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Most, hogy ilyen rosszra fordultak 
dolgaink (gazdasági válság, meg-
szorítások, elvonások) az az érzé-
sem, hogy egyre kevesebb embert 
érdekel a szabadság. Pedig, mennyi-
re áhítottuk egykoron, nem is olyan 
nagyon rég. Hiszen alig húsz évvel 
ezelôtt, az utolsó szovjet katona tá-
vozásával léphetett Magyarország a 
szabadság ösvényére. 

Egy 2001-es parlamenti döntés 
értelmében minden év június utol-
só szombatján a magyar szabadság 
napját ünnepeljük, emlékezvén ar-
ra, hogy az utolsó szovjet katona 
1991. június 19-én elhagyta ha-
zánk területét. 1944. március 19., 
a német megszállás óta, a 1991-es 
idôpontig elôször nem állomáso-
zott idegen katona magyar földön, 
ami egyben azt jelenti: az ország 
visszanyerte önállóságát.

Az elmúlt kétezer évben többfé-
le módon határozták meg a sza-
badság fogalmát. Az egyik szerint 
a szabadság elsôsorban a cselek-
vésre vonatkozik. Mások viszont 
elsôsorban a fogalom jogi, filozófi-
ai vagy teológiai alapját keresik, s 
állítják, az az ember szabad, aki el-
határozásában, döntéseiben és 
cse lekedeteiben nincs semmilyen 
kényszernek alávetve. Mindeneset-
re ne tévesszük szem elôl, hogy a 
szabadság viszonyfogalomként ér-
tel mezhetô, hiszen a közösségek-
nek vannak olyan írott és íratlan 
„törvényei”, melyekhez alkalmaz-
kodnunk kell. E nélkül ugyanis a vi-
lág kaotikussá válna.

Tény, hogy egyre több emberjogi 
aktivista mûködik a nagyvilágban, 
nálunk is védik személyiségi joga-
inkat, az emberi méltósághoz való 

jogot, azonban hatásuk mintha 
nem igazán érne el a hétköznapok-
ba, nem igazán véd meg a napi 
ilyen-olyan megaláztatásoktól. 
Nyil ván, mert meg kell érnie egy 
kö zösségnek a szabadságra.

A keresztény tanítás szerint Is-
ten szabadságot adott az embernek 
a jóra és a rosszra, s hogy melyiket 
választja, az egyéni döntés kérdé-
se. Ezzel ellentétben a determinis-
ták viszont azt állítják, éppen hogy 
nem kaptuk meg ezt a fajta döntési 
szabadságot, mert minden cseleke-
detünket meghatározzák bizonyos, 
adott okok, körülmények.

Sok esetben amitôl az egyik em-
ber szabadnak érezheti magát, az 
a másik számára teljes alávetett-
séget jelent, s a nemzet vagy a vi-
lág közös szabadsága korántsem 
jelenti azt, hogy a társadalomban 

az egyén is szabad. Még akkor 
sem, ha a demokratikus jogok min-
denkire vonatkoznak, hiszen az 
emberek nem feltétlenül tudnak 
élni jogaikkal. 

A társadalom erôfeszítései a 
jobb, emberibb, nemesebb élet- és 
munkafeltételekért éppúgy örök 
küzdelem, mint a nemzetek ellen-
állása idegen befolyással, idegen 
mûveltséggel vagy idegen uralom-
mal szemben. A harc örök, mert 
mindig lesznek önzôk, akik mások 
szabadságából és munkájából akar-
ják felépíteni hatalmuk sziklavárát. 
Ezért nincs megállás, résen kell 
lenni, védelmezni, amit már elér-
tünk, még akkor is, ha pillanatnyi-
lag éppen kenyérgondokkal küzd az 
ember.

BALASSA GELLÉRT

Hol a szabadság mostanában?
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Háromszáz várpalotai család kapott élelmiszercsomagot

Adományosztás

Liszt- és cukoradomány érkezett 
június elején városunkba, mely 
közel háromszáz rászoruló vár-
palotai család asztalát gazda-
gíthatta. Nagy Erika, Várpalota 
Város Önkormányzatának egész-
ségügyi, szociális és szegény-
ügyi referense számolt be la-
punknak a részletekrôl. 

A várpalotai önkormányzat 
2007-ben jelentkezett arra a felhí-
vásra, mely az európai uniós élel-
miszercsomagokra való pályázati 
lehetôséget tartalmazta. Az ország 
egyes részeire különféle segély-
szervezetek közvetítésével jutnak 
el az unióból érkezô adományok, 
Várpalota a Katolikus Karitász ha-
tásköréhez tartozik. Pályáztunk, 
és 2007 óta éves szinten két-há-
rom alkalommal mi is részesülünk 
az adománycsomagokban; kaptunk 
már eddig lisztet, száraz tésztát, 
gabonapelyhet, tasakos készételt 
és egyéb tartós élelmiszert, min-
dig nagy mennyiségben – tájékoz-
tatott Nagy Erika. Az adományok 
megérkezésekor Lassu Tamás ön-
kormányzati képviselô, illetve a 
Palotaker Kft. biztosítja a telephe-
lyet az elhelyezéshez, az ott dolgo-
zók targoncával segítik a több rak-
lapnyi adomány lerakodását. Nem 
csak városunk, hanem a környezô, 
mintegy 8-10 település adományai 
is ide érkeznek, mivel Várpalota 
felvállalta a területi elosztó szere-
pét, így segítve a karitász munká-
ját és a rászorultakat. Június 4-én 

kétféle élelmiszer is érkezett, koc-
kacukor és liszt több mint hat-
tonnányi mennyiségben, melynek 
szétosztása és elszámolása már le 
is zajlott: közel háromszáz várpa-
lotai család vihette haza az élel-
miszercsomagot.

A Családsegítô Szolgálat mun-
katársai állítják össze a rászoru-
lók névsorát, minden alkalommal 
felülvizsgálják, frissítik a listát, 
hogy minél szélesebb körben ré-
szesülhessenek a családok az 
élelmiszerekbôl, fôként aszerint, 
hogy az éppen érkezett adomány 
a jellege alapján elsôsorban kik-
hez jusson el.  Mivel Várpalotán 
az adományok szétosztása és az 
elszámolás gördülékenyen zajlik, 
illetve a területi elosztó szereppel 
is sokat segít Várpalota a Katoli-
kus Karitásznak, ezért idônként 
kiegészítô adománycsomagot is 
kap a város a segélyszervezet rak-
tárából. A nyár folyamán még vár-
ható ilyen külön élelmiszercso-
mag érkezése, és az év végéig az 
újabb adag uniós adománycsomag 
szállítása is megtörténik a jóté-
konysági szervezet ígérete sze-
rint. Minden segélyezési, pályá-
zati lehetôséget megpróbálunk 
felhasználni, hogy városunk rá-
szoruló családjainak életét köny-
nyítsük – közölte Nagy Erika –, de 
sajnálatos módon egyre kevesebb 
erre a lehetôség, hiszen a gazda-
sági helyzet következtében szûkül 
az adományozók köre.

GÁGÓ ANITA

Leállt a Habitat
A Bajnai-kormány családtámoga-
tó intézkedései eredményezték a 
Habitat for Humanity által koor-
dinált családiház-építési prog-
ram kényszerû leállítását, mely 
jelenleg tíz rászoruló családon 
segített volna városunkban.

A társadalom egészét érintô csa-
ládtámogatási változtatások sajnos 
városunkat sem kerülik el. Várpa-
lotán ugyanis tíz család nem fog 
hozzájutni új otthonhoz a Habitat 
által biztosított konstrukcióban. 

A Habitat for Humanity egy 
nemzetközi humanitárius szerve-
zet, amely rászoruló, de jövede-
lemképes családoknak lakóházakat 
épít. A program részeként a házak 
majdani lakóit összeszervezve vég-
zik el a munkák nagy részét, ezzel 
csökkentik a beruházás költségeit, 
de csökkenti a ráfordítást a Habitat 
által adományokból összegyûjtött 
építôanyagok felhasználása is. 
Ezen felül segíti a kedvezményes 
hitelhez jutást is a szervezet, így 
ezek a családok jelentôs segítség-
gel és kedvezménnyel juthatnak 
saját otthonhoz. 

– A Habitat programjának in-
tegráns része a szociálpolitikai tá-
mogatás, azaz a szocpol – mond-
ta Németh Árpád polgármester –, 
amit most eltöröltek. Ennek követ-
kezményeként (bár eredményesen 
szerepeltünk a Habitat pályázatán, 
a területet is kijelöltük, és a vá-
ros által nyújtott támogatásban is 
megegyeztünk), a projekt nem lesz 
kivitelezhetô, a konstrukció ugyan-
is a szocpol megszûnésével már 
nem áll meg, errôl levélben tájé-

koztatott is bennünket a szervezet 
igazgatója – tette hozzá.

A Habitat emellett foglalkozik 
meglévô házak, lakások felújításá-
val is, hasonló konstrukcióban, s 
mivel itt a szocpol nem játszik sze-
repet, az önkormányzat továbbra is 
együttmûködik majd a szervezettel 
ezen a területen.

– Ezzel összefüggô a nemrégiben 
napvilágot látott parlamenti intéz-
kedés, melynek hideg racionalitása 
elkeserítô – mondta a polgármester. 
A kormányzat korábban bejelentet-
te, hogy a hiteltörlesztô részlet 
emelkedése miatt nehéz helyzet-
be került családokon segíteni fog-
nak, erre a célra elkülönített összeg 
lesz. – Ehelyett most nagylelkûen 
lehetôvé teszik az önkormány-
zatoknak, hogy az ilyen helyzet-
be került családoktól felvásárolják 
a lakásokat, majd utána bérbe ad-
ják nekik. Ám az önkormányzatok 
többségének, így a miénknek sincs 
anyagi lehetôsége arra, hogy laká-
sokat vásároljon, ha lenne rá forrás, 
már régen megvásárolhattuk volna 
a lakásokat – tájékoztatott Németh 
Árpád.

A polgármester elmondta, a hi-
telfizetési problémával küzdô csa-
ládoknak ez nem jelent megoldást. 
Az segítséget jelenthetne, ha pél-
dául az állam garanciát vállalna a 
hitelek visszafizetésére a bankok 
felé, netán kamatkedvezményt, 
vagy futamidô-átütemezést érne 
el, a fent említett opció (a laká-
sok felvásárlása, majd bérbeadása) 
azonban semmiképp sem járható út 
a jelenlegi gazdasági helyzetben.

BÁLINT ANGÉLA



[ 2009. július 2. ] 3

A testületi ülés döntései
„Önkormányzati képviselôi tiszt-
ségembôl eredô feladataimat 
Vár palota város fejlôdésének 
elô mozdítása és az alkotmány ér-
vényesülése érdekében lelkiis-
meretesen teljesítem…” – tette 
le esküjét ünnepélyes keretek 
között a június 25-ei képviselô-
testületi ülés kezdetén dr. Ju-
hász Attila.

A márciusban megüresedett 
képviselôi szék elfoglalásával ismét 
tizenhét fôre növekedett Várpalo-
ta Város Önkormányzata Képviselô-
testülete, miután a helyi választási 
bizottság elnökhelyettese hivatalo-
san is bejelentette a 7. számú vá-
lasztókörzet újonnan megválasztott 
egyéni képviselôje, dr. Juhász Atti-
la választási gyôzelmét. A továb-
biakban napirend elôtti felszólalá-
sában Huszárné Bacsárdi Valéria, a 
Fidesz–KDNP-frakció vezetôje rea-
gált az MSZP EP-választások elôtt 
terjesztett hírlevelére, melyben 
többek között hangsúlyozta, hogy 
a szóróanyag terjesztésének módja 
és tartalma etikátlan volt. A város-
ban megszépült utakat és házakat, 
új vállalkozásokat, játszótereket és 

bölcsôdéket láthatnak az itt élôk, 
szemben a hírlevélben terjesztet-
tekkel, melyre maguk a választópol-
gárok az egész város területén kife-
jezték véleményüket és válaszukat 
a június 7. választás során.

A testületi ülésen terjesztet-
te elô 2008. éves beszámolóját a 
Bakony Volán Zrt., és bejelentet-
te, hogy az áfa júliusi emelése mi-
att szükségessé válik a Volán tari-
fadíjainak mintegy 4-10 százalékos 
növekedése. Hosszabb tárgyalás 
után szavazták meg a képviselôk 
a forgalmi rend változását a vá-
rosban, amely érinti az Inota vá-
rosrész Polyán utcáját, itt, a lakók 
kérésére, 3,5 tonnás súlykorláto-
zást vezetnek be „kivéve áruszállí-
tás” kiegészítô táblával. Emellett a 
Tési-dombon, a Körmöcbánya utca 
elején lévô élelmiszer bolt, illetve 
virágbolt elôtt rakodási hely kerül 
kijelölésre, várakozási tilalommal, 
a Mátyás király út bizonyos szaka-
szán pedig tiltva lesz a megállás. 

Június 30. dátummal szûnnek 
meg a Közterület-felügyelet és Vá-
rosüzemeltetési Igazgatóság, a Pa-
lotakonzult Kft. és a Várpalota Vá-
rosi Kincstár mint önálló szervek, 

melynek következtében feladatok 
ke rülnek át részben a polgármeste-
ri hivatalhoz, részben a Várpalotai 
Közüzemi Kft.-hez. Az ülés során 
megtörténtek a közüzemi kft. át-
szervezése következtében szüksé-
ges rendeletmódosítások, így kizá-
rólagos jogot kapott a kft. a kincs-
tártól és a városüzemeltetéstôl át-
került szakfeladatok ellátására júli-
us 1-jei dátummal. Módosításra ke-
rült a közüzemi kft. alapító okirata 
is az ügyvezetô igazgató személye 
és a tevékenységi kör bôvülése te-
kintetében.   

A Felsôvárosi Kvártély, Kézmûves 
és Bemutatóház üzemeltetése eddig 
a Várpalota Városi Kincstár hatáskö-
rébe tartozott, a képviselôk az ülé-
sen elfogadták, hogy a ház integ-
rálása a Szindbád Nonprofit Kft.-be 
történjen, hiszen így megfelelô kul-
turális háttérrel folytatódhatnak to-
vább a kézmûvesházban már eddig 
is mûködô tevékenységek és rendez-
vények. A városi közmûvelôdési kon-
cepció megvalósulásának egy lépése 
a helytörténeti olvasókönyv létre-
hozása, mely által a tanuló ifjúság-
nak lehetôsége lesz e téren bôvíteni 
az ismereteiket – emelte ki Katona 

Csaba alpolgármester a várostörté-
neti monográfia és helytörténeti ol-
vasókönyv megvalósítására irányuló 
elôterjesztés megvitatása közben. 
A könyv létrehozása egy szakmai 
csoport által végzett kutatómunka 
eredménye lesz, mely a Várpalotát 
környezô régióra is kiterjed. 

A képviselô-testület szándéka 
továbbra is fennáll az irányban, 
hogy az Ápoló Otthont, az idôsek 
átmeneti ellátását, valamint a szo-
ciális konyhát az újonnan kiala-
kítandó inotai telephelyen fog-
ja mûködtetni, melyhez pályázati 
forrást kíván felhasználni, amint 
kiírásra kerül a bentlakásos szoci-
ális ellátásokra szóló pályázat, és 
ezen az önkormányzat részvéte-
le sikeres lesz. Az önkormányzati 
képviselô-testület döntött arról, 
hogy a Fitt-Net 2001. Bt.-t vissza 
nem térítendô támogatásban ré-
szesíti tizenegy új munkahely léte-
sítése céljából, valamint ingyene-
sen használatba adja a volt MHSZ- 
sportlôtér egy részét a Zúgó Nyilak 
Történelmi Íjász Egyesület részére 
öt év idôtartamig, sporttevékeny-
ségük folytatása céljából. 

GÁGÓ ANITA

Bababarát terület lett városunk
Nemrégiben vehette át az Egész-
ségügyi Minisztériumban Németh 
Árpád, városunk polgármestere a 
korábban meg pályázott, Bababa-
rát terület cí met igazoló doku-
mentumokat. 

Dr. Székely Tamás egészség-
ügyi miniszter és dr. Vojnik Má-
ria egészségügyi államtitkár ad-
ták át a bizonyító dokumentumo-
kat: Várpalota jogosult a bababa-
rát terület cím viselésére. 

Az Egészségügyi Minisztérium 
kétféle pályázatot is kiírt néhány 
hónapja, a bababarát terület mel-
lett bababarát kórház címre is le-
hetett jelentkezni.  – Mi jelent-
keztünk a bababarát terület pá-
lyázatra. Ennek feltételeként vál-
laltuk, hogy a városban biztosí-

tunk egy olyan jól felszerelt, el-
zárt területet, ahol a kismamák a 
gyermekeiket el tudják látni – tá-

jékoztatta lapunkat Németh Ár-
pád polgármester. 

A két pályázatra összesen 140 
önkormányzat jelentkezet, a 
nyertes 77 között pedig Várpalota 
is szerepel. Így részben pályázati 
pénzbôl, részben saját forrásból 
kialakításra került a Mártírok útja 
1. szám alatt lévô Gyermekjóléti 
szolgálat területén a kismamák-
nak nagy segítséget jelentô szop-
tató-, pelenkázóhely.

A cím viselésére nem ez az 
egyetlen hely szolgál rá, hiszen 
a város önkormányzatának egyik 
legfontosabb célja a gyermekek, 
ill. családok támogatása. A nemré-
giben megnyert bölcsôdefelújítási 
pályázat eredményeként immár a 
harmadik bölcsôdei csoport ke-
rül megnyitásra, ami összesen 36 

férôhelyes bôvítést jelent. Emel-
lett fontos részét képezi a csa-
ládtámogatásnak a Gróf Kálnoky 
Adélról elnevezett program, mely-
nek a kismamabérlet, a házasság-
kötési és gyermekszületési támo-
gatás éppúgy eleme, mint az ifjú 
házasok elsô lakáshoz jutásának 
támogatása. – Ezek mind alátá-
masztják, hogy a gyerekeket és a 
családokat támogatjuk – mondta 
a polgármester, majd hozzátette, 
a Bababarát területet jelzô táb-
lát a jövôben a város határaiban a 
fôúton ki fogják helyezni, és fel-
használják minden kommunikáci-
óban, ahol Várpalota megjelenik, 
bízva abban, hogy ez még inkább 
ide vonzza majd a fiatal házaso-
kat, családokat.

BÁLINT A.

 a gyermekek a jövôt jelentik a városnak
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Korábbi cikkemben a fóbiák leggyakrabban 
elôforduló fajtájáról, az agorafóbiáról írtam. 

A fóbiák többi fajtáját a pszichológiai szak-
irodalom és az orvosi diagnosztikus rendszerek 
az ún. „specifikus fóbiák”, valamint szociális 
fóbia kategóriáiban tartják számon.

Majdnem minden ember életében vannak 
olyan élôlények, tárgyak vagy helyzetek, amiktôl 
szívesen távol tartja magát. Betegségrôl akkor 
beszélünk, ha a szorongás olyan erôs, hogy fó-
biája tárgyától már azelôtt fél a személy, hogy 
azzal találkozott volna, és ha életében korlá-
tozó viselkedéseket vezet be a fóbia tárgyának 
elkerülése érdekében, mely viselkedések aka-
dályozzák megszokott életvitelében. Betegség 
esetén az egyén a szorongás tárgyával való ta-
lálkozás esetén súlyos szorongást él át. 

A specifikus fóbiák esetében leggyakrab-
ban állatokkal (rovarok, férgek), természe-
ti jelenségekkel illetve a természeti környezet 
jellemzôivel (vihar, víz, magasság), valamint a 
vérrel, injekcióval, sérüléssel, betegséggel kap-
csolatosan éreznek intenzív félelmet  az  érin-
tettek. 

A szociális fóbiában szenvedô egyén elkerü-
li az olyan helyzeteket, ahol bármilyen módon 
ítélkezhetnének viselkedése fölött. A szociális 
fóbia magába foglalja az olyan típusú félelme-
ket mint: nyilvános helyen való beszéd, evés, 
írás félelme, vagy épp a nyilvános wC haszná-
latának félelme. 

A fóbiák viszonylag gyakori elôfordulást mu-
tatnak a népességben. Az agorafóbia leginkább 
a nôket veszélyezteti, elôfordulása 5-7 %, a szo-
ciális fóbia 2-10 %-ban elterjedt. Az egyszerû 
fóbiák nagy gyakorisággal (40-50%) bírnak, ám 
kevés ember fordul problémájával pszichológus-
hoz vagy pszichiáterhez segítségért.

Nem akármilyen pillanatnyi ijedtség lesz fó-
biaként katalogizálva, sôt még a tartós félel-
mek sem fóbiák. Aki valamilyen fóbiával ren-
delkezik, az számos esetben irreálisként érzé-
keli a dolgokat, mintha egy filmben játszódna. 
Ugyanakkor felléphet az ôrültségtôl és a ha-
láltól való félelem érzése is. Az ilyen megnyil-
vánulások krízishelyzetet vonnak maguk után, 
amikor is az egyén bepánikol. Habár a fóbiák 
különbözôek, hasonló fizikai megnyilvánulások 
kísérik a félelem érzetét: a szívverés gyorsulá-
sa; felgyorsult légzés; izzadtság; hányinger és 
hasi fájdalmak; szédülés, egyensúly elvesztése; 
szúrásszerû érzés a végtagokban. 

A fóbiát kiváltó helyzetekben az egyén túl-
zottnak észleli a félelmet, ám mégsem tudja 
kontrollálni azt, kivéve, ha kerüli a fóbiás szi-
tuációkat. Az elkerülés számos esetben problé-
mát okozhat. A félelemtôl való félelem miatt az 
egyén számos esetben redukálja a félelem tár-
gyával való szembesülést. Minél erôsebb a fé-
lelem, annál intenzívebb lesz az elkerülési fo-
lyamat. Nem ritkák azok az esetek, mikor az el-
kerülési folyamatban az egyén oda kerül, hogy 

saját háza lesz az egyedüli bástya, mely bizton-
ságos helyként szolgál.

A specifikus fóbiák néhány érdekes, ritkán 
elôforduló fajtája: acerophobia – a savanyú 
íztôl való félelem; astrophobia – a csillagok-
tól való félelem; bibliophobia – könyvektôl va-
ló félelem; catoptrophobia – tükörtôl való fé-
lelem; dendrophobia – a fáktól való félelem; 
eleuthrophobia – a szabadságtól való félelem;  
genophobia – szexuális vágyaktól való félelem; 
laliophobia – a beszédtôl való félelem.

A szorongásos kórképek – és ezen belül a fó-
biák – kezelésére sok módszer áll rendelkezésre, 
így általában jó esély van a javulásra. A szoron-
gás testi megjelenése csökkenthetô relaxációs 
módszerekkel, a tünetek félelmet kiváltó hatá-
sa enyhíthetô, megszüntethetô viselkedés- ill. 
kognitív terápiás eszközökkel. Analitikus úton 
feltárható az eredeti kiváltó helyzet, és ennek 
megértése, átdolgozása segítheti a szorongás 
megszûnését. A szakemberek gyakran kombi-
náltan, és természetesen személyre és tünetre 
szabottan alkalmazzák ezeket a lehetôségeket. 
A terápia természetesen aktív részvételt kíván 
a klienstôl; cserébe nyugodtabb és örömtelibb 
életet, és mint minden pszichoterápiánál, önis-
meretet nyer.

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

IGNÁcz ADRIENN

A pszichológus válaszol

Fóbiák II.
Specifikus (simplex) fóbiák

A szalontai sertés, más néven 
veres disznó vagy ugrai disznó, 
az ország keleti részén volt ho-
nos. Hajdú-Bihar, Békés és Sza-
bolcs megyében, valamint Erdély-
ben. Nagyon fontos megemlíteni, 
hogy ezt a fajtát évtizedekig ki-
haltnak hitték. Örömteli azonban, 
hogy lelkes tenyésztôknek és tar-
tóknak köszönhetôen a mai napig, 
igaz csekély számban, de létezik ez 
a fajta.

Ôshonos háziállataink: 
a szalontai vörös vagy ugrai disznó

az ugrai disznó veszélyeztetett fajta

Roppant nagy testû, erôs fajta, 
arányos, jó formákkal. Feje erôs, 
arcorri része kissé megnyúlt.

 Fülei nagyok, háta fölhajlott, 
oldalai és mellkasa mély és don-
gás, a lapockák húsosak, fara csa-
pott, lábai erôsek és hosszúak. 
Színe: vörös, vörösesbarna, né-
melyik majdnem meggypiros. Erôs 
göndör szôrû. Gyenge szaporasá-
gú, lassú fejlôdésû fajta. Egy koca 
5-6 malacot fial. Húsa szálkás és 

rostos, de kitûnô ízû. Szalonnája 
tömött, kemény, de ízletes és so-
káig eltartható. Testsúlya elérheti 
a 250–300 kg.

 Tehát e rendkívül különleges  
fajtánk fennmaradt az utókor szá-
mára, de továbbra is a veszélyezte-
tett fajták közé soroljuk. Napjaink-
ban a Hortobágyon, a pusztai ál-
latparkban láthatunk szalontai vö-
rös disznót.

HARcOS RIcHÁRD
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Megkérdeztük...
Mit szól  

az áfa-emeléshez?

Andrássy Ferencné nyugdíjas
Albérletben lakunk, az áfa eme-

lése után drágább lesz a díj, ma-
gasabb lesz a rezsiköltség is. Min-
den drágább lesz, a nyugdíjból már 
nem marad, ha mindent kifizetünk. 
Különösen nehezebb lesz fizetni a 
magasabb költségeket a családo-
soknak, ahol gyerekek is vannak.

Szomorkovics zoltánné 
gyesen lévô anyuka

Nem örülök az áfa-emelésnek, 
drágább lesz például az élelmiszer. 
Azoknak lesz megint rosszabb, akik 
dolgoznak, több lesz a kiadásuk, 
megint ôket érinti jobban a meg-
szorítás. Sajnos, kénytelenek va-
gyunk elfogadni a magasabb ára-
kat, és még többet spórolni.

Németh Erik 
üzletvezetô-helyettes

Sokan nem értenek egyet az áfa-
emeléssel, hiszen az ellenkezôjét 
érik el vele: kevesebb lesz az állam 
bevétele, mivel kisebb lesz a fo-
gyasztás, különösen a turizmus, a 
vendéglátás terén. Európában nem 
ez a gyakorlat, inkább próbálják 
visszaszorítani az áfát, hogy gene-
rálják a fogyasztást.

 -ÁGÓ

Teljes élet 
– nulla hulladék!

Tavasszal csatlakozott az Egész-
séges Palotáért Egyesület (EPE) 
a Hulladék Munkaszövetség 
(Humusz) által kiírt Nulla hul-
ladék programhoz, mely több 
egyesület bevonásával mûködô 
hulladékcsökkentésre irányuló 
országos program.

A program lényege, hogy az ál-
talunk termelt hulladék mennyisé-
gét a lehetô legkisebbre szorítsuk 
tömeg és térfogat szempontjából. 
– A polgármester úr és a közüzemi 
kft. igazgatójával történt meg-
állapodás után kidolgoztunk egy 
kérdôívet, ami a hulladékgazdál-
kodással, környezeti problémák-
kal kapcsolatos ismereteket méri 
fel. A kérdôív második részében 
lehetôség van javaslattételre a 
háztartások hulladékcsökkenté-
sének megoldására vonatkozóan – 
tájékoztatott Vancsek Ferenc, az 
EPE elnöke. 

A csaknem háromszáz, repre-
zentatívan kitöltött kérdôívet 
egy adatbázisba való felvitel után 
kiértékelik, s ez már némileg lát-
tatni fogja a lakosság álláspont-
ját, a program ugyanis ennek is-
meretében kerül kidolgozásra. – A 
kérdôívet azért is tartottuk fon-
tosnak, mert kíváncsiak vagyunk 
a lakosság véleményére, hiszen 
velük együttmûködve akarjuk a 
változtatásokat megvalósítani, 
nem pedig felülrôl ráerôltetve – 
mondta a programvezetô.

Elôzetes tervekkel már most is 
rendelkezik az EPE, így céljának 
tekinti a komposztálás bevezeté-
sét a már meglévô helyeken túl is, 
elsôsorban a családi házas öveze-
tekben. Fontos feladatnak tart-
ja továbbá a szelektív gyûjtés 
kibôvítését, panelházas és csa-
ládi házas területeken egyaránt, 
hiszen a most meglévô szelektív 
szigetek legtöbbször kényelmi 

okokból nem mûködnek teljes ki-
használtsággal. 

A pályázat augusztus 31-én le-
zárul, erre az idôpontra kell a 
szervezetnek kész programmal 
elôállnia. – Program lesz, már 
csak az a kérdés, hogy a lakosság 
miként fogadja majd, és milyen 
mértékû változtatásokat tudunk 
megvalósítani. A hulladékgyûjtési 
szokás átalakítása azért is fon-
tos, mert ha a szemét mennyisége 
továbbra is ilyen ütemben nô, az 
idôvel a szemétszállítási díj emel-
kedését vonja magával, nem is be-
szélve egyéb kártékony folyama-
tokról – mondta Vancsek Ferenc. 

A Nulla hulladék program ke-
retében – a fent említett célzat-
tal – a Humusz meghirdette az or-
szágos Kukadiéta versenyt, mely-
re a kukadieta.humusz.hu vagy a 
nullahulladek.hu honlapokon  au-
gusztus 31-ig lehet jelentkezni. 

BÁLINT ANGÉLA

zöld világ a városban
Kiállítások, szakmai elôadások, 
vásár adott lehetôséget június 
12–14. között Thuri-vár környé-
kén és a Nagy Gyula Galériában 
megrendezett zöldexpo program-
ján a látogatók számára, hogy 
megismerkedhessenek a környe-
zetvédelem és alternatív ener-
giagazdálkodás számos területé-
vel és lehetôségeivel. 

A fosszilis, az ôsmaradványokon 
alapuló erôforrások egyre csökken-
nek, felelôsségteljes jö vô be te kin-
tés sel látható, hogy ezek alapján 
nem lesz fenntartható az emberi-
ség élete. Elfogy a szén, az urán, 
az olaj és az élelmiszer is, de meg-
van a megoldás, az embereken mú-
lik, hogy élnek-e vele, háttérbe 
tudják-e szorítani a profitszerzés 
érdekeit, és felelôsséget érezve a 

holnapért a megújuló energiafor-
rásokat nagy területen alkalmazva 
rátérnek arra az útra, amely me-
nekülési útvonalat ad számunk-
ra, és megakadályozza, hogy fel-
éljük a jövônket. Hetesi Zsolt, 
Szám Dorottya, Halmay György és 
Károly Péter, a téma szakembe-
rei közérthetô elôadásaiban ezek 
a kérdések kerültek szóba, részle-
tesen kielemezve az egyes szak-
területeket. Az egész rendezvényt 
látogató érdeklôdôk csekély szá-
ma nyomatékosan jelezte, hogy 
az emberek nincsenek tisztában a 
környezeti problémák komolyságá-
val és súlyával.

A programra Németh Árpád pol-
gármester is invitálta a város la-
kosságát megnyitóbeszédében, 
kiemelte, hogy egyedülálló, pél-
da nélküli kezdeményezés a mos-

tani, hiszen a három napon ta-
lálkozhatnak a résztvevôk azok-
kal a témákkal, amelyek a jövônk 
megôrzésérôl, az alternatív ener-
giahordozók használatáról szólnak. 

A kiállításon és vásáron a kör-
nyezettudatos életmóddal kap-
csolatos termékeket láthattak 
és vásárolhattak a látogatók, il-
letve lehetôség adódott felvilá-
gosító, tájékoztató tanácsadá-
sok meghallgatására is. Többek 
között a nap- és légkollektorok 
mûködésével, játék keretében a 
környezettudatos vásárlás és a sze-
lektív hulladékgyûjtés rejtelmei-
vel, az ökológiai gazdálkodásban 
hatékonyan alkalmazható készít-
ményekkel ismerkedhettek meg az 
érdeklôdôk, de a kézmûvesek sem 
hiányoztak a várkertbôl.

G. A.
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A fejlesztések szolgálatában
Várpalota város a 2008-as évben 
számos területen tudhat maga 
mögött fejlôdést, fejlesztést, 
melyhez nagymértékben járultak 
hozzá az önkormányzat tulajdo-
nában álló gazdasági társaságok.  
A cégek 2008. évi mûködéseinek 
beszámolói szolgáltatnak té-
nyekkel a város fejlesztése és az 
elért eredmények terén.

2008-ban nagyon jó évet tudhat-
tunk magunk mögött, melyet a vá-
roslakók is érzékelhettek – nyilat-
kozta Szederkényi Attila, a Közte-
rület-felügyelet és Városüzemelte-
tési Igazgatóság igazgatója az éves 
beszámoló kapcsán a májusi önkor-
mányzati testületi ülésen. – A ta-
valyi év során elvégzett feladatok 
ellátása közel 360 százalékos bevé-
telt hozott a városnak, a beterve-
zett feladatok pedig 90 százalékban 
megvalósultak.  Részben az igazga-
tóság felelt, többek között, a város 
tisztán tartásáért, a zöldterületek 
gondozásáért, az illegálisan elhe-
lyezett hulladékok elszállításáért, 
több városi rendezvény lebonyolí-
tásáért és biztosításáért. Megfeszí-
tett tempóban folytak a temetôi be-
ruházásaink, a 2009. évre tervezett 
tizenegy beruházásból valamennyi 
megvalósult. A munkálatok befeje-

zése után egy, Várpalotához mél-
tó, városi szintû szolgáltatást és 
temetôi arculatot tudunk felmutat-
ni – mondta Szederkényi Attila. – 
Sor került az alsóvárosi temetôrész 
területének bôvítésére, és elkészül-
tek a köztemetôk hasznosítási ta-
nulmányai is.  Az intézmény állat-
egészségügyi és ebrendészeti te-
vékenysége is kiemelkedô volt. A 
közterület-felügyelet munkatársai 
a város közigazgatási határain túl, 
Zircen láttak el szolgálatot, amely 
szintén pluszbevételt eredménye-
zett a városnak.

A Várpalotai Közüzemi Kft. 2008. 
évi eredményei az uszoda be-
ruházás kivételével a tervezett-
nek megfelelôen alakultak. A leg-
jelentôsebb eredmények közé so-
rolható többek között az inotai 
Készenléti lakótelepen a távhô-
szolgáltatási rendszer megfelelô 
szintre való fejlesztése, vala-
mint Várpalotán a Rákóczi úti 
távhôvezeték cseréje, amely-
lyel megakadályozták a fûtési 
idôszakban esetleges problémák 
jelentkezését. Több tízmillió fo-
rintos megtakarítást ért el a város 
számára a kft. azzal, hogy megsze-
rezte az engedélyt a hulladéklerakó 
2009 júliusáig való mûködéséhez. 
A fûtômûben történt fejlesztés kö-

vetkeztében lehetôvé vált a villa-
mosenergia-termelés költségeinek 
pontos számítása. A kft. a legfôbb 
tevékenysége, a hulladékkeze-
lés, és az egyéb fontos tevékeny-
ségek, mint a távhôszolgáltatás, 
építôipar, parkgondozás, útkarban-
tartás terén végzett munkájával is 
nagyban járult hozzá a város üze-
meltetéséhez és a fejlesztésekhez, 
bevételekhez juttatva a várost. 

A Palotakonzult Kft. 2008. évi 
tevékenységét alapvetôen az ön-
kormányzat részére végzett pályá-
zati és beruházás-elôkészítési fel-
adat ellátása mellett az AHI Roofing 
Magyarország Kft. várpalotai tetô-
le  mezgyár-beruházás kivitelezési 
mun káinak helyszíni irányításával 
kapcsolatos mérnöki feladat elvég-
zése jelentette. Gazdaságfejleszté-
si feladatokat is ellátott, lehetôvé 
tette helyi vállalkozások részvéte lét 
az építkezési folyamatban. A Palota-
konzult Kft. pályázatokkal kapcsola-
tos feladatai közé tartozott a Ringa-
tó Bölcsôde kapacitásbôvítô felújí-
tására, a 2008. évi panelprogramra 
és a Thuri gimnázium infrastrukturá-
lis fejlesztésére irányuló pályázatok 
elkészítése, amely tevékenységével 
csaknem 170 millió forint összegû 
EU-támogatáshoz juttatta városun-
kat. A társaság további tevékeny-

ségét képezte az önkor mányzati in-
tézmények számára mû sza ki doku-
mentációk, pályázatok ké szí tése, 
mûszaki ellenôri feladatok ellátása, a 
felsôvárosi feltáró közút létesítésé-
nek elôkészítése, vala mint az ener-
getika területén a vá rosi energiagaz-
dálkodási program elôkészítése.

A Várpalota Városi Kincstár a 
2008. évben bonyolította le többek 
között a bölcsôdék, óvodák, isko-
lák és a sportcsarnok felújítására, 
karbantartására vonatkozó közbe-
szerzési eljárásokat, végzett épü-
letfenntartásra és korszerûsítésre, 
ingatlankezelésre, intézmény-fel-
újítási munkálatokra vonatkozó 
gazdasági feladatokat. A kincstár 
végezte a város oktatási-nevelési 
intézményeinek gazdálkodásával 
kap csolatos feladatait, pénzügyi-
gazdasági ügyeit, mely által csök-
kenhettek az intézmények gazda-
sági részlegeinek költségei.    

Ezen gazdasági társaságok, a vá-
rosfejlesztés terén a jövôre nézve 
még eredményesebb, hatékonyabb 
és költségkímélôbb munka érde-
kében történô átszervezésérôl, va-
lamint a Várpalotai Közüzemi Kft. 
terveirôl lapunk következô számá-
ban Helt Tamás, a kft. ügyvezetô 
igazgatója nyújt tájékoztatást.

GÁGÓ ANITA

’56-os veteránok Várpalotán
Városunkba látogattak, és meg-
tekintették a helyi nevezetes-
ségeket az országos ’56-os Szö-
vetség képviselôi, Fazekas 
János elnök vezetésével. 

Németh Árpád polgármester és 
a helyi ’56-os Klub tagjai fogad-
ták és üdvözölték az érkezô ven-
dégeket a Trianon Múzeumnak he-
lyet adó Zichy-kastély elôtt, meg-
tisztelve ôket az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc célkitûzései 
érdekében küzdött harcukért. Né-
meth Árpád polgármester kö szön-
tôszavaiban, összekapcsolva a 
nem zetünk trianoni tragédiáját és 
az ’56-os októberi eseményeket, 

emlékezett meg a történelmi múlt-
ról, majd  dr. Szabó Pál Csaba mu-
tatta be a Trianon Múzeum érté-

kes, európai szintû kiállításanya-
gát, melyet a vendégek érdeklôdve 
tekintettek végig. Fazekas János 

vezetésével megkoszorúzták a 
múzeum elôtt lévô emlékkeresz-
tet, majd egy felfrissítô ebéd és 
pihenô után elhelyezték a tiszte-
let koszorúit a Thuri György té-
ren található ’56-os emlékmûnél, 
valamint a Faller Szakközépisko-
la falán lévô emléktáblánál is, 
és megemlékeztek a város ’56-os 
emlékhelyeirôl, az ezekhez kap-
csolható eseményekrôl. A vár 
meg te kintése is a program része 
volt, a bányászattörténeti gyûj-
temény nagy sikert aratott, hiszen 
a veteránok között két bányász is 
volt, akik meghatottan énekelték 
el a bányászindulót. 

G. A.

az '56-os szövetség képviselôi a trianon múzeum elôtt
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Bányagépek az Aldridge-tól
Újra gyártják a bányagépeket az 
egykori gépüzem csarnokában. A 
próbagyártási folyamatok nem-
régiben értek véget, s azóta túl 
vannak az elsô szállításokon is. 

A cég létrejöttével nem pusztán 
munkahelyteremtésrôl beszélhe-
tünk, bár ennek jelentôsége egyál-
talán nem elhanyagolható a jelen 
gazdasági helyzetben, mindemellett 
azonban a nagy hagyományú várpa-
lotai bánya- és gépipar egy részének 
újraindításáról van szó, melynek ér-
zelmi jelentôsége is meghatározó.

– Várpalotán megvolt a kellô 
szakmai bázis a gyár létrehozásá-
hoz, ezért is esett a városra a vá-
lasztás – mondta Neal weightman, 
az Aldridge Fabrications Ltd. ma-
gyarországi fióktelepének vezetôje, 
aki jól ismerte a korábbi gépüzem 
munkatársait, hiszen a kilencvenes 
években többször is dolgozott ve-
lük. – Amikor megtudtam, hogy a 
régi üzem csarnoka üresen áll, fel-
vettem a kapcsolatot a dolgozók-
kal, és belevágtunk a gyár létreho-
zásába – tette hozzá. 

Az új céget márciusban jegyez-
ték be várpalotai székhellyel. Az 
Angliából kapott felszerelésekkel 
április folyamán elindult a próba-

üzem, mára pedig túl vannak az 
elsô megrendelések legyártásán.

A várpalotai gyár a világ egyik 
legnagyobb bányaiparigép-gyártó 
vállalatának, a Joy Miningnak ter-
mel, emellett pedig egy másik, 
amerikai cégnek is, így megrende-
léseik folyamatosnak ígérkeznek. 

A bányatámrendszereket elô ál lí-
tó cég kizárólagos gyártója a Joy 
Miningnak, aki tíz év garanciát 
kínál a berendezésekre, ez pedig 
megkívánja az elôállító minôségi 
munkáját. 

– Nem könnyû az Aldridge-nek 
dolgozni, pláne, hogy Angliában öt 
gyárunk is van, akikkel szemben fel 
kell vennünk a versenyt, és be kell 
bizonyítanunk, hogy igenis jó dön-
tés volt a várpalotai üzem létreho-
zása, itt is tudjuk produkálni azt a 
mércét, amit a briteknek sikerül – 
mondta Neal weightman. – Dolgo-
zóinktól magas színvonalú munkát 
követelünk. 

A jelenleg 24 fôt foglalkoztató 
cég a közeljövôben tervezi újabb 
gépek beüzemelését, ezzel együtt 

pedig újabb alkalmazottak felvé-
telét is. 

Arról, hogy a globális válság mi-
att a bányagépgyárakat is érintô 
nehézségek ellenére terveznek-e 
létszámbôvítést, bizakodóan nyi-
latkozott a cég képviselôje. – Az 
általunk gyártott korszerû beren-
dezések a szénbányáknak igen 
gazdaságos szénkifejtést tesznek 
lehetôvé. A jelenlegi körülmények 
között azonban nehezen jutnak 
hitelhez a bányák, s ez magával 
vonja a megrendelés csökkenését 
a gyártók felé. Ennek ellenére be-
látható idôn belül szeretnénk dup-
lázni a jelenlegi létszámot, ehhez 
azonban az is kell, hogy a megren-
deléseinket idô közben ne vonják 
vissza – mondta.

A várpalotai dolgozók lel-
kes hozzáállását méltatta Neal 
weightman, miközben a több mint 
négyezer négyzetméteres csarno-
kon végigjárva megmutatta, hol és 
hogyan készülnek a támrendszer 
elemei, majd elmondta, nagyra ér-
tékeli Németh Árpád polgármester  
példaértékû támogatását, aki pozi-
tív hozzáállásával segítette a gyár 
létrejöttét.

BÁLINT ANGÉLA

a gyárban elkészültek az elsô bányagépek

Új elnök a palotai Fideszben
A Fidesz XXIII. országos tiszt-
újító kongresszusa után a vár-
palotai szervezetben új elnököt 
választottak, valamint felfrissí-
tették az elnökséget is. 

A várpalotai Fidesz tisztújítá-
sa során a választás eredménye-
ként új elnök került pártvezetôi 
pozícióba. Németh Árpád, koráb-
bi pártelnök úgy döntött, nem in-
dul újra az elnökválasztáson. La-
punknak elmondta, a pártpoliti-
kusi és a polgármesteri tisztség 
nagyon elválnak egymástól, ezért 
szerette volna a pártot olyan sze-
mély vezetésére bízni, aki a po-
zíciójából adódóan könnyebben 

láthatja el ezt a feladatot. – Pol-
gármesterként az egész váro-
sért felelôsséggel tartozom, míg 
pártvezetôként inkább a párt-
érdekek tartandók szem elôtt – 
mondta. 

A leköszönô pártelnök Huszárné 
Bacsárdi Valériát, a képviselô-
testület Fidesz–KDNP frakciójá-
nak vezetôjét javasolta az elnöki 
pozícióra, akit a párt tagjai teljes 
egyetértésben választottak meg.

Németh Árpád a jövôben a 
kibôvült elnökség tagjaként lát-
ja el pártbeli feladatait, Galam-
bos Szilvia, Mórocz István, Kato-
na Csaba és Remsei Julianna el-
nökségi tagok mellett. 

Huszárné Bacsárdi Valéria el-
nök azt tervezi, hogy az elnökség 
tagjai között felosztja majd a vá-
rospolitikai szintû feladatokat, így 
például az oktatásüggyel vagy vá-
rosfejlesztéssel kapcsolatos te en-
dôket. – Szeretném újraszervezni 
a csoportot: visszahozni a koráb-
ban aktív tagokat, valamint új ta-
gokkal bôvíteni a létszámot. A tag-
ság részérôl mindig is jogos igény-
ként merült fel, hogy több idôt 
töltsünk együtt. Ezért igyekszem 
olyan programokkal gazdagítani a 
csoport életét, amelyeknek – remé-
nyeim szerint – komoly közösség-
formáló hatásuk lesz – tájékozta-
tott az új pártvezetô. – Örülök a 

kibôvített elnökségnek, hiszen így 
lehetôvé válik a feladatok megosz-
tása, ezáltal megnô a munka haté-
konysága. 

Új arc az elnökségben Mórocz 
István, akitôl fôként a saját (fia-
tal) korosztályának megszólítását 
várja az elnök asszony. – A többi 
alelnök korábban már dolgozott 
elnökségi tagként, így számuk-
ra ez a feladat nem lesz újszerû 
– jegyezte meg, majd hozzátette, 
fontosnak tartja, hogy egy belsô 
ellentétektôl mentes, együtt gon-
dolkodó, cselekvôképes közösség 
alakuljon ki, mert csak így lehet 
sikeresen tevékenykedni.

B. A.
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Bakonyi kalandpark
Július 11-én nyitja meg kapuit a 
városunktól félórányira található 
Sobri Jóska kalandpark Kislôdön. 
A családoknak, baráti társasá-
goknak, kalandra vágyóknak szí-
nes programot kínáló többhektá-
ros parkról Szabó Péter, a terület 
vezetôje beszélt lapunknak.

– Kiknek ajánlja a parkot, illetve 
az itteni programokat?

– Mindenkinek, aki kirándul-
ni, túrázni szeretne, aki tisz-
ta levegôre vágyik, vagy festôi 
szép ségû környezetben szeret-
né eltölteni pi he nô idejét. A te-
rületen lévô tóban kialakított kis 
sziget alkalmas baráti összejöve-
telek, születésnapok, céges ren-
dezvények megrendezésére, akár 
zártkörûen is. Természetesen gon-
doltunk a gyermekekre is, nekik 
fûzfalabirintussal, ugróasztallal, 
kalandvárral, illetve egy rendkívül 
sok játékelembôl álló, óriási faját-
szótérrel kedveskedünk.

– A kalandpark különleges él-
ményt ígér. Mire számíthatnak az 
ide látogatók?

– A mesterséges tó fölött közel 
150 méter hosszan tócsúszót épí-
tettünk ki, amit biztonsági felsze-
reléssel a gyermekek is kipróbál-
hatnak. Vizes programként vízi do-
dzsemet bérelhetnek a vendégek. 
Ezenkívül kialakítottunk ötven hor-
gászhelyet, ahol minôségi halak-
kal telepített tavon jó fogásban re-
ménykedhetnek a nyugodt sportot 
kedvelôk. 

– A park szárazföldi kalandokat is 
tartogat. Melyek ezek?

– Itt található Magyarország 
legnagyobb drótkötélpályája. Re-
mek kerékpárpálya, mountainbike-
pálya áll az ideérkezôk rendelke-
zésére, természetesen lehetôség 
van kerékpárbérlésre is. Emel-
lett íjászat, lábtenisz-, foci- és 
strandröplabdapálya, teke és kerti 
sakk is fogadja a vendégeket. A he-
lyi lovarda lehetôséget ad lovago-

lásra, kocsikázásra, illetve a kezdôk 
lovas oktatásban, lovas táborban 
is részt vehetnek. Ezenkívül a ze-
ne kedvelôire is gondoltunk, au-
gusztusban nyár esti programokkal 
várjuk ôket: a szabadtéri színpadon 
látható lesz a Hotel Menthol musi-
cal, és fellép többek között a Biki-
ni, a United zenekar. 

– Milyen egyéb szolgáltatásokkal 
várják vendégeiket?

– Az erdôben telepített sza lon-
na sütô és pihenôhelyek, valamint 

étterem is várja a vendégeket, ahol 
hagyományos és táj jellegû éte-
leket is kóstolhatnak. A kis szi-
get vízeséssel, vízbe nyúló napo-
zóteraszokkal és hangulatos bár-
ral szolgál a látogatók kényelmére. 
Horgász- és lovas oktatásra is van 
lehetôség a park területén, ezen 
kívül nyári táborok szervezését és 
iskolai, óvodai kirándulócsoportok 
fogadását is vállaljuk. 

– Milyen szálláslehetôség áll ren-
delkezésre a több napra ér ke zôk nek?

– Kalandparkunkban többféle 
szálláslehetôséget is kínálunk ven-
dégeinknek: 4-6 fôs apartman, te-
lepített lakókocsi, továbbá árnyas 
ligetben sátor- és lakókocsihelyek 
biztosítják a megszállni vágyók pi-
henését.

A kalandparkról (nyitva tartás, 
szolgáltatások, árak, programok 
stb.) bôvebb információ a www.
bakonyikalandpark.hu weboldalon 
olvasható. 

BÁLINT ANGÉLA

különleges élmények várják a látogatókat
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Programajánlók, közérdekû információk
KRÚDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28.
Július 27-tôl augusztus 19-ig hétfôtôl 

péntekig 8–16 óráig tart nyitva. Minden 
hónap elsô hétfôi munkanapja szünnap. 
Június 15-tôl szeptember 1-jéig a 
szombati nyitva tartás szünetel.

JÓ SzERENcSÉT MûVELÔDÉSI KÖzPONT
Várpalota, Honvéd u. 1.
Dimitro Tkacs magyarországi ukrán nagy-

követ kerámiakiállítása a 15. teremben 
július 15-ig megtekinthetô.

TITKOS KERT
Várpalota, Veszprémi út 19.
Július 2. 18.30: a Kôris népzenei együttes 

koncertje
Július 14. 19 óra: Borkóstoló – lantmuzsi-

kával
INOTA
Baglyas, kopjafa
Július 2-án, 17 órakor a szabadság napi 

megemlékezés (1991. június 19-én el-
hagyta Magyarország területét az utolsó 
szovjet katona).

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 8, 
10 és 18 óra. Minden hónap elsô vasárnap-
ján 15 óra litánia, 16.30 g. k. szentmise. 

Inota, falu, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 11.30, minden 
pénteken szentségimádás. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

REFORMÁTuS
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 

17.30, bibliaóra szerdánként 17.30. 
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: vasárnaponként 8.45
EVANGÉLIKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer mek-
istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai isten-
tisztelet 10 órakor. Hónap utolsó vasár-
napján családi istentisztelet 10 órakor.

Hozzávalók: 7 tojás, 15 dkg 
cukor, 30 dkg liszt, 1 dl étolaj, 1 
csomag sütôpor, 1 evôkanál ka-
kaópor, 1 csokoládéaroma, 50 dkg 
magozott cseresznye, 2 evôkanál 
kristálycukor, 1 kávéskanál ôrölt 
fahéj

A krémhez: 2 csomag csoko-
ládés pudingpor, 6 dl tej, 20 dkg  
sütômargarin, 15 dkg porcukor

A tetejére: csokimáz

Elkészítés: A tepsit kibéleljük 
szilikonos sütôpapírral, rászór-
juk a cseresznyét, amit meghin-
tünk 2 evôkanál fahéjjal ízesített 
kristálycukorral. 7 tojásfehérjét 
keményre verünk a 15 dkg cukor-
ral, majd egyenként hozzáadjuk a 

tojások sárgáját. Belekeverjük az 
étolajat, a lisztet és a sütôport. A 
massza felét ráöntjük a cseresz-
nyére. A maradékhoz 1 evôkanál 
kakaóport adunk, valamint a cso-
koládéaroma felét. Ezt összedol-
gozzuk, és a sárga tésztára önt-
jük. Elômelegített sütôben kb. 
30-35 percig sütjük. 

A krémhez a 2 csomag cso-
koládés pudingot felfôzzük 6 dl 
tejben, kihûtjük. 20 dkg marga-
rint kikeverünk 15 dkg cukorral 
és a csokiaroma felével. Majd a 
kihûlt pudinggal összekever-
jük. Ha a tészta kész, kiborítjuk, 
hogy a cseresznyés rész legyen 
felül. Erre kenjük a krémet, majd 
csokimázzal bevonjuk.

Recept(t)úra

cseresznyés krémes

Két rendôr unatkozik a szolgálatban. Azt mondja egyik a má-
siknak:
– Találd ki, hány százas van a zsebemben!
– Ha kitalálom, egyiket nekem adod?
– Nem, akkor mindkettôt neked adom.

– csak nem balesete volt?
– Nem!!! csak felborítottam a kocsimat, hogy megnézzem, 
hogy forognak a kerekek...

– Meddig volt apukád kórházban?
– Egészen a nyugdíjig.
– És mi volt a baja?
– Orvos volt.

Humorzsák

Az új
Malota-
könyv  
Várpalotán
megvásárolható a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban, 
a Szolgáltatóházban, a papír-írószer boltban, 
a  várpalotai könyvesboltban (Várpalota, Szent 
István út 17), illetve a Táncsics utca 15. sz. alatti 
papír-írószer boltban.
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magyar zoltán olimpiai bajnok

Szent Iván-éji 
varázslat

Számos vidéken még napjaink-
ban is él, vagy újra felelevenítet-
ték a tûzgyújtás szokását a nyári 
napforduló ünnepén. Várpalotán 
sem telhetett el úgy Szent Iván-
éj ünnepe, hogy ne égjen az 
örömtûz a vár középkori falai kö-
zött és az ifjúsági ház udvarán.

A nyári napforduló alkalmával 
éri el a Nap égi pályájának csúcsát. 
Szent Iván napjának elôestéjén, az 
év legrövidebb éjszakáján ôsidôk 
óta élnek szokások, amelyekkel az 
ember a Napot igyekszik támogatni 
a sötétséggel vívott harcában. Vár-
palotán is igyekeztek Szent Iván-
éjszakát varázsolni a Thuri-várban. 
Sajnos az idôjárás megakadályoz-
ta a tervezett tûzugrást és pará-
zson járást, de azért a fáklyák fé-
nyében eltöltött pár óra gyertya-
jóslással, tánccal, csuhéboszorkák, 

bôrtündérek készítésével is hangu-
latot teremtett, meggy fogyasztá-
sával pedig felidézték a régi, ter-
mékenységgel kapcsolatos, Szent 
Iván-éjhez fûzôdô néphitet, prak-
tikát. 

Az ifjúsági ház munkatársai a 
gyermekeket vezették be a nyá-
ri napforduló titkaiba. Már napok-
kal elôtte összeálltak a csapatok a 
közösségi ház gyermekseregébôl, 
akik június 27-én délután ügyes-
ségi játékokban versengtek egy-
mással. Táncos és karatebemutató 
szórakoztatta a jelenlévôket, majd 
a pétfürdôi tûzoltók is csatlakoztak 
a programhoz, hogy kipróbálhassák 
a fiatalok a vízsugár használatát. 
Késôbb a meggyújtott máglya mel-
lett töltötték el az estét a gyerme-
kek, és élvezhették a nagy sikert 
aratott tûzzsonglôr-bemutatót. 

A. H.

A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.

Magyar zoltán, a kétszeres olim-
piai, háromszoros világ- és Euró-
pa-bajnok, jelenleg a Magyar 
Olimpiai Akadémia alelnöke a 
Várpalotai Olimpiai Baráti Kör 
meghívására érkezett városunk-
ba, és osztotta meg élményeit az 
érdeklôdôkkel. 

A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör 
az olimpiai eszme népszerûsítését 
tûzte ki célul, Magyar Zoltán szemé-
lyében a harmadik olimpikont hív-
ta és fogadta Várpalotán. Poór Gyu-
la, a társaság elnöke köszöntötte a 
világhírû sportolót. Hogy kezdôdött 
Magyar Zoltán sporttevékenysége, 
mi motiválta a megfeszített mun-
kára és az idegi megterhelésekkel is 
járó versenyekre, milyen élmények-
kel tért haza a világversenyekrôl – 
mindezekrôl vallott a beszélgetés 
során az olimpikon.

Már gyermekkorában hatalmas 
munkával, rengeteg edzéssel ala-
pozta meg a jövô sikereit, amelyhez 
nagyban járult hozzá Vígh László 
edzôi tevékenysége. Adottságai is 
hozzásegítették Magyar Zoltánt, 
hogy a montreali olimpián elôször 
megszerzett bajnoki cím után sem 
talált legyôzôre a lólengésben. 
Forradalmi volt az edzések so-
rán a különféle kiegészítô sport-

szerek használata, így válhattak a 
lólengés gyakorlatok a legmagasabb 
szintûekké. A nemzeti érzések, a 
hazaszeretet nagyon fontosak vol-
tak számára a felkészülés és a ver-
senyek során, amelyeket édesapja 
csepegtetett bele gyermekkorában.

Mesélt a híres magyar vándor 
elem létrejöttének körülményeirôl, 
amelyet nem sikerült elsajátíta niuk 
évek alatt sem a külföldi sportolók-
nak, visszaemlékezett az olimpiai 
versenyek különleges hangulatá-
ra, és az 1979-es évre mint pályája 
csúcsára, ami után hagyta abba a 
tornát, és végezte el az állatorvosi 
egyetemet. Kiemelte, hogy milyen 
fontos a sport az egészségmegôrzés 
terén is, és hogy mennyire lénye-
ges lenne a mai magyar sport - 
élet felvirágoztatása. GA

A lólengés királya
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Megyei hírek

Sikeres évad a Petôfi Színházban
Jelentôsen nôtt a nézôszám és gazdaságilag stabilan 

mûködött az elmúlt évadban a Petôfi Színház. A legnagyobb 
érdeklôdést a Hyppolit, a lakáj váltotta ki, Szulák Andrea és Ba-
lázs Péter fôszereplésével.  Szintén siker volt és mûsoron ma-
rad szeptembertôl is a Kakukkfészek és a Tisztújítás címû darab. 
Bujtor István igazgató szerint a legértékesebb elôadásuk Bulga-
kov Moliere-je volt. 

Az Édes Anna címû elôadás pedig a vidéki színházak idei ván-
dorfesztiválján, Sopronban megkapta a fôdíjat. 

A nyáron megkezdik a Latinovits Játékszín felújítását, a nyi-
tást októberre tervezik. Elsôsorban országosan ismert mûvészek 
elôadóestjeit rendezik meg, de felléphet egyórás önálló esttel a 
színházi társulat tagja is. A 28 tagú társulattól senki sem távozik, 
új tag felvétele nem várható.

Az új évadban többek között bemutatják Szabó Magda Régi-
módi történet címû darabját, Csíky Gergely Egy édes boldog pes-
ti nyár címû vígjátékát, valamint Arthur Miller Pillantás a hídról 
címû drámáját Eperjes Károllyal a fôszerepben. 

– Öröm, megnyugvás és büszkeség – így összegezte a fenntar-
tó önkormányzat véleményét Talabér Márta, a megyei közgyûlés 
alelnöke. Mint kiemelte, a Bujtor–Eperjes páros szemléletvál-
tást, a mûvészi színvonal javulását hozta a Petôfi Színháznál. Az 
idei Petôfi-díjat – a nézôk szavazatai alapján – Eperjes Károly, a 
Latinovits-díjat  – a színház dolgozóinak szavazata alapján – pe-
dig Horváth Lászlóné, a Petôfi Színház gazdasági vezetôje kapta.

Bûnbanda leleplezése
Veszprém–Várpalota környéki bûnbandát leplezett le az osztrák 

rendôrség. A csoport tagjai fôként mûszaki áruházakba, parfümé-
riákba és ékszerboltokba törtek be. Másfél-kétperces szintidôvel 
dolgoztak annak a Veszprém–Várpalota környéki bûnbandának a 
tagjai, akik az elmúlt egy évben legalább húsz betöréses lopást 
követtek el Ausztriában – jelentette be a minap Várpalotán Horst 
Egarter, a felsô-ausztriai tartományi rendôrség fôfelügyelôje.

A bûnbandának eddig tizenhárom tagját fogták el: a csoport 
irányítóját, a papkeszi B. Gábort a közelmúltban idehaza tartóz-
tatták le, a többieket Ausztriában tartják fogva. A tettesek min-
den alkalommal hajnalban a boltok vészkijáratát betörve hatoltak 
be az áruházakba, ahol legfeljebb két percig tartózkodtak, ez idô 
alatt telerakták a náluk lévô sporttáskákat kamerákkal, laptopok-
kal, mobiltelefonokkal, parfümökkel. A nyomozást vezetô osztrák 
fôfelügyelô elmondta még, hogy  a banda a lopott árut Magyaror-
szágon egy orgazdán keresztül értékesítette, ôt azonban egyelôre 
még nem sikerült elfogniuk a rendôröknek. A csoport az ausztriai 
portyázásai során bizonyíthatóan legalább 1,3 millió euró, azaz 
360-380 millió forintos kárt okozott, ám az osztrák és a német 
rendôrség is vizsgálja, hogy van-e közük egyéb felderítetlen be-
törésekhez.

Aranyembertôl 
Attiláig

A magyar és a kazah nép testvé-
riségtudatának erôsítése szán-
dékával indult útnak az a törté-
nelmi lovas túra, amelyre csepin 
Péter, zsolnai Gábor és dr. 
Bencze István vállalkozott ez év 
márciusában. Kazahsztánba re-
pültek, hogy onnan nyolc hónap 
alatt mintegy nyolcezer kilomé-
tert megtéve jussanak haza – 
adta tudtul lapunk a márciusi 
számában. 

XVI. századi vitézi viselet-
ben, fanyergeikkel vállukon, már-
cius 22-én Almatiba érkeztek a 
várpalotai Bakonyi Poroszkálók 
Hagyományôrzô és Sportegyesület 
tagjai. A lóvásárlás és egyéb szük-
séges teendôk után április 1-jén 
vágtak neki a haza vezetô útnak 
Issykbôl, az Aranyember kurgán-
jától. A helyiek szerint öngyilkos-
ság, amire vállalkoznak, a sivatag-
ban nincs se élelem, se takarmány, 
se víz, cserébe találkozhatnak vi-
perával, skorpióval, az amúgy is 
nehezen elviselhetô éghajlatot 
pedig homokviharok színesítik. 
Lovaik is erôsen rácáfoltak a velük 
kapcsolatos elôítéletekre, ahhoz 
képest, hogy sokan azt se néz-
ték ki belôlük, hogy a következô 
faluig lábon eljutnak, május vé-
gére már túl voltak a kettôezer-
kétszázadik kilométerükön. A hi-
vatalos szervek nem nyújtottak 
túl sok segítséget, a helyi újsá-

gok, tv-k viszont végig nagy fi-
gyelemmel kísérik útjukat. A ka-
zah vendégszeretet példamutató: 
vendégül látják a magyar vitéze-
ket, kedvesek, barátságosak ve-
lük, gyakran kísérik ôket lóháton, 
a rablótámadások ellen rendôri 
védelmet is kapnak. 

Az idôjárás változatos, lovagol-
tak hóesésben, sivatagi hôségben, 
esôben is. Május közepén találkoz-
tak a beígért homokviharral, ami 
nagyban megnehezíti mind a lo-
vak, mind a lovasok helyzetét, en-
nek ellenére töretlenül haladnak 
elôre. Ebben nem tudta megaka-
dályozni ôket sem vírus, sem a ki-
sebb balesetek. A pihenônapokon 
a környék nevezetességeit fedezik 
fel, múzeum, mecset és mauzóle-
um látogatásával töltik az idôt. 

Miután Shymkent városát el-
hagyták, Zsolnai Gábor ezzel az 
üzenettel nyugtatta meg az itt-
honiakat: „Még 60 km és elérjük 
Türkisztánt. Egyre több a teve és 
a szamár. Kizilordáig van idônk 
felhizlalni a lovakat, utána sem 
benzin, sem fû, sem árpa, sem 
édesvíz.” Csepin Péter optimiz-
musát és harci kedvét a sivatag 
homokja sem törte meg: „A si-
vatag után sztyeppe jön, jó vas-
tag fûvel, ott a lovaink annyira 
megerôsödhetnek, hogy könnye-
dén hódítjuk meg a kalmüköket, 
majd felkészülünk az orosz medve 
térdre kényszerítésére.” GÁGÓ

Mazsolka!
Tüzes, sajgó seb vagyok, égek,
Kínoz a fény és kínoz a harmat,
Téged akarlak, eljöttem érted,
Több kínra vágyom: téged akarlak.

Ady Endre – Tüzes seb vagyok
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Lelket lehelni 
a bányaipari képzésbe 

Magyarországon jelenleg közel 
hétszáz mûködô külszíni fejtésû 
illetve mélymûvelésû bányaüzem 
létezik, azonban a bányászati 
képzés az országban megszûnt. 
Ennek újraindításáról beszélget-
tünk Németh Gézával, Várpalota  
szakoktatási szaktanácsadójával.

– Hogyan merült fel a bányász-
képzés újraindításáról a gondolat? 
Milyen képzésekre, szakmakörökre 
vonatkozóan terveznek? 

– A mûködô bányaüzemek több-
sége követ, murvát, homokot, ka-
vicsot, mangánt, bauxitot, szenet 
termel. Ezekbe az üzemekbe szük-
séges lenne a szakember-utánpót-
lást biztosítani. Ezzel a gondolat-
tal keresett meg a polgármester 
úr, majd dr. Buzási István okle-
veles bányamérnökkel  elhatároz-
tuk, hogy megközelítjük a jelen-
leg mûködô bányavállalatokat vé-
leménykikérés céljából. Ehhez jo-
gosítványt – megbízást – kaptunk 
Várpalota várostól, a megyei önkor-
mányzattól, illetve a Bakonyi Szak-
képzési Társulattól, tehát hivatalo-
san is eljárhatunk az oktatás újra-
indításának felmérésérôl. Gondolok 
itt elsôsorban arra, hogy az Orszá-
gos Képzési Jegyzék alapján meg-
terveztük a leendô oktatások for-
máját, de a leglényegesebb kérdés 
az, hogy az iskola elvégzése után 
ezeket a szakembereket a mûködô 
bányaüzemek tudják-e majd alkal-
mazni. Évfolyamonként 30 fôvel 
tervezünk: külszíni bányász (le-
ágazó szakmái: kôfejtô, külfejté-
ses bányamûvelô), mélymûvelésû 
bányász (vájár, vízkútfúró). Ezeket 
a szakokat felnôtt oktatásban ké-
peznénk. 

– Ha elképzeléseik megvalósul-
nak, akkor önálló intézményként 
képzelik el ezt az iskolát? 

– Minden iskola beindításakor 
arra kell törekedni, hogy a piac 
igényeinek megfelelô létszámú 

szakembert képezzünk ki. A már 
említett 30 fôn túl lehetôséget 
kellene teremteni a bányaipa-
ri technikusi képzésre is. Ezek-
nek  az lenne a nagy elônye, hogy 
az érettségizett fiatalok már egy 
szakma megtanulása után ebben 
az intézményben tovább szakosod-
hatnának olyan irányba, amelyre 
az iparágnak szüksége van.  Négy 

féléves képzésre gondolunk, me-
lyek a vállalati igényeknek meg-
felelnek, mint már említettem 
középvezetôi szinten. Innen akár 
továbbtanulási lehetôséget is 
biz tosíthatunk a rátermetteknek 
a Miskolci Egyetem Bányamérnö-
ki Karán. Ezt az intézményt nem 
önálló iskolaként kell elképzelni, 
hanem a Faller szakképzô egy tag-
iskolájaként tervezzük megvalósí-
tani.

– Kiket kerestek meg eddig el-
képzeléseikkel?

– Megkerestük a Magyar Bányá-
szati és  Földtani Hivatalok   el-
nökeit és regionális vezetôit, 
a bányakapitányokat. Ôk kivé-

tel nélkül állítják, hogy erre az 
új típusú szakember-utánpót-
lásra  szükség van, mivel na-
gyon nehezen tudják feltölteni a 
középvezetôi munkaköröket, ke-
vés szakember van, akiknek a vég-
zettsége ennek megfelel. Ezenkí-
vül igyekszünk a lehetô legtöbb 
bányaüzem-vezetôt is felkeresni. 
Az eddigi tapasztalatok alapján 

azon a véleményen vannak, hogy 
szükséges az új iskola, szükséges 
az új oktatási tartalom bevezeté-
se, hogy a 21. századi követelmé-
nyeknek megfeleljen a munkaerô-
képzés, államilag mûködtetett in-
tézményben. 

– Milyen esélyt lát ennek a kép-
zésnek a beindítására?

– Ez jelenleg még csak egy 
terv, egy gondolatsor, amelyrôl 
el kell mondani, hogy életképes, 
a piaci igényeknek megfelel. En-
nek ellenére még azt mondom, 
hogy maradjunk a realitás tala-
ján, egyelôre csak bízzunk ben-
ne, hogy megvalósul a terv. A 
közeljövôben szeretnénk Várpa-

palotai szénbányászok mûszak után a Hetvenes években. újra indul városunkban a bányászati szakképzés?

lotán összehívni egy országos 
bányaipari szakképzéssel foglal-
kozó konferenciát. Erre az össze-
jövetelre hivatalos az összes bá-
nyavállalat és a  szakminisztéri-
umok is (munkaügyi, gazdasági, 
oktatási). Az iskola megvalósu-
lásához fel kell kutatni még egy 
sor segítô, támogató céget, intéz-
ményt – például, ha a Munkaügyi 

Központ hiányszakmaként állapít-
ja meg a felsoroltakat, akkor ma-
gas állami támogatást nyerhet az 
intézmény ennek beindítására. Ha 
ezen a konferencián zöld utat ka-
punk az elképzeléseinkhez, akkor 
meg kell még teremteni a tárgyi 
feltételeket is, ami teljes egé-
szében önkormányzati feladat 
lesz. Tehát azt kell mondanom, 
hogy legkorábban 2010 szeptem-
berében indulhat el ez a képzés, 
de még egyszer hangsúlyozom, 
egyelôre illúziókra még ne épít-
sünk, csak bizakodjunk elképzelé-
seink megvalósulásában.

  
PÓcSIK ANDRÁS
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Könnyûzenei lexikon

Spóra
A Spóra 1989. június 1-jén alakult Lukács Ferenc – gitár, ének, Szalai 

Tibor – basszusgitár, Burján Vilmos – szólógitár, Vizauer Dezsô – dobok 
összeállításban. Az együttes az akkori rythm and blues stílust követte, 
amelynek egyik legismertebb képviselôje a Rolling Stones volt. 1989 de-
cemberében sor került az elsô koncertre. A várpalotai KISZ-házban lép-
tek fel, többek között a Force együttessel egyetemben, s egybôl nagy 
sikert arattak, annak ellenére, hogy nem metálzenét játszottak, hanem 
r’n’b-t. Késôbb több helyen is sikerrel vendégszerepeltek a környéken, s 
1991–92-ben  a szolgáltatóházban lévô Akvárium nevezetû vendéglátó-
ipari egységben minden szombaton már ôk zenéltek az értô publikum-
nak. Ekkorra két-, két és fél órás repertoárral rendelkeztek, s már feldol-
gozásokat is játszottak, míg azt megelôzôen csak saját számokat. 1992 
tavaszának végén beszállt Lukács Zsolt is szólógitározni, így testvére, 
Lukács Ferenc már csak énekelt, de ôsszel Burján Vilmos gitáros távo-
zott, ekkor újra visszavette a zeneszerszámot. 1993-ban volt az Inform 
stúdió balatonalmádi háromnapos bulija, ahol a Spóra ismét megmutat-
hatta magát, méghozzá olyan fellépôk között, mint a Stexas, Tankcsap-
da, Hollywodoo. Ez évben beindult a környékbeli fiatalok kedvelt szó-
rakozóhelye, a péti Szajna, ahol a zenekar havonta egyszer koncertet 
adott. A repertoár ekkora már egy egész estét kitett. 1995 ôszén távo-
zott Szalai Tibor basszusgitáros, s helyét Zelézi Lajos foglalta el. Pár hó-
napra Nagy Károly veterán ejtôernyôs-gitáros jelentkezett zenei szolgá-
latra, s ekkortól Lukács Ferenc megint csak az énekre koncentrálhatott. 
Ebben az idôszakban szinte minden hónapban fellépett a Spóra valahol: 
a bándi Rock Ranchen, a fehérvári Bahnhofban, a péti Szajnában, a pa-
lotai Alagsorban és Balaton-felvidéken, a Mûvészetek völgyében.  

1998 januárjában visszavonult a Spóra a koncertektôl, és a metronóm 
ôrjítô zajában készült az elsô lemezének felvételére. Októberben egy hét-
re beköltöztek a fehérvári Pont Mi stúdióba, s karácsonyra már meg is 
jelent szerzôi kiadásban CD-n és kazettán az Orgia. Ezen a lemezen a leg-
nagyobb Spóra-slágereket rögzítették: Gyönyörû csillag, 8-as út mellett, 
Hazugság, Sárga angyal, Sakk-matt, Még egy konyakot kérek, Szerelemjá-
ték és a címadó Orgia. A következô évben a KISZ-ház eladásával a zene-
kar próbaterem nélkül maradt. Azt ezt követô megpróbáltatások elvették 
a koncertezéstôl a tagok kedvét, s így lassan megszûnt a Spóra zenélni, 
bár sok kidolgozatlan számuk még ott lapult a gitártokban. 2006 nyarán 
a Rockpalotára egy koncert erejéig újra összeállt az együttes. Azóta újra 
csend honol a Spóra háza táján, bár valami sutyorgást megint hallani…

Tagok
Lukács Ferenc  –  gitár, ének
Lukács  Zsolt – szólógitár
Nagy Károly – ritmusgitár
Zelézi Lajos – basszusgitár
Vizauer Dezsô –  dob

Álláshirdetés
A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet 

titkár/titkárnő 
munkakörbe, határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Feladata:
 �teljes irodai adminisztrációs feladatok ellátása
 �adminisztrációs feladatok (üzleti információk rögzítése, szerződések és 

egyéb dokumentációk előkészítése és kezelése, adatbázis-karbantartás)
 �jegyzőkönyvek vezetése, feladatok és határidők számonkérése, 

felkövetése
 �együttműködés jogi képviselővel, üzleti partnerekkel
 �kapcsolattartás a cég ügyfeleivel és beszállítóival
 �cégdokumentumok archiválása, nyilvántartása
 �telefon, fax, e-mail üzenetek fogadása, kezelése
 �ügyvezető és irodai dolgozók munkájának támogatása
 �rendezvényszervezés, protokoll- és reprezentációs feladatok
Elvárások:
 �legalább középfokú végzettség
 �hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 �felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 �kiváló szervező- és problémamegoldó készség
 �precíz, megbízható, rugalmas, megbízható munkavégzés
 �vakon gépelés, gyorsírás
 �irodavezető szakképesítés előnyt jelent
Amit kínálunk:
 �megbízható vállalati háttér
 �szakmai kihívások
 �családias munkahelyi légkör
Benyújtandó iratok:
 �iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 �részletes szakmai önéletrajz

Benyújtási határidő: 2009. július 31.

Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton: Várpalotai Közüzemi Kft., 8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.

E-mail: elvira@vpkozuzem.hu
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649

Apróhirdetéseit feladhatja:
Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15., Papír-írószer, Szolgáltatóház

Hirdetési tanácsadó: Szabó-Nagy Lívia 20/312-9689

Eladó ingatlan
Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 

egy 4. emeleti, 2 és fél szobás  lakás. 
30/820-4168, 70/312-5729

Várpalotán a Loncsosban két szintes csalá-
di ház – parkosított, szép nagy udvarral 
– eladó. Ugyanitt páncéltôkés belorusz 
pia nínó eladó. Telefon: (30) 730-5683

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Berhidai úton 
egy 86 nm-es családi ház garázzsal, kert-
tel. 70/571-4356

Eladó a Józan-hegy tetején  gondozott gyü-
mölcsös, részben üres telek. Lehet meg-
osztva is. 20/363-4188

Várpalotán belváros közeli családi ház há-
romszobás, garázs, összközmûves, rész-
ben felújítandó, kedvezô áron eladó. 
20/293-7487

Gyulafirátóton egyedi galériás kiépítésû, 
tetôtér-beépítéses, 4 szobás családi 
ház garázzsal, mûhellyel eladó. 30/290-
0680

Garázs-mûhely 40 nm-es dupla garázs te-
lephelyengedéllyel eladó vagy raktár-
mûhely-garázsként  kiadó Pétfürdôn. 
30/9695-086

Jásdon a falu szélén eladó egy 900 nm-es 
építési telek. Közmûves, építôanyaggal, 
gyümölcsfákkal. Irányár: 500 000 Ft. 
30/652-2228

Sürgôsen eladó áron alul vagy kiadó 1 szo-
bás magasföldszinti téglalakás. Vízórás, 
hômennyiségmérô folyamatban. Inota, 
Készenléti ltp. 30/504-8354

Eladó a Baglyasban 4463 nm-es rendezett 
telek, szôlôvel, gyümölcsfák, lakható 
présházzal, 2 pincével. Villany van, víz 
folyamatban. 88/372-550, 70/372-7979

Eladó Várpalota, Árpád u. 17. családi ház 
1950 nm telekkel. Ár: 15 millió. 88/784-
558 vagy 88/372-163

Eladó a Mátyás k. u.-ban 2,5 szobás 1. eme-
leti lakás. 88/372-163, 30/6807-203.

Berhidán 360 nöl építési telek eladó. 
70/579-2866

Pétfürdôn a Berhidai úton 1,5 szobás er-
kélyes 2. emeleti lakás eladó. 70/551-
1971.

Hajmáskéren családi ház eladó. 30/901-
2147

Eladó Várpalotán az Alsóvárosban nagyon 
szép zöldövezetben 2 szobás családi ház. 
30/284-0299

Eladó Várpalotán a központban 50 nm-es tel-
jesen felújított 1,5 szobás lakás. Azon-
nal beköltözhetô. Árban megegyezünk. 
30/972-3553

Eladó Pétfürdôn egy 1,5 szobás hallos lakás.  
Árban megegyezünk. 30/972-3553

Eladó Pétfürdôn öszzkomfortos, egyedi 
fûtéses családi ház. Várpalotai 2 szo-
bás, egyedi fûtéses lakást beszámítok. 
20/548-0657

Berhidán eladó 1 szobás családi ház, víz, 
villany a házban, gázcsonk az udvarban. 
Iár: 4,7 M Ft. 20/537-1974, 88/746-052

Eladó Várpalotán a központban alacsony re-
zsivel 6 M Ft-ért 51 nm-es 2 szobás szép   
lakás. 70/313-0699

Belváros közeli, kétszobás családi ház 11 M 
Ft-ért eladó. Kisebb lakást (5 M Ft-ig) 
beszámítok. 20/4535-984

Várpalotán a Rákóczi úton.  54 nm-es föld-
szinti panellakás nagy erkéllyel eladó. 
30/346-1670

Garzonlakás a Felsôinkám u.-ban felújított 
zuhanykabinos fürdôszobával eladó. 
20/972-8400

Várpalotán a tési-dombi garázssoron villany-
órás aknás garázs eladó.  20/9468-600

Eladó 53 nm-es 2. emeleti, redônyös, szú-
nyoghálós, zöldövezeti, téglaépületben 
lévô lakás, kamrával, pince- és padlás-
résszel. 30/691-1175

Várpalotán garzon lakás sürgôsen eladó. Ára 
4,3 M Ft. 30/474-8855, 30/820-9794

Eladó Várpalotán 32 nm-es 3. emeleti lakás 
a Rákóczi úton vagy elcserélném kisebb 
családi házra. 70/240-6347

Várpalotán a Szabolcska utcában 1+3 szobás 
redônyös lakás  sürgôsen eladó. 30/252-
6409, 30/365-0318

Kiadó
Garázs hosszú távra kiadó 07. 1-jétôl a 

Felsôinkám utcában 15 000 Ft/hó áron 
a tulajdonostól. 30/272-4556

Kiadó Várpalotán az Árpád utcában egy 4. 
emeleti 1/2 szobás bútorozott lakás, 
hosszú távra. 1 havi kaució szükséges. 
20/473-3395, 30/504-7787.

Hétvezér úton garázs kiadó. 20/9834-934

Állást keres
Idôsgondozást, felügyeletet, foglalkoztatást 

vállalok. 20/986-2103

Nagy tapasztalattal rendelkezô  kombájnos 
munkát keres. 20/215-7885

Kertes házban gyermekfelügyeletet vállalok 
olcsón, a hét minden napján. 30/484-
2199

Angolból pótvizsgára, alapfokú nyelvvizsgá-
ra felkészítést vállalok (középfokú nyelv-
vizsgával) 70/2725-228

Angol, magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást vállalok. Tanulási nehézséggel 
küzdôknek is segítek. 30/484-2285

Sürgôsen gyermek mellett otthon végezhetô 
munkát keresek. 20/559-1412

Szakképzett ápolónô idôsgondozást, beteg-
ápolást vállal. 70/545-3315

Vagyonôri igazolvánnyal, fegyvervizsgával, 
hivatásos jogosítvánnyal munkát ke-
res nem dohányzó férfi. 20/374-3938, 
30/603-0514

Jármû 
92-es Ford Sierra lejárt mûszakival olcsón el-

adó. 30/684-4528
Önindítós kismotor és egyszemélyes heverô 

áron alul eladó. 20/523-7984, 88/746-
287

Puch Maxi 50 ccm, automataváltós, minden 
mûködik rajta. Iár: 35 000 Ft. 20/338-
5175, 

Társkeresô
63 éves hölgy barátot keres 65 évesig. Nem 

dohányzó, független, intelligens úr sze-
mélyében.   70/582-8617  

58 éves özvegy nô társat keres egyszerû, jó-
zan életû független úr személyében, 68 
éves korig. 20/458-1662 

Vegyes
Lovasoknak gerincvédô eladó! Fouganza 

márkájú, M-es méretû, kétszer volt hasz-
nálva, sérülésmentes. Képet kérésre kül-
dök. Ára 14 000 Ft. 20/4972-692

Eladó jó állapotban lévô Bergon babakocsi 
zöld-krém színben, sportkocsivá alakít-
ható. Eladó Avensis és Amnings Pump 
mellszívók. 20/325-0983

Eladó    saválló mosogató + kétajtós szek-
rény 5000 Ft. Zuhanytálca  4000 Ft-ért.   
70/967-7102

Kozmetikai kezelôágy és térdelôszék 
(Bucsányi), Vapozone eladó 60 000 Ft-
ért.  Lehet külön is. 30/9939-438

Eladó 4 lapos villanytûzhely (beépíthetô, 
saválló lappal) 12 000 Ft, forgókosaras 
fritôz (deLonghi) 5000 Ft. Tel.: 70/423-
5520

Eladó körfranciaágy plüss (ülôgarnitúrává 
alakítható) párnákkal. 45 000 Ft. 
70/423-5520

Eladó  Suzuki Swift nyárigumi (4 db, 
Continental) 3000 Ft/db áron. 70/423-
5520

Eladó 6 fm-es 14-es átmérôjû Schiedel ké-
mény tartozékokkal együtt. 30/459-
8168

Étkezôgarnitúra 4 székkel 20 000 Ft. Kihúz-
hatós 2 személyes sarokülôgarnitúra fo-
telággyal együtt eladó. Iár: 15 000 Ft. 
20/598-4321

Fekete, 2 személyes étkezôasztal 2 db össze-
csukható székkel fotelágyra vagy kisebb 
heverôre cserélhetô. 20/590-8143

Pannónia motorkerékpár  alkatrészeket, Pan-
nónia motoros kerti gépeket  vásárolok.  
Minden apróság érdekel.  Kiss Kálmán.  
Tel.: 20/442-7303

Szálkásszôrû tacskó kiskutyák, fajtatisz-
ta alomból eladók Tésen. 15 000 Ft/db. 
Tel.: 20/442-7303

Eladó kínai padlóváza 60 cm magas. 20/424-
3120

150 kg-ig terhelhetô szobakerékpár 20 000 
Ft. Alku nélkül eladó. 88/479-194

Eladó ülôgarnitúra  (kihúzható),  újszerû ál-
lapotban, szétnyitható asztal  4 székkel 
reális áron. 20/972-8400

Takarítógépek nagy teljesítményû  vizes, sú-
rolós sok funkcióban alkalmazható gépek 
magánszemélyeknek, vállalkozóknak  el-
adók! 20/9468-600

Forgótányéros mikrohullámú sütôhöz forgó-
tányér és tartókarika 1 csomag kávéért 
eladó. 70/270-6990

Vennék  mûködôképes távszabályzót TS 3350-
3354, 4351, 5356, 6355, 8351. Videoton 
tv-hez, és walkmant. 70/270-6990

Gimnazista mellé biológiából pótvizsgára 
felkészítô tanárt keresek. 20/415-0330

Régi motorokat, alkatrészeket, oldalkocsi-
kat, bukósisakot, motorosruházatot, 
motoroskönyveket vásárolnék.  Telefon: 
20/291-2649.

Katonai régi felszerelési tárgyakat, ruháza-
tot, katonaládát, iratokat stb. vennék. 
70/514-8314

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Tel.: 30/929-8539, 88/404-046
www.merse.hu

Idôsgondozás, felügyelet, 
foglalkoztatás

20/986-2103

KüL- ÉS bELTÉRI NYíLÁSzÁRóK 
gYÁRTÁSA ÉS bEÉpíTÉSE

Alba Frame Side Kft. TEL.: 22/505-554

Háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

1 szelvényért 1 aprót!
Ingyen adhat fel lakossági apróhirdetést (max. 15 szóig), 

a következô Palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt, és átadja 
a hirdetésfelvevô helyen! Leadási határidô: július 18., 10 óra

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

SíRKô
Berhida, Rákóczi u. 7. Tel.: 88/455-152

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

szOlGÁltatóHÁz 
aUtósBOlt

AutóALKAtréSz éS FeLSzereLéS
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606NYOMTATvÁNYbOLT
Várpalota, táncsics u. 15.

(toptikában)

A lap legközelebb

július 23-án
jelenik meg.
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varga géza és németH kornél

Az „Egy Mosolyért” Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése 

Bevételeink: szja 1%-a: 280 609 Ft • Pályázaton nyert: 200 000Ft • Adományok, felajánlások: 2 
777 796 Ft • Összesen: 3 259 405 Ft

Kiadásaink: A város szociális és egészségügyi intézményeinek javára összesen: 3 332 996 Ft • 
Magánszemélyek számára összesen: 455 000 Ft • Mindösszesen: 3 787 996 Ft

Hozzájárultunk: a „Ringató” Bölcsőde, közlekedési udvar kialakításához; a „Fekete Gyémánt” 
Idősek Klubja, a Fogyatékosok Napközi Otthona, az Ápoló Otthon eszközbeszerzéseihez; a 
szociális konyha, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, a Csupaszív 
Nagycsaládos Egyesület szakmai rendezvényeihez; defibrillátor vásárlásához, a város lakosainak 
jobb egészségügyi ellátása érdekében.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, a városunkban élő szociálisan rászoruló 
kisgyermekes családok fennmaradására, és hasonló sorsú gyermekek számára egészségjavító 
segédeszköz vásárlására került felhasználásra.
Egyéb tevékenységeink 2008-ban: elkészült weboldalunk: www.egymosolyert.hu, a II. vár-
palotai civil napon rajzpályázatot hirdettünk „Egy Mosolyért” címmel, ingyenes bútoradomány 
a Fogyatékosok Napközi Otthonának, ingyenes kenyérszállítmányok a rászorulóknak, egész 
évben folyamatos ingyenes ruhaosztás, 5 alkalommal kuratóriumi ülés.

A kuratórium tagjai – az előző évekhez hasonlóan – 2008-ban sem vettek fel munkájukért 
semmilyen anyagi vagy egyéb juttatást!

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, segítőinknek:
a kuratórium tagjai

A legjobbak között

Tíz év után a várpalotai Var-
ga Gézának ismét sikerült az or-
szágos férfi egyéni tekebajnok-
ság döntôjébe jutnia. Hosszú 
és nehéz út vezetett Szegedre. 
Ehhez elôször a megyei döntô 
selejtezôjében 533 fás, a gyôri 
területi döntô selejtezôjében 584 
fás, majd a szolnoki vidékbajnok-
ságról 581 fás eredmény kellett.

A Szolnokról továbbjutottak-
hoz csatlakozott a Budapest-baj-
nokságról öt fô és alanyi jogon 12 
fô válogatott kerettag. Sajnos a 
korai kezdés és a hosszú, fárasztó 
utazás és a versenyláz rányomta 

bélyegét Varga Géza eredményé-
re. A végül is 502 fa a harminc-
hat fôvel megrendezett bajnoksá-
gon a 30. helyhez volt elég. Több 
világbajnok is a vert mezônyben 
végzett a viadalon. Szégyenke-
zésre nincs ok, hiszen az ország 
összes igazolt versenyezôje indul-
hat az évenkénti sorozaton.

A másik várpalotai tekés, Né-
meth Kornél a szolnoki vidékbaj-
nokságig jutott, Kornél a fiata-
labb korosztályhoz tartozik, ô bí-
zik abban, hogy a jövôben több-
ször is sikerül eljutnia az orszságos 
döntôbe.

Szívesen marad 
a Bányászban

ugyan még nem írta alá a 
szerzôdést, de már szinte ô is 
tényként kezeli, hogy a kö vet-
kezô évadban is a Várpalotai Bá-
nyász SK NB I/B-s férfi kézilabda 
együttesét erôsíti. A házi gólki-
rály, a góllövôlista második he-
lyezettje, Paic Róbert amellett, 
hogy remek kézilabdás, edzôként 
is megállja a helyét, az utánpót-
lásban dolgozik.

A szerbiai Bezdanból származó 
fiatalember szülôvárosában ismer-
kedett meg a kézilabdával, mint 
mondja, a korábban a világhírû 
veszprémi együttesnél, az MKB 
VKC-nál is dolgozó Csonti Rudolf 
ösztönözte leginkább.

– Tízévesen nem voltam igazán 
ügyes, csupán az átlagon felüli ma-
gasságommal tûntem ki. Hasonló 
kaliberû barátaimmal úgy gondol-
tuk, kipróbáljuk magunkat ebben 
a sportágban. Én végül benne ma-
radtam, amit elsôsorban a kitartá-
somnak köszönhetek – idézte fel a 
kezdeteket.

Aztán elmesélte, hogy 15 évesen 
érte el elsô sikereit a vajdasági kor-
osztályos bajnokságban csapatával 
ötödikek lettek, és ô lett a legjobb 
góllövô. Ezután a Vajdaság legjobb 

utánpótlás-játékosának választot-
ták meg, s innen már nyílegyenes 
út vezetett az akkori Fotex KCV-
hez, amelynek korosztályos alaku-
latait két évig erôsítette.

– Az érettségi után a Pécsi Tu-
dományegyetemen folytattam a 
tanulmányaim és a kézilabdát is. 
Megfordultam a helyi NB I-es tár-
saságnál, majd Siklósra kerültem 
a második vonalba, onnan vissza 
Pécsre és Harkányba, majd 2006-
ban Nagyatádon kötöttem ki, ahol 
két évet töltöttem. Tavaly kapóra 
jött a Várpalotai Bányász SK aján-
lata, amit örömmel elfogadtam, 
hiszen a barátnôm, dr. Karsai Dó-
ra itt játszott Veszprémben, a Be-
ton KC-nél. A kézilabda mellett a 
veszprémi ipariban tanítottam és 
az MKB-nál edzôsködtem. Most 
azonban váltok.

A 27 éves Paic úgy fogalmazott, 
nem érezte megbecsülve magát az 
MKB VKC-nál, ezért ott nem foly-
tatja tovább a munkát, azonban a 
Bányásznál szívesen maradna, s ar-
ra is utalt, hogy Várpalotán edzôi 
karrierjét is építheti.

– Remek ajánlatot kaptam a 
VBSK-tól, s nagyon úgy tûnik, 
hogy megegyezünk – hangsúlyoz-
ta az elmúlt idényben 158 gólig 
jutó átlövô, majd hozzátette: – 
Ugyan még nem írtam alá, de Kiss 
Szilárd edzô személye nekem ga-
rancia a jó munkára. 

A magyar édesanyával és szerb-
horvát édesapával büszkélkedô ké-
zilabdás elmondta még, jövôre csa-
patával szeretnék megvetni lábukat 
a második vonalban, és bízik benne, 
hogy akár az 5-6. helyig is eljutnak. 
Az egykoron a világ legjobbjaként 
számon tartott Nenad Perunicsicset 
példaképnek tekintô Róbert még 
annyit mondott, a rendkívül jó 
szellemû, egységes csapat szerin-
te a 2009/10-es évad meglepetés 
együttese lesz az NB I/B-ben.

paic róbert, a vbsk Házi gólkirálya

A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.




