotán

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek 
szentelte fel az újonnan felállított 
temetôkeresztet, az új temetôrészt 
és a templomi orgonát, mely után 
érseki szentmisével adhattak hálát 
a jelenlévôk október utolsó vasár-
napján. 

Márfi Gyula Nagy Károly kano-
nok, esperes-plébánossal és Sán-
dor Mihály káplánnal mutatta be 
az ünnepi szentmisét, Eszes Zoltán 
diakónus közremûködésével. A 
szentmise végén Nagy Károly kö-
szönetet mondott a jelenlévôknek 
a részvételért, külön kiemelve a 
megjelent várpalotai polgármes-
tert és a helyi református gyüleke-
zet lelki vezetôjét.  
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testületi ülést tartott Várpalota 
Város Önkormányzati Képviselô-
testülete október 30-án. a kép-
viselô-testület tagjai az ülésen 
többek között megvitatták a 
Várpalota Felsôvárosban találha-
tó beépítetlen területen feltáró 
közút kialakítására vonatkozó ja-
vaslatot. a testület elvi hozzájá-
rulását adta a közút kialakítására, 
valamint a telkek beépítésére. 

Több, pályázattal kapcsolatos 
javaslat került megvitatásra és el-
fogadásra az ülés során.

Az egyik az oktatás területét 
érinti, a Kompetencia alapú okta-
tás, egyenlô hozzáférés innovatív 
intézményekben címû pályázat be-
nyújtására vonatkozik, mely pályá-
zat célja az egész életen át tartó 
tanulás megalapozását szolgáló 
képességek fejlesztése.

A másik javaslat az egészség-
ügyre vonatkozik: az ismételten 
meghirdetésre került Aktív kórhá-

zi ellátásokat kiváltó járóbeteg- 
szolgáltatások fejlesztésérôl szóló 
pályázatra való jelentkezés, mely 
sikere esetén országos mércével is 
kiváló színvonalú járóbeteg-szol-
gáltatás alakítható ki. 

A képviselôk a továbbiakban 
döntöttek a A várpalotai Thuri-vár 
építészeti felújítása és látogató-
barát fejlesztése címû projekten 
nyert támogatáshoz szükséges ön-
rész biztosításáról. 

További téma volt Várpalota Vá-
ros településfejlesztési koncepció-
jának felülvizsgálata. A megbízott 
tervezôk javaslatokat dolgoztak ki 
a településszerkezeti terv korrekci-
ójára, a képviselôk a javaslatot a 
megvitatás után elfogadták.

A képviselô-testület állásügyek-
ben is hozott döntéseket.

Hosszabb vita után úgy határo-
zott, hogy a Szindbád Kulturális és 
Szolgáltató Kht.-nál a két új vezetô-
álláshely kéthavi bérköltségeinek 
fedezetét a kht. gazdálkodja ki.

A képviselô-testület elfogadta 
a Városi Népjóléti Gondozási Köz-
pont szociális konyháján szükséges 
két plusz státus létrehozását, és 
eldöntötte, hogy nyilvános pályá-
zatot ír ki a Városi Népjóléti Gon-
dozási Központ magasabb vezetôi 
álláshelyének betöltésére. 

Napirendre került a Vásárhelyi 
Általános Iskola földszintjén kiala-
kítandó, a fiatalság kulturált, meg-
felelô színvonalú kikapcsolódásá-
ra, szabadidô eltöltésére szolgáló 
ifjúsági ház létrehozása, melyet a 
képviselôk támogattak. 

A testület további döntései so-
rán megválasztotta a Palotakonzult 
Kft. felügyelô bizottság tagjait, 
valamint döntött 2010. december 
31-ig önkormányzati lap megje-
lentetésérôl, melyre közbeszerzési 
pályázatot írnak ki. A képviselô-
testület elhatározta, hogy a Thuri 
György téren néhai Petôfi (Petro-
vics) István honvéd százados em-
lékére emlékmûvet állít. 

A képviselôk a Várpalota Város 
Önkormányzata és a Magyar Mo-
torkerékpár Gyártó, Fejlesztô Kft. 
között létrejött együttmûködési  
megállapodással kapcsolatban úgy 
döntöttek, hogy a kft. ügyvezetô-
jét, Mázló Imrét a novemberi ülés-
re meghívják, hogy bemutassa a 
tevékenységérôl szóló beszámolót, 
üzleti tervét, és írja alá a módo-
sított együttmûködési megállapo-
dást. Ha ez nem történik meg, az 
önkormányzat megteszi a további 
szükséges intézkedéseket.

A képviselô-testület a novem-
beri testületi ülésre vár továbbá 
részletes beszámolót, tájékoztatót 
Jásd község védônôi ellátásával, 
az Energia – Hatékony Önkormány-
zatok Szövetsége munkájával, a 
Palotasport Egészségügyi és Sport-
szervezési Szolgáltató Kft. megala-
pításával és a felsôvárosi telkekkel 
kapcsolatosan. 

GáGó aNIta

tanácskoztak a képviselôk

helyi vállalkozók munkáját is 
igénybe veszi a Várpalota Bér-
lakás program keretében épülô 
lakások kivitelezéséhez az ön-
kormányzat és az elsô Magyar 
Bérlakásépítô Kft. Vállalkozói 
fórumot tartott e témában Pál 
Károly a polgármesteri kabinet-
iroda részérôl és tamtom Péter, a 
kft. ügyvezetô igazgatója.

A program egyik nem titkolt cél-
ja, hogy az építkezés során befek-
tetett tôke a városban is maradjon 
a várpalotai vállalkozók bevonása 
következtében. A földmunkák már 
elkezdôdtek, az országosan bevált 
módszer szerint a szerkezetépítés 
kivitelezôi már rendelkezésre állnak, 
ezekbe a munkálatokba nem vonnak 
be külsôs munkavégzôket, de min-
den egyéb szakipari munka javaré-
szét a helyieknek adják ki, és várják 
a jelentkezôket – tudhattuk meg az 
ügyvezetô igazgatótól. A bérlakás-

programnak folytatása is lesz, hiszen 
a mostani Május 1. utcai építkezést 
követi majd a Tési úton kialakításra 
kerülô háztömbök létrehozása, így 
valóban érdemes jelentkezni szerzô-
déskötésre, hiszen a munkalehetôség 
hosszabb távra szól.

A Várpalota Bérlakás program nem 
szociális típusú, hanem piaci alapon 
szervezôdô program, de nagyon ked-
vezô lehetôséget nyújt majd azoknak 
az elsôsorban kisgyermekes csalá-
doknak, akiknek nincs módjuk meg-
felelô banki önerô felmutatására, 
hiteligénylésre. Tízéves idôtartam 
alatt a most megállapodott, rögzí-
tett 195 ezer forintos négyzetméter 
áron vásárolhatják meg a lakásokat 
a bérlôk. Az átadást 2009 tavaszára 
tervezik, már a bérlôknek kulcsrakész 
állapotban.

Az elkészült látványterveket meg-
tekinthetik az érdeklôdôk a város 
honlapján. 

G. a.

Munkalehetôség  
vállalkozóknak

A mûtrágyapiacon is hatással 
van a pénzügyi világválság. A péti 
Nitrogénmûvek Zrt. vezetése a ter-
melés azonnali leállításáról döntött. 
A mûtrágyaárak a nemzetközi pia-
con is jelentôsen visszaestek, a ha-
zai vevôknek is alábbhagyott vásár-
lási kedve a forráshiány miatt, azért 
a stabilitás és a mûködésképesség 
megôrzése érdekében kellett hatá-
roznia cég vezetésének.

Az elmúlt évben a nitrogén-
mûtrágya-gyártás alapanyaga, a 
földgáz ára soha nem látott szintre 
emelkedett. Ennek ellenére a ter-
melést most legalább két, de lehet, 
hogy négy hétig szüneteltetik – kö-
zölte Blazsek István vezérigazgató. 
A mûködésképességet ez idô alatt a 

felhalmozott mûtrágya értékesítésé-
vel tartják fenn. A vállalatnak, mely 
a megyei top 100-as listán harma-
dik helyen szerepelt az idei évben, 
az is nehezíti helyzetét, hogy a 
Duna alacsony vízállása miatt lekö-
tött exportszállítmányait nem tudja 
eljuttatni a megrendelôihez. 

A Bige Holding csoporthoz tar-
tozó, 1990-ben Nitrogénmûvek Zrt. 
néven újjáalakult társaság termék-
palettáján a legnagyobb súllyal a 
nitrogénmûtrágyák szerepelnek, 
valamint ipari célú vegyi termékek 
és gázok gyártása, értékesítése. 
Egyébként alig két hónapja nyertek 
Nagydíjat a Pétisóval a XV. Gazdana-
pok vásárdíj pályázaton. 

FüssY aNGéla

leállt a pétfürdôi  
nitrogénmûvek

a Palotai hírnök, a város lapja  
a www.varpalota.hu oldalon is olvasható
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Jellemzôen európai szokás, hogy a gyermeket 
meg akarják óvni a gyásztól, pedig a gyász rend-
kívül fontos lelki folyamat. Lehetôvé teszi, hogy 
„túljussunk” a halálon.  Többnyire szeretnénk 
megkímélni mindattól, ami a halállal összefügg.  

Valójában azonban a gyermek mindig tudja a 
tényeket, még akkor is, ha nem ad hangot kéte-
lyeinek, aggodalmainak, bár ôk  inkább csak ér-
zelmeikkel élik meg szeretteik elvesztését, bizo-
nyos mértékig szeretnék megtudni, mi is történt 
igazán. S ebben csak a felnôttek segíthetik ôket. 
A feldolgozatlan gyász ugyanis éppen úgy lelki 
károsodáshoz vezethet egy gyermek esetében, 
akárcsak egy felnôttnél. 

Kevés szülô tudja, hogy beszélhet-e egyáltalán  
ilyen dolgokról. Hat-hét éves koráig a gyermek 
számára a halál megfordítható: úgy gondolja, a 
halott saját akaratából újra élhet közöttünk, hi-
szen a felnôtt mindenható lény, aki saját elhatá-
rozásából ment el, s ha úgy dönt, vissza is tud 
jönni. A gyermek ebben az életkorban még nem 
tud megbirkózni azzal, hogy a halál végleges. A 
kisgyermek a halált személyes sérelemnek érzi, 
mert szerinte a felnôtt vele szemben döntött úgy, 

hogy eltûnik, s ôt bünteti azzal, ha nem jön vis-
sza. A kisiskolás másképp gondolkodik: Hatéves 
kortól a gyermek már úgy gondolja, hogy halálá-
ban az ember mozdulatlanságra van ítélve, de a 
tudatát nem veszíti el. Nyolc-kilenc éves korban 
érti meg a gyermek, hogy a halál visszafordít-
hatatlan. Ebbôl a felismerésbôl fakadnak aztán 
olyan szorongásos tünetek, amit a szülô sokszor 
nem tud megmagyarázni, hiszen nem értjük, mi-
ért nem akar egyedül maradni, miért fél a sö-
tétben stb. Mindezek közös oka a szavakba nem 
foglalt, de átélt halálfélelem. A kiskamaszoknál 
más a helyzet. Náluk a halálfélelem az élettôl 
való félelem. Az önállósodás, a nyiladozó szexua-
litás, a sokféle kötelezettség mind-mind egy-egy 
picike halál, hiszen a gyermekkor végét jelzik. 
Mondhatjuk tehát, hogy 8 éves korban a halállal 
kell szembenézni, ha a szorongást föl akarjuk ol-
dani, tizenegy évesen pedig az élettel. Egyik sem 
egyszerû, és csak szülôi segítséggel sikerülhet.

Egy kisgyermeknek nem könnyû megmagya-
rázni, mi a halál, mégis meg kell kísérelni. Ha 
ködösítünk, legfeljebb hamis képzeteket keltünk 
benne, s könnyen megeshet, hogy azokat a saját 

képzeletével egészíti ki, amelyek olykor túltesznek 
a valóságon. Igyekezzünk minél tényszerûbbnek 
maradni. A kisgyermek is fel tudja fogni, ha azt 
mondják, hogy a szeretett személyt soha többé 
nem fogja látni. Ha ellenben áltatjuk, hogy az el-
hunyt kórházban van vagy messzire utazott, kép-
telen lemondani róla, nem tud érzelmileg elsza-
kadni az eltûnt személyrôl. Magáról a halálról is 
beszélgethetünk a gyermekkel: arról, hogy egyszer 
mindenkinek véget ér az élete. Ha rákérdez, nyu-
godtan azt felelhetjük, hogy az ô élete is véges, 
de ez a vég még olyan messze van, hogy elkép-
zelni sem lehet. Az elhunytról akkor is beszélgetni 
kell vele, ha nagyon megrendíti az esemény, hi-
szen a megrendülés fontos eleme a pótolhatatlan 
veszteség feldolgozásának. Hallgassuk meg, hadd 
beszéljen szorongásairól, hadd sírjon. A sírás az 
érzelmek természetes kifejezése és a feszültség-
csökkentés egyik fontos, szükséges módja.

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

IGNácz adrIeNN 
OKleVeles PszIchOlóGus 

a pszichológus válaszol

a gyermekkori gyászról

Veszprém, Mártírok útja 7.
Tel.: 88/576-080
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Megkérdeztük...
Milyen rendezvények 

érdeklik?

Bognárné Nagy tímea
tanár, igazgatóhelyettes

Férjem íjászkodik, így fôleg ez-
zel a tevékenységgel kapcsolatos 
programokra megyünk el. Tavasszal 
jelen voltunk a Hun napokon, au-
gusztusban pedig szintén a vár kö-
rül megrendezett íjászversenyt lá-
togattuk meg. 

Kiss Krisztián
mérnökasszisztens

Elsôsorban a koncertek érdekel-
nek, az ideérkezô nagy együttesek 
és a palotai zenészek fellépéseit lá-
togatom. Voltam a Pannónia-fesz-
tiválon, és a nyár közepén a vár-
udvarban a Rockpalota koncertjein, 
ahol helyi zenekarok léptek fel. 

Kovács Mónika
eladó

Legutóbb egy szüreti felvonulá-
son vettem részt, melyet elôször 
szerveztek Inotán. Nagyon hangu-
latos volt, egy kis ízelítôt kaptunk 
abból, hogy régen hogyan ünnepel-
ték a szüretet. Ezenkívül íjászverse-
nyen is voltam, szintén a faluban.

az 1956-os forradalom  és sza-
badságharc városi ünnepsége ok-
tóber �3-án a rossz idô miatt a Jó 
szerencsét Mûvelôdési Központ-
ban kezdôdött. a Várpalotai Bá-
nyász Fúvószenekar  hangjai után 
Németh árpád polgármester lé-
pett a pódiumra. 

– Hogy mi ellen kelt felt a szelíd 
lelkû, béketûrô magyar nép? – tette 
fel a kérdést ünnepi beszédében a 
polgármester. 

– A zsarnokság, az elnyomás el-
len. Minden tizedik ember elszen-
vedôje volt a Rákosi-rendszernek. 
Szinte nem volt olyan család, ame-
lyik ne nyögte volna a kommuniz-
mus igáját. S mikor itt volt az idô, 
pillanatok alatt elsöpörte a magyar 
nép azt a rendszert, amely vérben 
fogant, s napok alatt újjászervezték 
a forradalom gyermekei az országot. 
De lerohant a világ  legnagyobb 
hadserege bennünket. Kádár János 
a megtorlás során több embert vé-
geztetett ki, mint Haynau az 1848–
49-es szabadságharc után. Még 
közöttünk élnek a forradalom hôsei 
és áldozatai: keressük meg ôket, 
kérdezzünk, tanuljunk tôlük! – hívta 
fel figyelmünket Németh Árpád. 

Ünnepi beszéde után a Pannon 
Várszínház fiatalos mûsorát tekint-
hették meg az egybegyûltek, majd 
zászlókkal, virágokkal elsétáltak az 

1956-os emlékmûhöz. Itt koszorú-
zással folytatódott a kommunista vi-
lágrendszer gránittömbjébe az elsô 
éket beütô magyar nép harcának 
szóló tiszteletadás. Elsôként  Vár-
palota Város Önkormányzata, majd 
a Magyar Honvédség Bakony Harcki-
képzô Központ, a Várpalotai Rendôr-
kapitányság, a Pétfürdôi Önkor-
mányzati Tûzoltóparancsnoksága, a  

Szindbád Kht., az Európai és Angliai 
Szabadságharcos Szövetség, a Poli-
tikai Foglyok Szövetsége, s az 56-os 
klub, a Gábor Áron Nyugállományú-
ak Klubja, a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség Városi Szervezete, a Ma-
gyar Szocialista Párt Várpalota és 
Térsége Helyi Szervezete, a Szabad 
Demokraták Szövetsége, a Magyar 

Demokrata Fórum, a Keresztényde-
mokrata Néppárt, a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör Várpalotai 
Szervezete, a Magyar Nemzetôrség 
Veszprém Megye Várpalotai alegy-
sége, a Palotai Turul Társaság, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
a Független Kisgazda-, Földmunkás- 
és Polgári Párt helyezte el a tiszte-
letadás koszorúját. 

A forradalmi napok emlékére 26-
án ’56-os sétát rendeztek a szabad-
ságharc gyermekei. A résztvevôk 
végigjárták a forradalom helyi ese-
ményeinek színhelyeit, felidézték 
azokat a hôsi napokat, és tiszteleg-
tek a hôsök emléke elôtt.   

 erdôhátI
FOtó: eK

a hôsök köztünk járnak

kAtonA CSAbA AlpolgármeSter éS németh árpád polgármeSter Az ’56-oS Sétán

ezzel a címmel rendezte meg a 
Palotai turul társaság és az 56-os 
szövetség várpalotai szervezete 
megemlékezô mûsorát a forrada-
lom ünnepének elôestéjén, októ-
ber ��-én a Jó szerencsét 
Mûvelôdési házban.

Mint ahogy Gágó Zsolt, a társa-
ság elnöke megfogalmazta meg-
nyitó gondolataiban: azért e cím, 
mert 1956 elôtt és után a legna-
gyobbi nemzeti kincseinket és ér-
tékeinket vették el tôlünk, ami ál-
tal a nemzet a ravatalra került. A 
Palotai Turul Társaság célja a ha-
sonló megemlékezésekkel, hogy az 

emberek szívébe és elméjébe cse-
pegtesse a nemzeti érzelmeket, 
mely cseppek hozzájárulhatnak  
ahhoz, hogy a  nemzet feltámad-
hasson a ravatalról. Majd Egerszegi 
Lajos, a kilenc  év börtönre  ítélt 
forradalmár, a Várpalotai 56-os 
Szövetség elnöke, az Angliai és Eu-
rópai Szabadságharcos Szövetség 
magyarországi társelnöke  beszélt 
börtönviszontagságairól. 

Mielôtt a Wittner Mária, halálra 
ítélt ’56-os forradalmárról szóló, 
Siklósi Beatrix és Matúz Gábor 
Hóhér, vigyázz! címû dokumen-
tumfilmjét megtekintette volna a 
közönség, Fakász Tibor történész 

érdekfeszítô, izgalmas elôadását 
hallgathatta meg. Ebben Fakász 
Tibor a nemcsak forradalom elôz-
ményeit, lefolyását, utóvédhar-
cait, geopolitikai összefüggéseit 
mutatta be nagy ívûen, de követ-
kezményeit is. A magyar forrada-
lomnak köszönhetôen rendült meg 
elôször a kommunista világrend-
szer. A  történész elôadását szá-
mos érdekes, apró mozzanatokra 
is kiterjedô történettel tette még 
színesebbé. A rendezvény ideje 
alatt Lóránt Csaba grafikáiban 
gyönyörködhetett az érdeklôdô 
közönség.

e. K.

Nemzet a ravatalon
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Völgyi József a második világhá-
borúban mint ejtôernyôs vett 
részt, emiatt a szovjetunióban 
halálra ítélték, amit késôbb húsz 
év kényszermunkára változtat-
tak. Kilenc év múltán szabadult. 
1956-os forradalmi tevékenysége 
miatt elôbb Kistarcsára, majd tö-
kölre internálták.

– Ön az 1956-os várpalotai ese-
ményeknek nemcsak tanúja, hanem 
fontos résztvevôje is volt. Hogyan 
emlékszik vissza ezekre a napokra?

– Az ilyen eseményeknek soha 
nem volt forgatókönyve. Október 
22-én, a munkahelyemen megala-
kult a munkástanács, melynek ve-
zetôjévé választottak. Szerettek, 
tiszteltek a munkatársaim, én vol-
tam az egyetlen közülük, aki meg-
járta Szovjetuniót. További két 
másik munkástanácsnak is tagja 
lettem, így nem is lehetett kétsé-
ges, hogy a forradalom leverése 
után 57-ben internálnak, ugyanis a 
munkástanácsokból mindenkit el-
vittek. A várpalotai forradalmi ese-
mények fegyveres harcai 1956. ok-
tóber 26-án kezdôdtek. Hajmáskérrôl 
vonultak az oroszok Székesfehérvár 

irányába. Kukoricagránáttal vártuk 
ôket a mai gimnáziumnál. Bariká-
dot állítottunk, hogy a tankoknak 
meg kelljen állniuk. Tûzharc alakult 
ki közöttünk, majd a gránátot is 
közéjük dobtuk. Tizenhárom orosz 
katona halt meg ott. Késôbb min-
denkit halálra ítéltek, akirôl be 
tudták bizonyítani, hogy részt vett 
az eseményen. Végül Berta József 
kivételével mindenkinek sikerült 
elmenekülnie az országból.

– Mi, mai fiatalok el sem tudjuk 
képzelni, hogy tulajdonképpen mit 
jelentett az internálás: kényszer-
munkát, megaláztatást, megfélem-
lítést?

– Ne is tudják meg! Mérhetetlen, 
embertelen kínzást. Szörnyû önfe-
gyelem kellett a túléléséhez. 

– Hazatérése után hogyan tudott 
visszailleszkedni a társadalomba? 
Hogy fogadta a család, a környeze-
te? Hogyan tudott elhelyezkedni?

– 1957. szeptember 22-én a fü-
redi kapitányságra szállítottak, 
ahonnan négynapos megfigyelés 
után hazaengedtek azzal a feltétel-
lel, hogy alá kellett írnom egy nyi-
latkozatot, mely szerint semmilyen 
kétes ügybe többé nem keveredek. 

Visszatértem a bánya gépüzeméhez 
dolgozni, bár igen nagy nehézsé-
gek árán, „a rendszer” folyamato-
san rajtam tartotta a szemét.

– Internált, forradalmár bajtársa-
ival tartja még a kapcsolatot?

– Nem igazán élnek már, ha 
mégis, akkor a legtöbben külföl-
dön. Én magam is kilencvenéves 
leszek lassan, de szerencsére jó 
egészségnek örvendek. Úgy érzem, 
kötelességem az utókornak elmon-
dani, hogy mi történt velem, de 
ôszintén megmondom, hogy már 
nem sajnálom, ha nem háborgat 
senki a múlttal. 

– Mi lehet ma ’56 üzenete?

– Nagyon-nagyon aggódom, Ma-
gyarország mély gödörben van. 
Féltem ezt a kis országot, nehogy 
egyszer feladja a „harci kedvét”, és 
életképtelenné váljon. Nem is foly-
tatom tovább, mert sírni tudnék. 

– Ön verselô ember. Van kedvenc 
saját verse? Olvasna belôle pár 
sort?

– Nagyon szívesen. A Zsarnokság 
és szabadság címû versembôl idéz-
nék. Általában fejbôl tudom a köl-
teményeimet, mivel elôször csak 
ceruzával írom le, majd azt nedves 
vattával letörlöm és utána írom át 
tollal. Ez pedig az esetek több-
ségében elég ahhoz, hogy meg is 
jegyezzem a sorokat. „A zsarnokság 
zsarnokság mindenütt / emberte-
len, gyalázat és kegyetlen. / A 
zsarnokságot tûrni nem lehet / ki 
tûrni kész: nem méltó rá, hogy él-
jen! // A zsarnoknak csak hódolni 
lehet / alázattal, földig hajolva, 
mélyen. / De ha egy népnek szálfa 
derekat adott az Isten / az nem tûr 
szolgaságot, felkel! /S ha százszor 
is beleszakad / Kivívni kész egy 
szabadabb világot!”

PócsIK aNdrás

akinek szálfa derekat adott az Úr

Völgyi JózSef ’56-oS elítélt

Felhívás
Tisztelt Várpalotaiak!
A Habitat for Humanity International egy felekezetektől független, keresztény 

jótékonysági szervezet, amely a méltatlan lakáskörülmények felszámolásán fárado-
zik. A szervezet segítségével, pályázat keretében épülhetnek fel Várpalotán olyan 
családi házak, amelyek segítséget nyújthatnak a lakásgondokkal küzdő családok szá-
mára, akik jelenleg nem rendelkeznek kellő anyagi erővel az önálló építkezéshez. A 
Habitat olyan családok jelentkezését várja, akik zsúfolt, nem megfelelő lakáskörül-
mények között élnek (pl. albérletben, szülőknél) és van rendszeres munkából szár-
mazó jövedelmük.

A lakásokat – az engedélyköteles szakmunkák kivételével – a leendő lakástulaj-
donosok és önkéntesek építik fel, ezért jóval olcsóbbak, mint a piaci alapon értéke-
sített lakások. 

Egyszerű – tisztes – megfizethető házak.

Családkiválasztás
A Habitat for Humanity Várpalota Város Önkormányzatának segítségével végzi 

a családkiválasztást. 
A családokkal szemben támasztott követelmények:
– rászorultság
– legalább 150 000 Ft igazolt nettó jövedelem (négyfős család esetében)
–  fizetőképesség (a 35 000 Ft havi törlesztő részlet mellett a család megélhetése 

biztosított legyen)
–  1200 óra önkéntes munka vállalása az építkezésen (rokonok, barátok bevoná-

sával)
–  együttműködés vállalása az önkormányzattal, családsegítő, gyermekjóléti szol-

gálatokkal.
Jelentkezési határidő: 2008. november 10–11. 
Polgármesteri Hivatal, Nagy Erika (Tel: 30/ 815-2547)

Pályázati hirdetmény 
Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) a 14/2004. 
(V. 10.) Ör.  28. §-a alapján pályázat útján kívánja hasznosítani az alábbi, nem lakás 
célú ingatlanokat:  
A bérbe adandó ingatlanok: 
Várpalota, Erdődi P.  T. u. 23/4. szám alatti 432/4/A/3 hrsz.-ú, 18 nm-es garázs.
Várpalota, Erdődi P.  T. u. 19/2. szám alatti 432/3/A/2 hrsz.-ú, 17 nm-es garázs.
Várpalota, Felsőinkám u. 9/11. szám alatti 1337/10/A/31 hrsz. 1/2 része, 14 nm-es 
garázsrész.
Várpalota, Szabolcska M. u. 32. szám alatti 3250/3/A/19 hrsz.-ú, 13 nm-es garázs.

A pályázat benyújtásának ideje a hirdetmény közzétételét követő 21 nap, azaz: 
2008. 11. 18-án 12.00 óra (a közzététel napja 2008. 10. 28., a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján való közzététel).
A pályázat beadásának helye: Várpalota Város Polgármesteri Hivatal fsz. 7-es számú 
irodája.
A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető: 2008. 11. 13-án a pályázati 
kiírási sorrendbe a következő időpontokban, az ügyintéző jelenlétében.
Várpalota, Erdődi P. T. u. 23/4. szám alatti 432/4/A/3 hrsz-ú, 18 nm-es garázs: 
10.00–10.15 között,
Várpalota, Erdődi P.  T. u. 19/2. szám alatti 432/3/A/2 hrsz.-ú, 17 nm-es garázs: 
10.15–10.30 között,
Várpalota, Felsőinkám u. 9/11. szám alatti 1337/10/A/31 hrsz. 1/2 része, 14 nm-es 
garázsrész: 11.00–11.15 között,
Várpalota, Szabolcska M. u. 32. szám alatti 3250/3/A/19 hrsz.-ú, 13 nm-es garázs: 
11.40–11.55 között.
A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó részle-
tes dokumentáció átvehető 1600 Ft. + Áfa ellenében 2008. 10.  4.-től a Várpalota Város 
Polgármesteri Hivatal fsz. 7-es számú irodájában. (8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39. 
Telefon: 88/592-660). 
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Magyarországon az általános 
iskola befejezéséig nem vagy 
csak hiányosan fejlôdnek ki a 
tanulókban a továbbtanulás-
hoz, illetve különféle szakmák 
elsajátításához, valamint az 
élethosszig tartó tanuláshoz 
szükséges alapkompetenciák 
– tudhatjuk meg a �. PIsa (nem-
zetközi diákértékelési program) 
felmérés eredményeibôl. a kom-
petencia alapú oktatásról és az 
ehhez kapcsolódó táMOP pályá-
zati kiírásról beszélgettem Puk-
licsné Nagy Viktória közoktatási 
szakreferenssel. 

− Tény, hogy nálunk nem az 
életkori sajátosságok figyelem-
bevételével igyekeznek javítani 
az oktató-nevelô munkát, s ezen 
túl az egyéni képességeknek sem 
tulajdonít jelentôséget a magyar 
pedagógia, ami pedig a jelenlegi 
korszerû pedagógia alapja. 2000-
ben az Európai Tanács Lisszabo-
ni memorandumában elfogadott 
ajánlások szerint azonban úgy kell 
átalakítaniuk a tagországoknak 
saját oktatásukat, hogy az a tu-
dás alapú társadalom kihívásainak 
megfeleljen.

− Miért van szükség az oktatás 
reformálására?

− A társadalmi környezet átala-
kulása szükségessé teszi az iskola 
szerepének újraértelmezését. A 
gyermekek figyelme nehezebben 
köthetô le, változott az érdeklôdési 
körük. A ma jellemzô frontális, 
többnyire lexikális ismeretet közlô 
eljárásokat ezért fel kell váltania az 
iskolarendszer egészére kiterjedô, 
kompetencia alapú nevelési, okta-
tási módszertannak.

Különösen fontos a kisiskolás 
korban kialakított alapképességek 
és készségek, valamint a kulcskom-
petenciák fejlesztése. Ennek ki kell 
terjednie az értô olvasás, a számo-
lási és matematikai készségek terü-
letére, az idegen nyelv és a szociá-
lis kompetenciák fejlesztésére, 
valamint az életpályaépítés iskolai 
feltételeinek megteremtésére. 

− Mit jelent a kompetencia alapú 
oktatás bevezetése a közoktatási 
intézmények számára?

− A kompetencia alapú oktatás a 
képességek, készségek fejlesztését, 
az alkalmazásképes tudást állítja 
középpontba. Ennek megfelelôen a 
fejlesztés célja a pedagógiai kultú-
ra átalakítása, különös tekintettel 
a tanítási módszerek, az oktatási 
programok kidolgozására, valamint 
a pedagógus-továbbképzések szer-
vezésére. Ez természetesen mun-

ka- és idôigényes feladat, melynek 
csak évek múltán mérhetôk az 
eredményei. 

− Minden tanév májusában sor ke-
rül az országos kompetenciamérésre 
több évfolyamon is. Tudható-e, ho-
gyan szerepelnek ezeken a mérése-
ken a város iskolái?

−  A kompetenciamérések ered-
ményei nyilvánosak. Központilag a 
nyolcadik évfolyamosok eredmé-
nyeit javítják, illetve teszik közzé a 
közoktatási információs iroda hon-
lapján. Ezek a számok azonban 
nem feltétlenül mérvadóak. Egy év 
eredményei alapján még nem 
mondhatunk véleményt az adott 
oktatási intézményrôl, hiszen az 
adatok többéves összehasonlításá-
nak van jelentôsége. A késôbbiek-
ben az is elképzelhetô, hogy a 
szülô és tanuló ezeknek az eredmé-
nyeknek a figyelembe vételével vá-
lasszon majd oktatási intézményt.

− Hogyan kapcsolódik a TÁMOP 
(Társadalmi megújulás operatív 
program) pályázati kiírása a kompe-
tencia alapú oktatáshoz?

− A pályázat alapvetô célja a si-
keres munkaerô-piaci alkalmazko-
dáshoz szükséges, az egész életen 
át tartó tanulás megalapozását 
szolgáló kompetencia alapú okta-
tás elterjesztése a magyar közokta-

tási rendszerben, s az ehhez kap-
csolódó oktatási módszertan és 
eszközök széleskörû elterjesztése. 
A pályázatot a közoktatási intéz-
ményi fenntartók nyújthatják be.

− Mennyi ideig tart majd a projekt 
– pozitív elbírálás esetén –, milyen 
fenntartási kötelezettségei lesznek 
a pályázónak?

−  A projekt megvalósítására a pá-
lyázónak maximum húsz hónap áll 
rendelkezésére, mégpedig úgy, 
hogy a teljes 2009/10-es tanévet 
magába foglalja. A pályázónak a 
projekt zárásától számítva még öt 
évig a módosulások szerint kell 
folytatnia pedagógiai gyakorlatát, 
legalább annyi tanulócsoportban, 
mint a projektben érintett csopor-
tok, illetve pedagógusuk száma. 
(Ez korcsoportoktól függ: óvodá-
ban például 1-2 csoportban, 1-4 
pedagógussal valósítható meg.) 

− Mely intézmények vesznek részt 
a pályázaton?

− A Várkerti Általános Iskola és 
Szakiskola, valamint az Inotai Tag-
iskola és a Vásárhelyi András Tag-
iskola; illetve a Kölyökvár Napközi 
Otthonos Óvoda és a Lurkó Kuckó 
Óvoda. Ez a maximális létszám, 
amellyel részt vehetünk a pályáza-
ton.

BálINt aNGéla

reform az oktatási rendszerben

A bán AlAdár áltAlánoS iSkolA 1. C-S tAnulói lipCSeiné CSiki CSillA tAnítônôVel Az inotAi áltAlánoS iSkolA 1. oSztályoS tAnulói tóthné péter erzSébet tAnítônôVel

Várpalotai elsô osztályos tanulók

a képek megtekinthetôk és megrendelhetôk a www.varpalotai.hu oldalon
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Guruz Zitának  
és Valczer Jánosnak  

házasságkötésük alkalmából  
nagyon sok  

boldogságot kíván
Ottó, Győző, Károly

Napjainkig több mint ötven 
egyéni és csoportos kiállítá-
son mutatkozott be tatár antal 
képzômûvész. alkotásai több 
közintézményben és számos ha-
zai, illetve külföldi gyûjtô tulaj-
donában fellelhetôk. 

Tagja az Országos Képzô- és 
Iparmûvészeti Társaságnak, a Hon-
véd Kulturális Egyesületnek és a 
Palotai Alkotók Körének. 2005-ben 
a honvédelmi miniszter emlékpla-
kettel ismerte el munkásságát. Egy 
évvel késôbb, 70. születésnapja 
alkalmából Várpalota város érdem-
érem kitüntetést kapott. 

A kiállítást Petrovics László nyu-
galmazott pedagógus, a Várpalotai 
Városszépítô és -Védô Egyesület 
elnöke nyitotta meg a Krúdy Gyu-
la Városi Könyvtárban. A kiállítás 
festményei azt mutatják, hogy Ta-
tár Antal szorgalmasan dolgozik, 
témaválasztásai sokunk érdeklôdé-
sének megfelelnek. 

− Festészet és reklámgrafika…
− Rokon szakmával kezdtem, 

reklámgrafikusként, amit szigorú 
keretek között kellett mûvelni. A 
mûvészi ambícióimat, a fantáziát 
félre kellett tenni, mert a keres-
kedelemben rendelésre mûködtek 
a dolgok. Amire igény volt, azt 
kellett megvalósítani. De az ott 
szerzett tapasztalataimnak hasznát 
vettem a festészetben is, ami – a 

grafika mellett – párhuzamosan je-
len volt az életemben.

− Az itt látott képek többsége 
olajfestmény, illetve pasztellképek. 
Ezekkel szeret dolgozni?

− Két nagy szerelmem az olaj és a 
pasztell, ezeket használom. 

− Mennyi idô alatt készül el egy 
képpel?

Nagyjából egy-két nap alatt. Ez 
attól függ, hogy mennyire tagolt, 

részletes és kidolgozott amit fes-
tek, illetve a téma is befolyásolja. 
A pasztellképek hamarabb elkészül-
nek.

− A kiállított képek között nagyon 
sok tájkép van, illetve csendélet. 
Ezek a kedvencei?

− Valójában a portrékat szere-
tem. Azoknak egészen más vará-
zsuk van: visszatükrözik azt, amit 
gondolok az emberekrôl. Itt azért 
látunk ilyen kevés portrét, mert 
azokat legtöbbször megrendelésre 
készítem, így el is viszi ôket a tu-
lajdonosuk.

− Hogy jellemezné mûvészetét?
− Saját kedvemre alkotok. Ahogy 

most festek, annak nincs stílus- 
vagy divatkorlátja. Úgy érzem, 
mûvészetem bensôséges és szemé-
lyes. Festészetem arra biztat, hogy 
merjük szeretni az erdôk, vizek fél-
homályait, párás fényeit, meghitt 
hangulatait, a természet kápráza-
tos színvilágát. 

BálINt aNGéla

Félszáz kiállításon túl

tAtár AntAl éS petroViCS láSzló

Az akció 
2008. 10. 09-tôl 
11. 20-ig tart.
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Programajánlók, közérdekû információk

Mozimûsor
Jó szereNcsét MOzI
November 08–09. 18 óra 

TÚL A BARÁTSÁGON 
Színes amerikai film  
Rendezõ: Ang Lee 
Szereplõk: Heath Ledger, Jake 
Gyllenhaal, Randy Quaid

November 08–09. 16 óra 
KIS VUK  
Színes magyar animációs 
kalandfilm 
Rendezõ: Gát György, Uzsák 
János

November 10–11–12. 18 óra 
ÁLLATI SZERELMEK  
Színes francia természetfilm  
Rendezõ: Laurent Charbonni-
er

November 14–16–17. 18 óra  
KATYN  
Színes lengyel háborús film  
Rendezõ: Andrzej Wajda 
Szereplõk: Maja Ostaszevska, 
Artur Zmijewski

November 16., 18 óra 
ERAGON 
Színes szinkronizált amerikai 
fantasztikus kaland  
Rendezõ: Stefen Fangmeier 
Szereplõk: Edward Speleers, 
Sienna Guillory

November 18–19. 18 óra 
SZEX TELEFONHÍVÁSRA 
Színes amerikai thriller  
Rendezõ: Marcel Langenegger 
Szereplõk: Hugh Jackman, 
Ewan McGregor 

Kiállítás, múzeum
thurI-Vár
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

Gróf Sztáray Antal Bányászati 
Múzeum. Magyar Vegyészeti 
Múzeum kiállításai. Nyitva 
tartás: 11–17 óra között 
(szünnap: hétfô).

trIaNON MÚzeuM
Várpalota, Zichy-kastély
Nyitva tartás: hétfô szünnap,  

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

FOdOr sára táJház
Várpalota, Jókai u. 15. 

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

egyéb
turIsztIKaI INFOrMácIós 

PONt 
Várpalota, Szent István u. 1. 

Telefon: 88/787-835

Jó szereNcsét MûVelôdésI 
KÖzPONt 
Várpalota, Honvéd u. 1. 

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

A Várpalota-Pétfürdôi Kertbarát 
Kör november 17-én, hétfôn 
16 órakor tartja rendezvényét 
a Jó Szerencsét Mûvelôdési 
Központ 12-es termében  
Amit a gyógynövényekrôl tud-
ni kell címmel. Elôadó: Bóna 
Györgyné

heMO
Várpalota, Kastély-domb
3–14-ig Várpalotai hôsök – kiál-

lítás
8-án 11.15-kor  Családi táncház 

Molnár Gábor vezetésével
10-én 9.00-kor Márton-napi tánc-

ház a Dúdoló Óvodában
11-én 14.30-kor Várpalotai kato-

nák a nagyvilágban, emlékek, 
fotók címû kiállítás megnyitó-
ja.  A kiállítás megtekinthetô: 
december 9-éig

KrÚdY GYula VárOsI 
KÖNYVtár
Várpalota, Szent István u. 28. 

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

12-én 17 órakor. Várpalota in-
tegrált városfejlesztési stra-
tégiája. Elôadók: Mezei László 
fôépítész és Pál Károly (pol-
gármesteri hivatal polgár-
mesteri kabinetirodájának 
vezetôje).  

 18-án 17 órakor a  Néprajzi es-
ték sorozat ötödik elôadása: 
Népi vallásosság, szakrális 
kisemlékek a Bakony és a Ba-
laton-felvidék településein. 
Elôadó: S. dr. Lackovits Emô-
ke múzeumi fôtanácsos (a 
Laczkó Dezsô Múzeum ny. 
munkatársa, a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanára) 
Zenei közremûködô: Sági Ju-
dit (Egyházi népénekek)

Tatár Antal festômûvész kiállítá-
sa. Megtekinthetô  november 
21-éig.

FelsôVárOsI KVártélY, 
BeMutató- és KézMûVesház
Várpalota, Rózsakút u. 23.
INOtaI KÖzÖsséGI ház 
Várpalota-Inota, Radnóti M. u. 

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

November 19-én 15.30 órakor a thuri téren  Petôfi (Petrovics) 
István emlékjelének felavatására kerül sor a Várpalotai Város-
szépítô és -Védô egyesület rendezésében.

Várpalota-Pétfürdôi 

Kertbarát Kör
November 17-én, hétfôn 16 órakor tartjuk rendezvényünket  
a Jó Szerencsét Mûvelôdési Központ 12-es termében amit a 
gyógynövényekrôl tudni kell címmel. elôadó: bóna Györgyné

a Várpalota-Pétfürdôi Kertbarát Kör november 29-én kirándu-
lást szervez az aGárdi GyóGyfürdôbe zámolyi vacsorával. 
ára: 3000 ft. 
Jelentkezés Pétfürdôn: Péntek János, tel.: 20/333-6845, 
Várpalotán: Horváth imréné, tel.: 20/416-0319

M E G H Í V Ó
Inota Részönkormányzata szeretettel és tisztelettel köszönti Inota 

valamennyi időskorú lakosát és ebből az alkalomból szeretettel  
meghívjuk valamennyiüket 

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
2008. november 7-én (pénteken) 16  órára az Inotai Közösségi Házba.

Köszöntőt mond: Sajtos János Inota Részönkormányzatának elnöke
Közremûködik: Inotai Búzakalász Dalkör, Inotai Tag Iskola tanulói, Lurkó Kuckó óvoda 

és Tagintézményei Inotai Cseperedő Tagóvoda és Bölcsőde óvodásai
Amennyiben nehézséget okoz önnek az eljövetel, kérjük jelezze  

a faluház telefonszámán: 475-527. 
Segítünk abban, hogy személygépkocsival elmegyünk önért és a 

rendezvény után hazaszállítjuk.

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-

templom 
Hétköznap 7.00. Vasárnap és 
ünnepnap 8.00, 10.00 és 
18.00 órakor. Minden hónap 
elsô vasárnapján 15.00 óra-
kor litánia, 16.30 órakor gö-
rög 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
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egyéb irányú elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni az októ-
ber ��-i zászlószalag-adományo-
zási ünnepségen a honvédelmi 
tárca elsô embere. szekeres Imre 
helyett dr. József Péter jogi szak-
államtitkár érkezett a Bakonyal-
jára, s kötötte fel a miniszter ál-
tal a nemzeti ünnep tiszteletére 
adományozott szalagot.

A Szabadság téren mérsékelt 
számú érdeklôdô volt csak kíván-
csi a látványos eseményre, mely a 
MH Bakony Harckiképzô Központ 
(BHK) teljes állományának zenés 
bevonulásával vette kezdetét.

A zászló tisztelete a történelmi 
korok öröksége, a zászlószalag a ha-
zafiság, a bátorság, az áldozatkész-
ség és a hagyományok tiszteletének 
a nemzethez, a csapathoz és az 
eskühöz való kitartó hûség jelképe. 
Olyan szimbólum, mely a társada-
lom megbecsülésének jele is egyben 
– mondta dr. József Péter. 

A Magyar Köztársaság honvédel-
mi minisztere a MH BHK tevékeny-
ségének elismerését pecsételi meg 
zászlószalag adományozásával. A 

Bakony Harckiképzô Központ ál-
lománya az elmúlt években a kü-
lönbözô gyakorlatok, békemissziós 
mûveletek, természeti csapások kö-

vetkezményeinek felszámolása és a 
napi feladatok megoldása során bi-
zonyította rátermettségét, szakmai 
hozzáértését és helytállását. 

A várossal, a társadalmi szer-
vezetekkel kialakított szoros kap-
csolat pedig a kiemelkedôen jó és 
hatékony együttmûködést eredmé-
nyezte, mely szintén hozzájárult 
ahhoz, hogy az alakulat átveheti 
ezt a zászlószalagot.

Az eseményen részt vett a város 
országgyûlési képviselôje, Deák 
Istvánné és Németh Árpád polgár-
mester is.

A szalagot magas rangú tábori 
lelkészek (Lackner Pál dandártá-
bornok protestáns tábori püspök 
és Berta Tibor ezredes, katolikus 
tábori helynök) áldották meg.

Az ünnepség befejeztével az al-
egységek díszmenetben elvonultak 
a Szabadság térrôl. 

zatKalIK
FOtó: rédlI JózseF 

tOVáBBI KéPeK a www..VarPalOtaI.hu OldalON

Új szalag a harckiképzôk zászlóján

A nemzeti ünnep AlkAlmából SzAlAgot kApott A bAkony hArCkiképzô központ

Ha kivágja és behozza ezt a kupont,  
5% kedvezményt adunk minden termék árából. 

Nyitva tartás: H-P 700-17 00 Sz: 8 00–12 00

Cím: 8100 Várpalota, Szent István út 9.

–  KORADO lemezradiátorokra továbbra is  

–40% cserekedvezmény (tartó ajándékba)

–  ARISTON márkaképviselet (kondenzációs kazánok 
akciós áron, villany- és gázbojlerek)

–  HAjDu villany, gázboljerek és alkatrészek  
nagy választékban

–  Víz-gáz-fûtésrendszerek, villanyrendszerek  
kiépítése, karbantartása a tervezéstôl a kivitelezésig

–  Ingyenes árajánlatkészítés  
(felmérés vagy tervrajz alapján)

–  Credigen áruhitel  
(30 000 Ft-tól akár 1 000 000 Ft-ig,  6-tól 60 hónapig). 

Részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben!

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 akciók 2008. 11. 6-tól 11. 20-ig tartanak.
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Várpalota, árpád u. 43.  
(Szolgáltatóház)

Nyitva: Hétköznap 9–17 óráig.  
tel.: 88/372-322

SzemüVegleNCSe INgyeN!
a nálunk elkészített szemüvegéhez most ingyen adjuk a lencsét!

Szemüvegkeretek akár 50% kedvezménnyel!
részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben. az akció október 20-tól november 30-ig tart. 

Szakorvosi rendelés
Hétfô 15–17 óra dr. Gáspár Zsuzsa  tel.: 20/523-3992
Péntek 15–17 óra dr. földvári béla  tel.: 30/946-8291 –  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.

a szociális és Gyermekjóléti in-
tézmények szolgáltatásfejleszté-
se program keretében új kerék-
párutat alakítottak ki a ringató 
Bölcsôde udvarán. az  egy Mo-
solyért Közalapítvány által kiírt 
pályázat a bölcsôde udvarának 
biztonságossá tételét, baleset-
mentesítését, illetôleg a gyer-
mekek mozgásfejlesztésének se-
gítését volt hivatott támogatni. 

A kerékpárút ünnepélyes átadá-
sán Jákli Tivadar önkormányzati 
képviselô Nagy Erika szociális, 
egészségügyi és szegényügyi szak-
referens, valamint a szociális szak-
ma vezetôinek jelenlétében vágta 
át a nemzetiszín szalagot, melyet 
követôen a gyermekek örömtôl 
szikrázó szemmel vehették birtokba 
a kerékpárutat. Sipos Ernô Tamás-
né bölcsôdevezetô elmondta, hogy 
a program kivitelezésére 300 000  
Ft-ot nyertek, a megvalósítás pedig 
két szakaszban történt. Az udvar 

biztonságossá tétele a tavassszal 
megkezdôdött a bekerítési  és elvá-
lasztási munkálatokkal. A program 
második részeként, a nyár végén 
került kialakításra a kerékpárút. 

A bölcsôdevezetô a gyermekeket 
képviselve, a maga és munkatársai 
nevében köszönetét fejezi ki a kivi-
telezôknek, támogatóknak. 

dáVIdNé szIKszaI tüNde

Kerékpárút az óvodában

A gyermekek boldogAn Vették birtokbA A kerékpárutAt, Amely JátékoSAn Segít elSAJá-
títAni A biztonSágoS közlekedéS AlApJAit

Oroszlányban lesz 
hulladékégetô

Nem Várpalotán épül fel a Kö-
zép-duna vidéke hulladékkezelé-
si projekt hulladékhasznosító 
erômûve. az új helyszín: az orosz-
lányi Vértesi hôerômû zrt. 

A hulladékkezelési program le-
bonyolítására létrehozott önkor-
mányzati társulás kezdetben úgy 
tervezte, hogy Várpalotán létesíte-
nek szemétégetôt és hulladékhasz-
nosítót. Mivel azonban Várpalota 
idôközben megváltoztatta állás-
pontját, ezért új helyszínt kerestek. 
Így a projekt finanszírozására be-
nyújtott pályázatban már az orosz-
lányi erômû szerepel, amelynek 
vezetése együttmûködési szándé-
káról biztosította a társulást.

Várpalota a visszalépés ellenére 
továbbra is a társulás tagja maradt. 
Az esetleges kártérítési igényekrôl 
a társulás tanácsa dönt. A várpalo-
tai városvezetés szerint a jogi re-
torzió okafogyottá vált, mert a 
társulás keresett és talált más hely-
színt. 



[ 2008. november 6. ]1�

a mudi
A legkésôbb kialakult magyar 

kutyafajta. Amikor a XIX. század 
végén, a XX. század elején a pulit 
és a pumit végleg kettéválasztot-
ták, és tervszerûen tenyészteni 
kezdték, hamar kiderült, hogy van 
a pásztorok kezén egy, ettôl a két 
formától eltérô harmadik pásztor-
kutya fajta is. A mudiállomány 
rendkívül heterogén volt nagyon 
sokáig, kevés volt az egyedszám 
is. Csupán maroknyi lelkes te-
nyésztô próbálta egységesíteni a 
fajtát, amely csak mintegy 15-20 
éve került be a köztudatba. Sokan 
azt sem tudják, hogy létezik.

Pedig aki megszereti, nemigen 
akar másik kutyát tartani. Okos, 
éber, szófogadó, rendkívül nagy 
munkabírású, állandóan mozgó, 
csahos fajta. Családi házakhoz ki-
válóan illik, de igazi területe a 
puszta. Ma a legtöbb juhászember 
mudival dolgozik, mert igénytele-
nebb mint a puli és a pumi. Az 
agilityben is jól szerepel. Elhelye-
zésére, takarmányozásra igényte-
len, nem betegeskedô fajta.

Többféle színben létezik. Feke-
te, barna, szürke, fehér szín is 
elfogadott. Különleges megjele-
nési formája pedig a cifra. Ez a 
színváltozat a mudi egy ôsi színe 
volt, azonban teljesen kihalt, 

nem találtak ilyen kutyát. Míg-
nem az 1990-es évek elején a 
csodával határos módon felbuk-
kant – egy budapesti tenyésztô, 
Szabó Zsuzsanna jóvoltából – egy 
9 éves szuka, ami a pásztorok 
mellett dolgozott és gyönyörû 
cifra színe volt. Szerencsésnek 

mondhatom magam, mert „sze-
mélyesen” ismertem ezt a kutyát, 
Picur volt a neve. Ennek a szuká-
nak hála újra elterjedt ez a külön-
leges szín is.

A Magyar Ebtenyésztôk Orszá-
gos Egyesületén belül a Hungária 
Mudi Klub határozza meg fajta to-
vábblépésének lehetséges iránya-
it. A mudi egyedszáma ígéretesen 
gyarapszik és a külleme is folya-
matosan egységesedik, szépül.

IFJ. dr. harcOs GáBOr

ôshonos háziállataink

A mudi igAzi területe A puSztA

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.

Pályázati hirdetmény 
Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) a 14/2004. 

(V.10.) Ör. 28. §-a alapján pályázat útján kívánja hasznosítani az alábbi, nem lakás 
célú ingatlant: 

az ingatlan adatai: Várpalota, Szent istván u. 11. sz. alatti, 104/a/1 hrsz-ú, 57 
nm-es „fodrászmûhely” megnevezésû helyiség a belvárosban található.

A pályázat benyújtásának ideje a hirdetmény közzétételét követô 21 nap, azaz:
2008. 11. 18-án 12.00 óra (a közzététel napja 2008. 10. 28., a polgármesteri hi-

vatal hirdetôtábláján való közzététel).
A pályázat beadásának helye: Várpalota Város Polgármesteri Hivatal fsz.. 7-es 

számú irodája. A pályázat benyújtása elôtt a helyiség megtekinthetô: 2008. 11. 13-án 
9.00–9.30 óra között az ügyintézô jelenlétében.

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó 
részletes dokumentáció átvehetô 1600 Ft + áfa ellenében 2008. 11. 4-tôl a Várpalo-
ta Város Polgármesteri Hivatal fsz. 7-es számú irodájában. (8100 Várpalota, Gárdo-
nyi u. 39. Telefon: 88/592-660).

Pályázati hirdetmény 
Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) a 14/2004. 

(V. 10.) Ör. 28. §-a alapján pályázat útján kívánja hasznosítani az alábbi, nem lakás 
célú ingatlant: 

az ingatlan adatai: Várpalota, Újlaki u. 18. sz. alatti, 192/a/1 hrsz-ú, 332/10 000 
közös tulajdoni hányadú, 93 nm-es üzlethelyiség a belvárosban található.

A pályázat benyújtásának ideje a hirdetmény közzétételét követô 21. nap, azaz: 
2008. 11. 18-án 12.00 óra (a közzététel napja 2008. 10. 28., a polgármesteri hivatal 
hirdetôtábláján való közzététel).

A pályázat beadásának helye: Várpalota Város Polgármesteri Hivatal fsz. 7-es 
számú irodája.

A pályázat benyújtása elôtt a helyiség megtekinthetô: 2008. 11. 13-án 8.00–8.30 
óra között az ügyintézô jelenlétében.

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó 
részletes dokumentáció átvehetô 1600 Ft + áfa ellenében 2008. 11. 4-tôl a Várpalo-
ta Város Polgármesteri Hivatal fsz. 7-es számú irodájában. (8100 Várpalota, Gárdo-
nyi u. 39. Telefon: 88/592-660)

NATO és magyar katonai ruhák nagy választékban kaphatók
Horgász-, vadászruházat,  

Vibram talpú bakancsok Dintex béléssel, Hightech és Magnum bakancsok
Hátizsákok, hálózsákok, túraruházat

Biztonsági szolgálatok teljes ruházati felszerelését is vállaljuk.
Nyitva: H–P 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Veszprém, Madách u. 12. 
Tel.: (88) 561-105, mobil: (30) 986-0719

KATONAi  
és MuNKA- 
ruHázAT

A kedvezmények  
2008. 11. 6-tól 11. 15-ig érvényesek.
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Könnyûzenei lexikon

effekt 
Az együttes 1994-ben alakult, jobbára inotai srácokból: Holdosi Atti-

la – basszusgitár, Holdosi Sándor – ének, Garay Tibor – szólógitár (ex-
Démon), Eszes Imre  – dob (ex-Démon), Madár József  – billentyûk. A 
mindig saját számokat játszó zenekar három évig a kezdeti felállásban 
tolta a klasszikus magyar rockzenét. Errôl az idôszakról  három hanghor-
dozó maradt ránk: a Csalódás (1995), a Mondd, miért? (1996), a Fordu-
lat (1997). Az utóbbi lemezfelvétel elôtt   Madár József helyére Balogh 
József került. A Fordulat megjelenését követôen jött a fordulat: távozott 
Garay, Eszes, Balogh. A Holdosi testvérek nem adták fel. Megkeresték 
Bujdosó János dobost (ex-Force), aki egészen 2007-ig erôsítette a ze-
nekart, s majd elôkerült Guttengéber Zoltán szólógitáros is (ex-Démon). 
Ebben az összeállításban tolták a banda szekerét 2000-ig. 1998-ban 
kiadták az Álomképet, majd 2000-ben az Ezredfordulót. Hangzásviláguk 
megváltozott, hiszen billentyûs hangszerek nélkül szólt már a dal. 2001-
ben Guttengéber távozott, helyére egyszerre két gitáros: Balló Tamás 
(Hínár)  ritmus- és Árvai József szólógitáros állt be. A hatodik lemez, a 
Miénk az ország (2002) már velük készült a Balogh József-féle ôsi stú-
dióban. Kardos László felkérésére barlangászdalokat rockosítottak meg, 
ez a lemez 2004-ben jött ki. Itt vokálozott Kardos három lánya, Virág 
Melinda és Sarkady Anita is. Ekkor Árvai József el, Szilhalmi József  (Ki-
csi Ricsi) szólógitáros be. Fél évre rá Nagy Gábor (Jimmy) szólógitáros is 
Effekt-tag lett. Utóbbiak hatására benyomult a metál hangzás, de úgy 
rendesen. A  2006-ban kiadott Bosszú angyalán ez már erôsen érezhetô. 
2007-ben letette a dobverôt Bujdosó János, de a Effekt beerôsített az 
ország egyetlen nôi metáldobosával: Szabó Andreával. A 2008-ban, idén 
kiadott A lét a tét címû korong immár totális metál. Nagy Gábor is bú-
csúzott a zenekarból idén nyáron, de Zetlbacher József  (Bakker) szóló-
gitáros betöltötte a keletkezett ûrt. 

Sok helyen megfordult a zenekar az évek során. Nemcsak a környéken 
léptek fel, de a fôvárosban, Tatabányán, Székesfehérváron, Pécsett, a 
Mûvészetek völgyében is. Rengeteg jó számot hallhatott e 15 év alatt 
a nagyérdemû, hogy csak néhányat említsünk: Fáj a szíved, Béla bácsi, 
Magyarnak születtem, Csata, Földi börtön. Ezen utóbbi két dalról klip is 
készült…

A zenekar tagjai:
Holdosi Attila – basszusgitár, vokál
Holdosi Sándor – ének
Szabó Andrea – dob
Szilhalmi József – szólógitár
Zetlbacher József – szólógitár

Mészáros és tsa.

építôIparI és
KIvItelezô bt.

A nyugodt építkezés titkA

Mészáros és társa bt.
8200 Veszprém, Sigray u. 24. tel.: 70/318-80-06
www.meszarosestarsa.extra.hu  e-mail: meszarosestarsa@chello.hu

megbízható, gyors, szakszerû

felmérés és árajánlat,
szaktanácsadás ingyenes
családi és társasházak, nyaralók

– tervezése
– felújítása
– bôvítése
– hitelügyintézés
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Ingatlan
Pétfürdôn 71 nm-es 2,5 szobás lakás áron sür-

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

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

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

tárolásra alkalmas,50 nm-es légópince kiadó a 
Jókai utcában. Érd.: 20-478-0960

székesfehérvártól 5 km-re, Úrhidán újépítésû 
családi házak,kulcsrakészen eladók. Szoc.
pol, hitel igénylés díjmentesen. Érd.: 20-
9560-624

Gárdonyban újépítésû tégla lakások 11 900 
000 Ft-tól eladók. Érd.: 20-9560-624

székesfehérváron, a Budai kapuban, igényes, 
szép 47 nm-es lakás, erkéllyel, újszerû  ál-
lapotban eladó. Érd.: 20-9560-624

állás
Becsületes, szorgalmas 52 éves takarítónô 9 

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

autó-Motor
régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjára-

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

hitel
személyi kölcsön, lakáshitel, szabad felhasz-

nálású jelzálog hitel egy helyen, több 
bankkapcsolattal. Díjmentes ügyintézés, 
banki sorban állás nélkül. Érd.: 20-3129-
689

Vegyes
régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

tárgyakat vásárolnék. Bútorzat is érdekel. 
Tel.: 70/514-8314

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

eladó egy jó állapotban lévô Pelgrim hôlégke-
veréses tûzhely, felül 4 gázégôvel, villany 
sütôvel, Piezzo gyujtóval, idômérôvel, pá-
raelszívóval. Érd: 06-30/768-1774

4 db 195/65R/15-ös nyárigumi, jó állapotban 
eladó. Érd.:06-20-3129-689

apróhirdetések

A Palotai Hírnök, a város lapja  
hirdetési felületének értékesítésére

HIRDeTéSI TANáCSADóT KeReS

Várpalota környékére
Feladat: kapcsolattartás a meglévô ügyfelekkel, új ügyfelek  

és hirdetési lehetôségek felkutatása, hirdetési felület értékesítése

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

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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

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

hirdetési tanácsadó: szabó-Nagy lívia �0/31�-9689

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

1 szelvényért 1 aprót!
ingyen adhat fel apróhirdetést (max. 15 szóig),  
a palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt,  

és átadja a hirdetésfelvevô helyen!

56 nm-es száraz pince  
tárolásra  

az erdôdy P. t. u.-ban,  
a húsbolt épületében,  

hosszú távra kiadó, illetve eladó.  

tel.: 20/465-1033

➔ Vírusirtás, adatmentés ➔ Hálózat építése és karbantartása
➔ Cégek rendszerfelügyelete, átalánydíjas szerzôdéskötés
➔ fénymásolás, faxolás ➔ irodatechnikai eszközök árusítása és javítása

SzámíTógéPeK FORgAlmAzáSA, SzeRVIzeléSe INgyeNeS KISzálláSSAl!

Várpalota, tési-dombi garázssor (forgács kocsma mellett) 
tel./fax: 06 (88) 784-377, mobil: (30) 693-3476
Web: www.magyarpc.hu e-mail: magyarpc@chello.hu

az akció 2008. 11. 6-tól 11. 20-ig tart
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élen a palotai focisták

Bajnokság ideje: 2008. novem-
ber–2009 március.

Bajnokság helye, rendezôje: Gál 
Gyula Városi Sportközpont, Várpa-
lota.

Bajnokság résztvevôi: Mindenki, 
aki elfogadja és betartja a verseny-
kiírást. Egy csapat max. 16 játékost 
nevezhet. Korhatár: 1992. évben, 
vagy elôbb születettek. A 18 évnél 
fiatalabbak kötelesek a valós szüle-
tési dátumot személyigazolvánnyal, 
vagy TAJ-kártya másolattal igazolni, 
a másolatot a nevezési laphoz csa-
tolni, szülôi aláírással ellátni. Játék-
jogosultság nélkül játszó résztvevô  
csapatát az elsô alkalommal pontle-
vonással figyelmeztetjük, a második 
esetben kizárással sújtjuk. A bajnok-
ságban részt vevô játékosok részére 
az orvosi ellenôrzés (sportorvos, há-
ziorvos) ajánlott, de nem kötelezô. 
A kiíró  egészségügyileg felelôssé-
get nem vállal a játékosokért.

A bajnokság lebonyolítása: A csa-
patok a 2007–2008-os eredmények 
által meghatározott csoportokban 
egy mérkôzést játszanak minden 
csoportbéli csapattal (alapszakasz: 
9 mérkôzés) A lejátszott mérkôzé-

sek alapján kialakul sorrend szerint 
az elsô 1–5. helyezett a felsô ház-
ba, az 6–10. helyezett az alsó ház-
ba kerül, ahol oda-vissza mérkôzést 
játszanak egymással (rájátszás: 8 
mérkôzés).

Az alapszakasz minden eredmé-
nyét, pontjait viszik magukkal a 
csapatok a rájátszásra. A rájátszás 
után alakul ki a csoporton belüli 
végeredmény, amely meghatározza 
a csoportgyôzteseket, a feljutó-
kat, a kiesôket. A fentiektôl eltér 
a D csoport lebonyolítási rendje, 
amely a jelentkezôk száma miatt 
módosulhat, ill. az A osztály, ahol 
oda-visszavágó rendszerben folyik a 
bajnokság.

Nevezési díj: 44 000 Ft (20% áfát 
tartalmaz), ill. 47 000 Ft, amely  a 
alapszakasz és a rájátszás 17 (A 
osztály 18.)  mérkôzését, ill. az öl-
tözô használatot foglalja magában. 
A játékvezetôi díj: 500 Ft, amit a 
csapatok a mérkôzés elôtt kötelesek 
befizetni. Az I. osztályban 600 Ft, a 
mérkôzéseket két játékvezetô veze-
ti. A csapat a nevezési díj, ill. a ne-
vezési lap leadásával kerül regiszt-
rálásra, a befizetés sorrendjében. A 

versenybizottság 46 csapat nevezé-
sét fogadja el. Csak nevezési díj el-
lenében kerülnek besorolásra a csa-
patok! Amelyik csapatnak az elôzô 
bajnokságból elmaradása van, az a 
csapat nem nevezhet az idei küzdel-
mekre. A tartozással rendelkezô és 
kizárt csapatok  2007–2008-as ne-
vezési lapon szereplô játékosai más 
csapatban csak abban az esetben 
szerepelhetnek, ha a létszámará-
nyos tartozását külön befizeti. 

Mérkôzések ideje: A mérkôzések 
szombatonként, s vasárnaponként 
kerülnek megrendezésre, 8–21 óra 
között. Az ettôl eltérô idôpontot 
csak a csapatok elôzetes beleegye-
zésével lehet kijelölni. 

Díjazás: Az A csoport elsô helye-
zettje, Várpalota Város Teremlabda-
rúgó Bajnoka kupát, valamint  30 
ezer,  a második 15 000 , a harma-
dik 8000 Ft-os sport vásárlási utal-
ványt nyer. Az B, C, D csoportok 
gyôzteseinek a jutalma egy bôr-
labda. A csoportok elsô két helye-
zettje feljut a felsôbb osztályba, az 
utolsó kettô pedig kiesik az alsóbb 
osztályba. 

szOBOszlaY IstVáN

téli teremlabdarúgó bajnokság

Kézilabda
NB II, férfiak
Várpalotai Bányász–celldö-

mölk 46:�1 (��:13) Várpalota, 
sportcsarnok, �00 nézô.

VBSK: Cziráki – ifj. Haszonics 7, 
Simon 8, Mazák 8, Tóth 1, Paics 9, 
Molnár 6. Csere: Selymes (kapus), 
Méreg 1, id. Haszonics, Halász 1, 
Soha 3. Edzô: Kiss Szilárd.

Fölényes, magabiztos gyôzelem.

ács–dse unió 30:�7 (16:15) 
ács, �00 nézô. 

DSE: Kosánczki – Purger 4, Si-
mon 5, Nátrán 2, Kobole 2, Martin 
7, Karát 2. Cere: Rédli (kapus), Ba-
ranyai 2, Szmola 2, Bozsóki 1, 
Szedlák, Szabad, Fehér.

Majdnem meglepetést okozott a 
palotai csapat az esélyesebb ácsiak 
otthonában. 

Pályázati 
felhívás

Várpalota Város Sport Közalapít-
ványának kuratóriuma (8100 Várpa-
lota, Gárdonyi G. u. 39.) pályázatot ír 
ki a várpalotai székhelyû iskolák, 
egyesületek részére az alábbi téma-
körökben: 

iskolai sporttevékenység – fôleg 
hagyományteremtô rendezvények 
szervezése (kupa, emléktorna stb.), 
versenyeken való részvétel, egyéb 
versenyek szervezése, lebonyolítá-
sa, utánpótlás nevelésének támoga-
tása. 

Eszközbeszerzésre a kuratórium 
nem ítél meg támogatást!

A pályázat beadási határideje: 
2008. november 15. 

A pályázati adatlap beszerezhetô 
a polgármesteri hivatal portáján, az 
ügyfélszolgálati irodán, továbbá le-
tölthetô a város honlapjáról („e-ön-
kormányzat” / sport címszó alól). 

A pályázatot Várpalota Város 
Sport Közalapítványa nevére, címére 
kell eljuttatni. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Sportpályázat”. 

A beadott pályázatokról 2008. 
november 30-ig a kuratórium dönt 
és valamennyi pályázót írásban érte-
síti a döntés eredményérôl. 

A nyertes pályázókkal a kuratóri-
um írásban megállapodást köt. 

Várpalota Város Sport  
Közalapítványának kuratóriuma 

Várpalota–Gyulakeszi �:0 
(�:0) Várpalota, �00 nézô.

Várpalota: Kertész – Uj, Horváth, 
Blaski, Hardi (Kiss), Bálint, Csiszár, 
Kovács G., (Bierbauer), Pencz (Ko-
vács L.), Király, Zsupek (Botka). 
Edzô: Fekete István. Magabiztos 
gyôzelmet aratott a palotai csapat 
a megyei bajnokság 12 fordulójá-
ban. Mindkét gólt Hardi lôtte.

ajka Kristály–Várpalota 0:� 
(0:�) ajka, 100 nézô

Várpalota: Kertész – Uj, Horváth, 
Hardi, Bálint, Csiszár, Kovács (Bot-
ka), Pencz, Király, Lukács (Zsupek), 
Bogdán. Edzô: Fekete István. A pa-
lotai csapat rendkívül fontos mér-
kôzést nyert idegenben. Góllövôk: 
Hardi és Bogdán. 

1. Várpalota 13 11 1 1 39:12 34

2. Taliándörögd 13 10 2 1 29:10 32

3. Ajka Kristály 13 8 3 2 30:16 27

4. Úrkút 13 8 1 4 38:18 25

5. Balatonfüred 13 6 5 2 24:11 23

6. Herend 13 6 5 2 31:23 23

7. Pétfürdô 13 6 1 6 29:26 19

8. Gyulakeszi 13 5 3 5 23:20 18

9. Öskü 13 6 0 7 24:28 18

10. Csabrendek 13 5 2 6 22:33 17

11. Csetény 13 4 4 5 25:31 15

12. Devecser 13 3 2 8 29:33 11

13. Peremarton 13 2 5 6 15:25 11

14. Mihályháza 13 1 3 9 24:48 6

15. Felsôörs 13 1 3 9 15:24 6

16. Balatonfôkajár 13 1 1 11 12:41 4

Megyei elsô osztály

a Palotai hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu oldalon is olvasható
a város eseményeirôl készített képek megtekinthetôek 

a www.varpalotai.hu oldalon.
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Hozzávalók:  1 db szûzpecsenye, 
1/2 szál póréhagyma, 1 csomag 
bacon szalonna, 1 szál halványító 
zeller, 10 dkg füstölt kolbász, 1 db 
tv-paprika, fûszerek: só, bors ízlés 
szerint

A szûzpecsenyét óvatosan ket-
tényitom, kikloffolom, sózom és 
borsozom. Amíg pihentetem a só-
val, addig a többi hozzávalókat fel-
aprítom, tetszés szerint, kockázva, 
vagy csíkozva, összekeverem és a 
szûzpecsenyébe töltöm. Feltekerem 
a betöltött pecsenyét és körbekö-
tözöm. Tepsibe rakom, tetejét ba-

con szalonnával, vagy esetleg házi 
füstölt szalonnával beborítom, 
fóliázom és kb. 150 fokos sütôben 
1/2 óráig sütöm. Ezt követôen le-
veszem a fóliát és a szalonnacsíko-
kat, és egy picit pirítok rajta.  

Ezt követôen újra visszafóliá-
zom a tepsit a kiszáradás elkerülé-
se miatt, és mert így könnyebben 
szeletelhetô a tekercsünk. Zöldsé-
ges rizzsel adom fel, de burgonya-
pürével is nagyon finom. Gyorsan 
elkészíthetô, ízletes és lehet vari-
álni a töltelékét, mikor mihez van 
kedvünk!

recept(t)úra

Ha megkérdeznék, kevesen len-
nénk, akik nem tudnánk, ki volt ô.

Évtizedeken át, minden nap, 
mindig ugyanabban az idôben ott 
volt kis faházban a palotai fôtéren, 
ami a suli elôtt állt. Cukorkát, cso-
koládét, szotyolát, és rengeteg fi-
nomságot árult, miközben tréfá-
san, bár kicsit szigorúan tanítani, 
nevelni próbált minket. És az a 
csodás gesztenye! Ki ne emlékezne 
rá! Bizonyára sokakban elôjönnek 
az emlékek: amikor esténként a hi-
degben, nagyszülôk, szerelmes pá-
rok, vagy éppen gyerekek, sorban 
álltunk nála a finom sült geszte-
nyéért. Az akkori társaság, mind-
annyian nagyon szerettük. Jó 

szívû, kedves néni, aki mindennap 
ugyanolyan, és mindig vidám volt. 
Pedig sokan szinte csak a nevét 
tudtuk: Aranka néni. De ô rólunk 
annál többet. Mintha mindenki 
nagymamája lett volna.

Ezek a dolgok manapság már 
nincsenek. Az idô eltelt, és mi is 
felnôttünk. 

Mára a kis faház helye üresen 
áll, a sült gesztenye illata sem töl-
ti be a teret.

Aranka néni elment.
„Hogy elhagyám örökre  
a hazai tájat,
Karikás, nagy aranyló szemekkel,
Árvácskák néztek utánam.”

seVINGer PIrOsKa

aranka néni

töltött szûzpecsenye

a múlt éjjel súlyos baleset történt a falu határában. a sérült a 68 
éves Ördögffy Pista bácsi. 
az említett személy tegnap éjjel elhagyván az egyik vendéglátó-
ipari egységet, szóváltásba keveredett, majd a beszélgetés után 
kezet fogott az állami erdôrendészet egyik villanypásztorával.

egy sörözô falára írták: 
„a hosszú élet titka: legyen nálad bicska!”

humorzsák

lAKOSSágI FóRum
A Családsegítô Szolgálat 2008. november 20-án, csütörtökön 16 órai 

kezdettel lakossági fórumot szervez Várpalotán, Felsôinkám u. 1. szám alatt.  
Téma: ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Családsegítô Szolgálat

A KERESztÉNy ÉRtElMISÉGIEK  
SzöVEtSÉGÉNEK  

VáRPAlotAI cSoPoRtjA
szeretettel meghívja az érdeklődőket  

november 11-én, kedden 18 órára
a Nepomuki Szent jános  

Római Katolikus ált. Iskola ebédlőjébe,  
ahol vendégünk lesz

BöjtE  cSABA
ferences szerzetes,  

a  Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója.

Látogatása során a közismert Csaba testvér szívesen fogad  
az árva és nehéz sorsú gyermekek számára adományokat: 

tisztító- és tisztálkodószereket  
(mosószer, öblítő, mosogató,  tusfürdő, fogkrém stb.),  

gyógyszereket, vitaminokat, tetűirtó szereket.   
Az adományokat a fent jelzett találkozó ideje alatt, a helyszínen, 

illetve ezt megelőzően a katolikus iskola portáján lehet leadni. 

Várjuk az együttérző, felelősséggel gondolkodó embereket  
és felajánlásaikat!


