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„Azzal párhuzamosan, hogy Ma-
gyarországon romlik a helyzet, a 
négyéves Overdose nevû paripa 
ugyanúgy a reménység jelképévé 
vált, mint Seabiscuit a nagy vál-
ság idején Amerikában. Úgy tûnik, 
egy versenyló diadalmas menetelé-
se öntudatra ébreszti az alábecsült 
és hitehagyott magyarokat” – ír-
ta nemrégen címlapján a The New 
York Times.

Nehéz lenne túlértékelni azt a 
büszkeséget, amelyet a magyarok 
éreznek, ha Overdose-ra gondol-
nak. Egy kis ország, amelyet oly 
sok csalódás ért mostanában, már 
a globális pénzügyi válság elôtt 
nagy adósággal és vérszegény nö-
vekedéssel bajlódott, aztán a krí-
zis megadta az utolsó hatalmas 
pofont, és az IMF segítségnyújtá-
sához vezetett. S közben jött egy 
legyôzhetetlen csodaló, amely a 
19. századi Kincsemhez hasonlít, 

minden idôk legjobb versenylo-
vához, melyet 54 versenyén soha 
nem tudtak legyôzni.

Úgy látszik, a magyarok éle-
te összeforr a lovakkal. Mint 
Nagyváthy János mondta egyko-
ron: „eleink gyalog nem is tudtak 
járni, szépapáink pedig királyt is 
lóháton választottak és lóháton 
tartották az országnak gyûlését”. 
A nép fia még ma is szôrén üli a 
lovat, biztosabban és merészeb-
ben, mint más népek tornyos nyer-
geikben. „Kardodat, lovadat és fe-
leségedet ne bízd másra” – mondja 
a magyar. A büszke ember „lóhát-
ról beszél”. Akit rászedtek, arról 
azt mondják, hogy „lóvá tették”. 
„Ajándékcsikónak ne nézd a fogát” 
– szól a mondás. A kalotaszegiek 
szerint, ha idegen fehér ló téved 
az udvarukba, valamely kedves ha-
lottjuk lelke jár közöttük. Ha a le-
ány tarka lovat lát, kiáltson utána: 

„Tarka lovat látok, szerencsét talá-
lok” és azzal fog találkozni, kit leg-
jobban szeret. Aki lóval álmodik, 
azt váratlan szerencse fogja érni. 
Aki háza padlásán lókoponyát tart, 
sok rossztól megóvhatja családját. 
Az úton talált lópatkót haza kell 
vinni és a küszöbre szegezni, mert 
szerencsét hoz a házra. 

A magyarok élete összeforrt a lo-
vakkal. Ôseink az ázsiai ôshazában 
a hunokkal és egyéb rokonnépek-
kel nomád életmódot folytattak. 
Fô foglalkozásuk a vadászat és az 
ál lattenyésztés volt. Minden jurta 
mellett ott legelt a ló, melyben ôk 
nemcsak megbecsült háziállatot, 
hanem hû barátot is láttak. Ha va-
dá szatra indultak vagy kalandozni 
vágytak, csak felpattantak a lova-
ikra, és szélvészként száguldottak 
tova. 

A magyar lótenyésztés és kultúra 
nem nyugat-európai, hanem szín-

magyar hagyomány. A huszárság a 
magyar lovászat legragyogóbb for-
mája. Nem véletlen, hogy a 17. 
században a nyugat-európai kato-
naságok a magyar lovasszellemet 
és stílust akarták átvenni, és 
könnyûlovasságuk megszervezésére 
magyar lovastiszteket kértek fel.

A ló évszázadokon keresztül 
nemcsak csatáinkban, hanem a 
hétköznapokban, a munkában, a 
bajban is biztos támasza volt a ma-
gyar földmûvelôknek, parasztság-
nak. Hazánk feldarabolásával a ma-
gyar lóállomány is megfelezôdött, 
de az újraépítés nehéz munkáját 
céltudatosan és nemes igyekezet-
tel megkezdték illetve folytatták 
nagyapáink. Merjük remélni, eleink 
és a mostani lovászaink vállvetett 
erôfeszítése újból felvirágoztatja a 
magyar nemzet egyik régi büszke-
ségét: a magyar lovat.

BALASSA GELLÉRT

Ló és reménység
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Véleményüket várjuk 
sms-ben a 70/514-8314!

Drótposta
Nagyon ügyesek voltak a fogat-
hajtók, a lovasok és a lovaik a 
hétvégi rendezvényen! 70/365-
7255
Sokszor nehéz a közlekedés az 
útfelújítások miatt, de ez elke-
rülhetetlen ahhoz, hogy szépül-
jön a város. 30/405-5823
Meg szeretném köszönni Jobbágy 
Józsefnek én Németh Árpád úr-
nak a fantasztikus boxgálát. Remé-
lem még sok ilyenben lesz részünk. 
20/242-9516

Tisztelet a katonák emléke elôtt
Ugyanúgy tiszteljük azokat, 
akik a haza védelmére történô 
felkészülés közben vesztik éle-
tüket, mint akik a harctéren 
halnak hôsi halált. A béke kato-
naáldozataira emlékeztek július 
24-én a csörlôházi és a tési úti 
emlékmûveknél.

1994-ben, a rendszerváltás-
kor következett be a várpalotai 
lôtéren a tragédia, amely során 
meghalt Kránitz Antal százados és 
három bajtársa, valamint többen 
megsebesültek. A tüzérségi éles-
lövészeten, békekiképzés kere-
tében egy aknavetô a tûzfeladat 
végrehajtása közben felrobbant, 
és gyilkos fegyverré változott – 
idézte fel az akkori történéseket 
dr. Lovassy Gábor nyugállományú 
ezredes, a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének tanács-
adó testületi tagja a hôsök tisz-
teletére felállított emlékmû elôtt. 
A katonák áldozatos életét nem 

felejtve helyezték el koszorúikat 
a megjelentek, majd az ünnepség 
a tési úti emlékhelynél folytató-
dott.

A nyolcvanegy évvel ezelôtti 
tragédia napját ôrzi a Csörgey-
emlékmû. Új légvédelmi ágyúkat 
próbáltak ki Várpalotán, amikor az 
anyaghibás gránát a csôben fel-
robbant, és kioltotta vitéz Csörgey 
Károly tábornok és több bajtár-
sa életét. Ez az emlékmû a tria-

noni békediktátum szomorú emlé-
két hirdeti – emelte ki az elôadó, 
vitéz Bôsze József nyugállományú 
alezredes –, hiszen hazánk meg-
csonkításával az önvédelem jo-
gától is eltiltott magyar kormány 
titokban kényszerült a honvéde-
lem korszerûsítésére. Az emlékmû 
névadója, vitéz Csörgey Károly 
tábornok, a Vitézi Rend törzska-
pitánya személyesen irányítot-
ta a bemutatót, amikor bekövet-

kezett a tragédia. A megemléke-
zés Somlyai Sándor elôadásában, 
a hôsi halált halt katonák emlé-
két felidézô verssel kezdôdött, 
befejezésként pedig koszorúk el-
helyezésével hajtottak fejet a 
megemlékezôk a hôsök elôtt.

Koszorút helyeztek el: Deák 
Istvánné országgyûlési képviselô, 
Katanics Sándor, az Országgyûlés 
honvédelmi és rendészeti bizott-
ságának tagja, Katona Csaba al-
polgármester, valamint a Magyar 
Honvédség Bakony Harckiképzô 
Központ, a Fejér Megyei Honvéd 
Nyugállományúak Székesfehérvári 
Klubja, a Gábor Áron Nyugállomá-
nyúak Klubja, a Vitézi Rend, a Baj-
társi Egyesületek Országos Szö-
vetsége, a Bányászhagyományok 
Ápolásáért Egyesület, a Pétfürdôi 
Polgárôrség, a csörlôházi bázis ál-
lománya, a Palotai Turul Társaság 
valamint a Magyar Nemzetôrség 
képviselôi. 

G. A.

A béke kAtonAáldozAtAirA emlékezôk

Családtámogatás helyi szinten
Nagy változásokon ment keresz-
tül a kormányzati megszorí tások 
hatására a magyar család  tá mo-
gatás  rendszere. Ezen  struk    tú-
rának volt olyan eleme (az ala-
nyi jogú gyes és gyed), melyet 
még az Orbán-kormány állított 
vissza, miután a Horn-kormány 
megszüntette. Ezek most ismét 
megszûntek,  illetve kedvezôt-
lenül módosultak. 

Németh Árpád polgármes-
ter szerint a probléma abban rej-
lik, hogy a szocialista vezetés a 
családtámogatás lényegét rosz-
szul értelmezi, hiszen a segélye-
zési és egyéb alapon történô tá-
mogatási rendszereket tekintik 
elsôdlegesnek. 

A korábbi családtámogatási 
rendszert a jelenlegi kormányzás 
intézkedéseivel teljesen szétver-
te. Éppen ezért nincs könnyû dol-
ga az egyébként is nehéz hely-
zetben lévô önkormányzatoknak. 
– Mi ebben a világban is igyek-
szünk biztosítani az önkormány-
zat részérôl azt, ami a családtá-
mogatásban megvalósítható – 
mondta Németh Árpád polgármes-
ter. A Gróf Kálnoky Adél családtá-
mogatási rendszernek több eleme 
is van, így a házasságkötési, gyer-
mekszületési támogatás, a rászo-
ruló nyugdíjasok segítése, kisma-
mák bérlettámogatása, valamint 
az ifjú házasok elsô lakáshoz jutá-
sának támogatása, melynek össze-
ge ebben a ciklusban emelkedett. 

Segítséget nyújtanak a csalá-
doknak a folyamatosan épülô ját-
szóterek, az új bölcsôdei csopor-
tok, az intézményi felújítások is. A 
nemrégiben elkezdôdött Szemünk 
fénye program keretében a város 
összes iskolájában, óvodájában, 
köz- és kulturális intézményében 
megvalósul a világítótestek tel-
jes cseréje  korszerûbb és költség-
hatékonyabb elemekre, melyek a 
megtakarítás mellett a szemnek is 
kíméletesebbek lesznek. 

Nincs túl nagy anyagi lehetôsége 
az önkormányzatnak sem, tudtuk 
meg a polgármestertôl, de mint 
mondta, igyekeznek a lehetô leg-
töb bet a családok támogatására for-
dítani, hogy életkörülményeik job -
bí tásához hozzájáruljanak. B. A.

A Palotai Hírnök 
megtekinthetô 

a www.varpalota.hu és 
a www.varpalotai.hu 

oldalon.
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Környezettudatos iskola
Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium, valamint a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium 
pályázatán nyerte el az ökoiskola 
címet 155 iskola között a palo-
tai Várkerti. 

A környezeti nevelést ki emel ke-
dôen végzô iskoláknak járó legma-
gasabb állami elismerést Vancsek 
Ferenc, az ökoiskola munkacsoport 
vezetôje vehette át nemrégiben. 

A három évre szóló cím viselé se 
a korábbi munka elismerése mellett 
további tennivalókat von magával. 
Egy körülbelül hat van kritériumból 
álló listából az iskoláknak legalább 
25 feltételt kell kötelezôen telje-
síteniük, ez természetesen magá-
ba foglalja az eddig megvalósított 
terveket is. Így például a szelek-
tív hulladékgyûjtés, szárazelem-
gyûjtés vagy madáretetô kialakítá-
sát, melyeket szigorúan dokumen-

tálni kell a minisztérium szakem-
berei felé. 

– A fenntarthatóság a pedagó-
giai programban és az éves mun-
katervben is megjelenik – mondta 
Vancsek Ferenc, majd hozzátette,  
a cím elnyeréséhez és a program 
további megvalósításához kellett 
a polgármester támogatása is, aki 
természetesen vállalta a segítség-
nyújtást. Az ökomunkát segítendô 
szakmai munkacsoport is létre-
jött, mely jelenleg hat önkéntes 
pedagógussal mûködik. 

– Az ökoprogram fontos része, 
hogy az iskolának egy saját kritéri-
ummal is kell rendelkeznie. – Mi azt 
vállaltuk (mivel a szakiskolai ágnak 
van egy tankertje), hogy létreho-
zunk egy biogazdálkodó kertet. Az 
5–6. osztályosok között ebben a 
témában szakkört indítunk, s re-
ményeink szerint két év múlva már 
az ott megtermelt zöldségekbôl, 

gyümölcsökbôl tudunk egy szakmai 
napot tartani az iskolában – mond-
ta a program felelôse.  

A projektben való részvé-
tel elônye többek között az is, 
hogy mûködik egy úgynevezett 
ökoiskolai hálózat, ahol lehetôség 
nyílik egy-egy konferencia alkal-
mával a tapasztalat- és ötletcse-
rére az iskolák képviselôi között. 

A cím anyagi támogatással nem 
jár, de az iskolák bíznak abban, 
hogy nagyobb eséllyel indulhat-
nak majd a környezeti neveléssel 
kapcsolatos pályázatokon. Emellett 
nem elhanyagolható az sem, hogy 
a tudatos nevelés vonzóbbá teszi 
az iskolát a szülôk számára is.

BÁLINT ANGÉLA
FOTó: NÉMETH BALÁzS

ÖkoiskolA címet nyert A pAlotAi Várkerti áltAlános iskolA

Pénzelvonás az önkormányzattól
Csaknem 300 millió forintot in-
kasszált le a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelô zrt. Várpalota Város 
Önkormányzatától – kaptuk a hírt 
Németh Árpád pol gár mes ter tôl.

Az ügy elôtörténete az elôzô vá-
rosvezetés idôszakára nyúlik visz-
sza. 2000 októberében, a Pétfürdô 
és Várpalota közötti vagyonosztoz-
kodás perében a Petrodyne nevezetû 
céggel kapcsolatban a bíróság Vár-
palotának 446 millió forintot ítélt 
meg. Ezt az összeget az elôzô ön-
kormányzat vezetôsége teljes mér-
tékben leinkasszálta az akkori állami 
vagyonkezelôtôl, a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóságtól. Az ügyvédek figyel-
meztették az önkormányzatot, hogy 
a teljes összeget ne költsék el, mert 
a kamatot nem pontosan állapította 
meg a bíróság, és biztosan vissza kell 
még fizetni az összegbôl. – Ennek el-
lenére mi ebbôl a pénzbôl gyakorla-
tilag nem találtunk semmit, jelenleg 
keresik a gazdasági szakembereink, 
hogy a 2000. évi zárszámadásba egy-

általán mikor és hogyan került be ez 
az összeg, mert nem találjuk a nyo-
mát sem – mondta a polgármester. Az 
biztos, hogy az akkori Waldstein-terv 
finanszírozása ebbôl történt, de ez a 
446 millió forintnak csak töredéke, a 
többirôl egyelôre semmit sem tud a 
jelenlegi önkormányzat.

Az akkori vezetés nem fogadta 
meg az ügyvédek tanácsát, a pénzt 
elköltötte, a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság pedig élt az úgynevezett 
viszontkeresettel, melynek kereté-
ben 2009 áprilisában megállapítot-
ták számukra a kamatot. – Kaptunk 
egy levelet, hogy fizessünk be 350 
millió forintot az államnak, ugyan-
is az akkori visszafizetendô kamat, 
amely mintegy 150-160 millió fo-
rint volt, kamatos kamatokkal nö-
velve a mai napra már 350 millió 
forintra növekedett, de természe-
tesen nem akartuk ezt kifizetni, 
ezért tettünk egy ajánlatot a je-
lenlegi vagyonkezelô szervnek, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.-
nek – tájékoztatott Németh Árpád. 

Amint arról lapunk is hírt adott, 
1998-ban az akkori önkormányzat 
ingyenesen odaadta a Bakony Vo-
lán részére a jelenlegi buszpálya-
udvar területét, hogy amikor majd 
privatizálják a Volánt, akkor kifize-
tik az önkormányzat számára a véte-
li árat. A Volán állami tulajdon, az-
óta sem privatizálták, tehát az ön-
kormányzatnak ez a rendkívül érté-
kes földterülete teljesen ingyenesen 
került a tulajdonos Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelô Zrt.-hez, mint jog-
utódhoz. Az önkormányzat tett egy 
olyan ajánlatot a MNV-nek, hogy le-
mondana errôl a területrôl, az állam 
pedig álljon el a követelésétôl. Saj-
nos, ezt a vagyonkezelô zrt. elutasí-
totta, és leemelt 291 millió forintot 
abból az önkormányzati kötvénybôl, 
amelyet fejlesztésekre, pályázati 
önrészekre és beruházásokra bocsá-
tott ki a város. Ez beláthatatlan kö-
vetkezményekkel jár, mert egyelôre 
nem tudja a városvezetés, hogy mi-
lyen lehetôsége lesz visszaszerezni, 
pótolni ezt az összeget. 

– Természetesen nem akarjuk any-
nyiban hagyni, ezért levélben for-
dulunk a Pénzügyminisztériumhoz, 
hogy közösen találjunk megoldást. 
Tudjuk, ugyan, hogy az állam na-
gyon nehéz helyzetben van, de az 
nem lehet, hogy ilyen áron jusson 
bevételhez, és nem lehet érdeke, 
hogy egy önkormányzat fenntartá-
sa ellehetetlenüljön. Márpedig je-
lenleg nem tudom, mibôl fogjuk pó-
tolni ezt a tetemes összeget, mely 
jelentôs pályázataink önrésze és be-
ruházások támogatásainak önkor-
mányzati része – közölte a polgár-
mester, és hangsúlyozta, hogy szá-
mít Deák Istvánné országgyûlési 
képviselô és Leszkovszki Tibor, akko-
ri polgármester segítségére is az ön-
kormányzat problémájának megoldá-
sában. – Nagyon bízom abban, hogy 
a gázközmûvagyon, a Bakony Volán 
ügye és a jelenlegi eset az utolsók 
lesznek, és több probléma nem kerül 
elô az elôzô városvezetés múltjából 
– tette hozzá Németh Árpád.

GÁGó
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Az autizmussal élô gyermek problémájának 
lényege a szociális-kognitív és kommuniká-
ciós készségek fejlôdésének zavara, amely 
a személyiség fejlôdésének egészét áthatja 
(pervazív), és általában fogyatékos állapot-
hoz vezet.

Az autizmussal élô gyermekek csoportjá-
ba soroljuk mindazokat az autisztikus álla-
potban lévô, vagy korszerû kifejezéssel az 
autisztikus spektrum zavarba  tartozó gyer-
mekeket (A gyakorlatban különbözô, orvo-
si szempontból az ún. pervazív fejlôdési 
zavarok közé sorolt diagnózisuk van, mint 
például gyermekkori autizmus, atípusos 
autizmus vagy Asperger-szindróma.), 
akikrôl közös szükségleteik alapján, az el-
látás szempontjából, így pedagógiai szem-
pontból is egységesen kell gondolkoznunk, 
mert általános értelmi képességeiktôl füg-
getlenül azonos jellegû, speciális szükség-
leteiket kielégítô, sajátos nevelési megkö-
zelítésre van szükségük.

Mivel nincs látható, típusos külsô jele, 
és a probléma belátása, megértése bonyo-
lultabb, mint a többi, klasszikus fogyaté-
kosságé, az autizmus felismerése, leírása és 
a szakszerû ellátás kialakulása minde nütt 
igen késôn indult meg. Az autizmussal kap-
csolatos pszichológiai, gyógypedagógiai, 
orvosi és alapkutatások ma is igen nagy in-
tenzitással folynak, és az állapot ismertsé-
ge igen alacsony szintû szakmai és laikus 
körökben egyaránt.

Egyértelmû, hogy az autizmus a viselkedés 
jellegzetes tüneteivel leírható állapot, amely 
különbözô, agyi fejlôdési és mûködészavart 
okozó organikus tényezôk hatására jöhet lét-
re. Okai között, amelyek nem teljesen tisz-
tázottak, elsôsorban genetikai és az ideg-
rendszert károsító hatásokat, esetleg azok 
interakcióit feltételezik. A genetikus meg-
határozottság igen erôs. Ezt jól mutatja 
például az a tény, hogy az autizmussal élô 
gyermekek testvérei között az átlagosnál öt-
venszer gyakoribb, 2,7% az autizmus meg-
jelenése. Az autizmus minden értelmi szint 
mellett elôfordulhat, és gyakran társul más 
fogyatékossággal, fejlôdési zavarral. En-
nek megfelelôen a klinikai kép igen sokfé-
le lehet, az autizmus súlyossága, az értel-
mi színvonal, az egyéb képességek, illetve 
fogyatékosságok és a gyermek személyisé-
ge függvényében. A hagyományos felfogás-
sal szemben az autizmust nem betegségnek, 
nem elmebetegségnek (pszichózis) tartjuk, 
hanem a fejlôdés olyan zavarának, amely 
minôségében és mennyiségében is eltér a 
normál fejlôdéstôl, és az esetek többségében 
fogyatékos állapothoz, típusosan igen súlyos 
fogyatékossághoz vezet. Ennek megfelelôen 
orvosi értelemben nem gyógyítható. A vár-
ható élettartamot az autizmus nem befolyá-
solja. Az esetleg jelentôs mértékû fejlôdés 
mellett az alapvetô probléma az egész életen 
át fennáll, és döntô hatással van a szociális 
beilleszkedésre és életminôségre, a képessé-

geknek megfelelô színvonalú életvezetés el-
érésére.

Ez utóbbi az önellátás, pl. a szobatiszta-
ság kialakításától a megszerzett egyetemi 
diploma ritkán sikeres gyakorlati felhaszná-
lásáig terjedhet. Sajnos, a nagyon változa-
tos korai kép alapján a prognózisban várha-
tó jelentôs különbségekre nem lehet egyé-
nenként következtetni. Némi támpontot ad-
hat a gyermek tesztekkel mért intellektusa 
(nem az esetleges kiemelkedô szigetszerû 
képességek) és a beszédfejlôdés tempója. 
Újabb vizsgálatok szerint a tág értelemben 
vett autizmus nem annyira ritka állapot: a 
nukleáris csoport (gyermekkori autizmus, 
ahol a gyermekkori jelzô a kezdetre, és nem 
arra utal, hogy ez a forma felnôttkorra el-
múlik) kb. a lakosság 4 ezrelékét teszi ki, 
de az enyhébb, jobb értelmû vagy atípusos 
esetekkel együtt, tehát az egész autizmus 
spektrumot figyelembe véve 0,2%. A fiú-
lány arány átlagosan három-négy az egy-
hez. A klinikai kép sokféle lehet, a jelleg-
zetes tünetek közül bármelyik hiányozhat, 
a viselkedésben megmutatkozó fô tünetek 
azonban, amelyek a diagnózis alapjául is 
szolgálnak, azonos funkcióterületen jelent-
keznek. (Folytatjuk.)

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

IGNÁCz ADRIENN

A pszichológus válaszol

A gyermekkori autizmus I.

A régi magyar baromfifajták kö-
zött tartjuk számon azokat a szár-
nyasféléket, melyek évszázadok 
folyamán a Kárpát-medencében 
ôseink vagy idegen népek által 
behozott fajtákból alakultak ki, 
alkalmazkodtak hazánk környe-
zeti és éghajlati viszonyaihoz, s 
így ôshonos vagy honosult fajták-
ká váltak. Ezen fajták közé sorol-
juk a magyar és az erdélyi kopasz-
nyakú tyúk több színváltozatát is. 
Így színük szerint megkülönböz-
tetünk: sárga, fehér, kenderma-
gos és fogoly színû magyar tyú-

Ôshonos háziállataink: magyar tyúkfajták

erdélyi kopAsznyAkú kAkAs

kot. A magyar tyúk átlagos súlya 
2 kg, a kakasoké 3-4 kg. Évente kb 
90-110 tojást ad a tojó. Napjaink-
ban egyre nagyobb teret követel 
magának, a hagyományos barom-
fifajták tenyésztésére és tartásá-
ra alapozott különleges minôségû 
baromfihús és tojás elôállítása.

A magyar ôshonos tyúk meg tud 
felelni e szigorú piaci feltételek-
nek. A hosszú távon fenntartha-
tó gazdálkodás egyik feltétele a 
régi magyar tyúkfélék sokrétû 
mezôgazdasági hasznosítása. A 
piaci kofák nem véletlenül hasz-

nálják a kapirgálós, tanyasi kife-
jezést portékájuk reklámjaként.

HARCOS RICHÁRD

Fogolyszínû mAgyAr tyúk
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Megkérdeztük...
Hogy védekezik 
a hôség ellen?

Áldott Mónika minôségellenôr
Panelban lakunk, ahol különö-

sen meleg van nyáron. Napközben 
besötétítem a szobát, ventillátort 
használunk, kerüljük a napon va-
ló tartózkodást 11–15 óráig, és ha 
van rá lehetôségünk, ekkor inkább 
vízparton hûsölünk.

Koronafy Angéla  
számítógépes operátor

Naponta többször is zuhanyo-
zunk, igyekszünk sok folyadékot in-
ni, és persze, a legmelegebben ke-
rüljük a napfényt. A lakás hûtését 
is fontosnak tartom, ezért napköz-
ben elsötétítek.

Lendvai János zenész
Különösebben nem védekezek 

a kánikula ellen. Naponta négy-
öt liter folyadékot fogyasztok, és 
próbálok árnyékban lenni a nagy 
melegben, inkább a házunk tera-
szán, árnyékos helyen tartózkodom 
ilyenkor.

 -ÁGó

Fúvósok és mazsorettek
Augusztus elsô szombatja a fú-
vószenekarok és mazsorett cso-
portok bemutatói jegyében telt 
a város fôterén és a Thuri-vár 
udvarában. Az évek óta népszerû 
látványos menetzenés felvonu-
lásra több városból is érkeztek 
résztvevôk Várpalotára.

Az idén ünnepli nyolcvanéves 
fennállását a Várpalotai Bányász 
Fúvószenekar, az ô térzenei kon-
certjükkel vette kezdetét a nagyszá-
mú közönség érdeklôdésére szá mot 
tartó rendezvény. Délután indult 
meg a zenés menet a mû ve lô dési 
háztól. A gyö nyör û ruhákban me-
netelô mazsorettcsoportokat a fú-
vószenekarok kísérték, megte remt-
ve látvány és hangzás harmó niá ját. 
A Fô térre érkezve Németh Ár pád 
polgármester megnyitójában kü-

lön köszöntötte az idén nyolcvan-
éves várpalotai bányászzenekart, 
majd meg is mer het ték a jelenlévôk 
a fúvós zene múltját, hagyományát 
és jelenét Talabér Márta, a Veszp-

rém Megyei Közgyûlés alelnöke 
köszöntôjébôl. 

A részt vevô csoportok közös 
zenélése, bemutatója után a me-
net elvonult a várudvarba, ahol 
gálamûsor keretében szórakoztat-
ták az érdeklôdô közönséget szín-
vonalas mûsoraikkal. A fesztivál 
szereplôi voltak a Várpalotai Bá-
nyász Fúvószenekar, a várpalotai 
Black Diamond mazsorettcsoport, 
a pécsi Fekete Gyémánt Feszti-
vál Fúvószenekar, a Balatonboglári 
Mazsorett, a sárvári Kanona Band fú-
vósai és a városi mazsorettcsoport, 
a dunaföldvári Löfan mazsorett és 
az Oroszlányból érkezô Bányász 
Koncert Fesztivál zenekara.

GÁGó 
FOTó: NÉMETH BALÁzS ÉS 

VARPALOTAI.HUA menetelô mAzsorettcsoportokAt FúVószenekArok kísérték

A mAzsorettcsoportok A Fôtérre VonulVA mutAtták be produkciójukAt

óvatosan a hôségben
Várpalota Város Önkormányzata 
elkészítette a hôségriadó ese-
tén alkalmazandó intézkedési 
tervét, melynek célja a lakosság 
életének és egészségének meg-
óvása a veszélyhelyzetben. Nagy 
Erika szociális, egészségügyi és 
szegényügyi szakreferens adott 
tájékoztatást a témában.

Az ÁNTSZ által elrendelt 
hôségriadó esetén lép mûködésbe 
az a hôségterv, amelyet az önkor-
mányzat munkatársai a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság várpalotai polgári vé-
delmi kirendeltsége segítségével 
készítettek el. A terv tartalmaz-
za a hôségriadó egyes fokozata-
inak elrendelése során alkalma-
zandó intézkedési sablonokat, a 
lakosság szükséges tájékoztatá-
sának menetét, a különbözô in-
tézmények és szervek feladata-
it. Felsorolja a kockázati cso-
portokat, melyek a következôk: 
általános lakosság, idôsek, kis-
gyermekek, krónikus betegség-

ben szenvedôk, hajléktalanok és 
a hômunkának kitett személyek. 
A hôségtervben megtalálhatóak 
az elsôként értesítendô intézmé-
nyek – bölcsôdék, óvodák, iskolák 
–, valamint a média elérhetôségei 
is, melyek mind elôsegítik az in-
tézkedési terv céljának megvaló-
sulását: a hôségriadó elrendelése 
esetén a lakosság szükséges tájé-
koztatásával, az intézményszer-
vek segítségével, azok kapacitása 
alapján az élet és egészség meg-
óvásának segítése, támogatása.
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Az ausztriai Wolfsberg várossal 
1988 óta tart a kapcsolat, a test-
vérvárosi szerzôdés aláírására 
1999 júniusában került sor 
Wolfsbergben, míg a várpalotai 
aláírásra ugyanezen év augusztus 
20-án.

A történelmi város, amely a 
Koralpe és a Saualpe lejtôi között 
a Lavant-völgyben fekszik, a kö-
zépkor óta fontos kereskedelmi és 
közlekedési csomópont. Wolfsberg 
városa a karintiai Lavant-völgy po-
litikai, gazdasági és kulturális köz-
pontja. A település, melyet elôször 
egy XII. századi okiratban említe-
nek meg, változatos múltra tekint 
vissza, melyet a város számos ne-
vezetessége jelez.

Lakosainak száma meghaladja a 
huszonöt ezer fôt, területe közel 
280 km2, Várpalotától 360 km-re 
fekszik.

Wolfsberg körzete minden kétsé-
get kizáróan Dél-Ausztria kedvezô 
részén fekszik. Alig van másutt 
olyan hely, ahol ilyen magas a nap-
sütéses órák száma. A körzet ha-

tárai megegyeznek a Lavant-völgy 
határaival, melyet – a kellemes klí-
ma és gyümölcsökben való gazdag-
sága miatt - ôsidôk óta neveznek 
Karintia paradicsomának. A Kor- és 
Saualpe hegyvonulataival körül-
ölelt várost északon az Obdachel 
Sattel, délen a Dráva határolja. A 
völgy a nevét a Lavant folyónak 
köszönheti, amely a stájer Zirbitz 
hegycsúcs délkeleti oldalánál ugrik 
elô. Ott nyugszik a mély és sötét 
Lavant-tó, melybôl láthatatlan pa-
takként ered és halad a völgy irá-

nyába. Régi városok, piacok, temp-
lomok, várak és kastélyok, modern 
ipari és hídépítô gyárak elôtt fo-
lyik el, s kb. 60 km hosszan szeli át 
a völgyet, hogy végül a hatalmas 
Drávába torkolljon Lavamündnél. 

Karintia eme szép vidékén évti-
zedek óta kiemelkedô szerepe van 
a turizmusnak. Wolfsberg az or-
szághatáron túl is hírnevet szer-
zett már, mint szabadidôközpont. 
Nyáron a természeti környezet, a 
város nyüzsgô élete, számos neve-
zetessége áll az érdeklôdés közép-

pontjában. Télen a pompás síterep 
hívogat egészséges sporttevékeny-
ségre a Koralpéra. Már majdnem 
közmondássá vált a nemzet ven-
dégszeretete, amely alatt az ott-
honosságot és a jó közérzetért va-
ló fáradozást értjük. Mindegy, hogy 
falusi vendégfogadókról vagy na-
pos kertekrôl, otthonos hegyi szál-
lodákról, a nyüzsgô belvárosról, 
vagy esetleg a számos kávézóról és 
üzletrôl van-e szó – mindenütt a 
vendég a király. 

B. A.

WolFsberg már Az országhAtáron túl is hírneVet szerzett mAgánAk

Testvérvárosunk, Wolfsberg

Csereüdüléssel a testvérvárosba
Megismerni a testvérvárost, kul-
turális értékeket felmutatni és 
mindenekelôtt szórakoztató nyá-
ri gyermekprogramot nyújtani – 
ezekkel a célokkal valósítja meg 
a város évek óta a petrozsényi és 
várpalotai diákok csereüdülteté-
si programját.

2002-ben indult el Várpalota Vá-
ros Önkormányzata kezdeményezé-
sére a gyermekek üdültetési prog-
ramja, melynek keretében testvér-
városunk, az erdélyi Petrozsény 
mintegy harminc diákja nálunk, a 
várpalotai gyerekek pedig ugyan-
akkor Petrozsényben töltenek el 
hat napot. Az egész programsoro-
zat elôzményei azok a rendvédel-
mi diáktáborok voltak, amelyeket a 
veszélyhelyzetek kezelésével kap-
csolatos teendôk oktatása céljával 

játékos formában, prevenció jel-
leggel tartott a város polgárvédel-
mi kirendeltsége. 2002 óta telje-
sedett ki nemzetközileg ez a prog-
ram a T.E.M.A. (Önkormányzatok 
Szövetsége Európában Nemzetkö-
zi Társulás) szervezetén keresztül. 
Hagyománnyá válva már nyolcadik 
éve folyamatos a népszerû csere-
üdültetés a két város között, mely-
nek költségeit az önkormányzatok 
fedezik.

Ahogy az eddigi évek során, úgy 
az idén is a város és környéke kul-
turális és történelmi értékeivel, ter-
mészeti szépségeivel ismerkedhet-
tek a gyermekek, miközben iga-
zi nyári szórakozást nyújtó progra-
mokban volt részük  kiváló szállás 
és étkezés biztosítása mellett. Mi-
vel Petrozsényt kétezer méter felet-
ti hegység övezi, az ott lakó fiata-

lok számára kuriózum a Balaton, a 
fürdôzés és a hajókázás, így ez nem 
hiányozhatott a programból. Bu-
dapestre is ellátogatott a csoport, 
ahol az Országházban megtekintet-
ték a Szent Koronát, a vidámpark 
pedig önfeledt szórakozásra nyúj-
tott lehetôséget. Átélhették a pá-
pai élményfürdô izgalmait, majd 
a sümegi várban várjáték fogadta 
a kirándulókat, ahol középkori va-
csora varázsolta még érdekesebbé 
a napot. Természetesen Várpalo-
ta látványosságainak megismeré-
sére is alkalom adódott, megláto-
gatták a Thuri-várat, a Trianon Mú-
zeumot. Az ideérkezô petrozsényi 
diákok számára jutalom volt ez az 
üdülés, hiszen azok a gyermekek jö-
hetnek el minden évben, akik kiváló 
tanulmányi eredményt érnek el is-
kolájukban. 

A magyarországi csoportot 
szintén nagy szeretettel fogad-
ták az erdélyi városban. A várpa-
lotai gyerekek is megismerked-
hettek a városnézés során a test-
vérváros nevezetességeivel, mint 
például a bányászati múzeummal. 
Különösen népszerû volt a szál-
lás mellett található szép, nagy 
park szökôkúttal, játszóterek-
kel, ahol szívesen idôztek a diá-
kok. Hegymászásra is sor került, a 
2500 méter magas meredek hegyet 
libegôvel és gyalog hódították 
meg a résztvevôk. Fürdôzési prog-
ram gazdagította még az itt el-
töltött hetet, majd meglátogatták 
Dévát, Vajdahunyadot, valamint 
a környéken található gyönyörû 
görögkatolikus kolostort is.

GÁGó ANITA
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Gazdafogat- és lovas bemutató
Megcsodálhatták a hajtók, a lo-
vak és lovasaik ügyességét 
mindazok, akik kilátogattak au-
gusztus elsején a várpalotai 
sportpályára. A lovas bemutató-
kon kívül felvonulás is színesí-
tette a különleges programot.

A tavaly már elindult kezde-
ményezést folytatva a Várpalotai 
gazdafogat-találkozó és hátas-
lovas ügyességi bemutató egész 
napos programját idén a közel-

múltban alakult Nimród Várpalo-
tai Lovas Baráti Kör és a Válasz-
utak Lovas Sport Klub szervezte 
meg. A bányász fúvószenekar ze-
nészei elôadásával indult a prog-
ram, majd Szabó-Bátor Tamás ön-
kormányzati képviselô, a város-
fejlesztési, idegenforgalmi és 
mezôgazdasági bizottság elnöke 
nyitotta meg a lovas találkozót. 
Helt Tamás a szervezôk nevében 
köszönte meg a támogatók segít-
ségét.

A délelôtt folyamán a gaz da fo-
gathajtók mérhették fel ügyessé-
güket a különféle feladatok tel-
jesítése közben, majd a vadász-
hajtás során kiderülhetett, ki a 
leggyorsabb a pályán. A bemuta-
tókra több környezô településrôl 
is érkeztek lovasok, Csetény, 
Jásd, Litér, Iszkaszentgyörgy, 
Csór, Zirc, Tés, Nemesvámos és 
természe tesen Várpalota is kép-
viseltette magát. Délután hátas-
lovas ügyességi bemutató adott 

terepet a résztvevôknek a bi-
zonyításra, ahol a lovaglás köz-
ben többféle feladat nehezítet-
te a pályán való végighaladást, 
majd az edzô jellegû ugróbemu-
tató után indult meg a hátaslo-
vas és fogatos felvonulás a város-
ban. A jó hangulatban telt menet 
a Kismezô  és Loncsos városrésze-
ken keresztül egészen az alsóvá-
rosig jutott el.

GÁGó ANITA
FOTó:  VARPALOTAI.HU

A loVAsok is Felmérhették ügyességüket Az AkAdálypályán

tÖbb településrôl is érkeztek Versenyzôk A bemutAtórA

Dallamok a Titkos kertbôl
Nemzetünk történelmén átívelô 
dalok, megzenésített versek, 
csodálatos dallamvilág tárult fel 
a nagyszámú hallgatóság elôtt 
Várpalota Titkos kertjében, egy 
meleg júliusi estén.

A húsznál is több hangszer lát-
ványa már elôre ígérte azt a kü-
lönleges hangarzenált, amely fel is 
csendült az ismert Misztrál együt-
tes koncertjén. Erdélyi költôk so-
rai, kevésbé ismert értékes mûvek, 
népdalok és kortárs verssorok szó-
laltak meg sokszor erôteljes len-
dületességgel. A népies és rene-
szánsz hangzás, dzsessz, blues 
és alternatív zenei stílus egysé-
ge hangzott fel a Titkos kert fái 
között. Voltak pillanatok, amikor 
imádsággá válva szállt fel a dal-
lam az Istent megszólító költemé-
nyeken keresztül. 

– A koncert önkormányzati se-
gítséggel, az oktatási, kulturális 
és sportbizottság által megszava-
zott támogatással jöhetett létre – 
mondta el Dunainé Körmöci Judit  
szervezô a hangverseny beveze-
téseként, majd Huszárné Bacsárdi 
Valéria önkormányzati kép vi selô, a 
bizottság elnöke méltatta a szín-

vonalas rendezvényt. – Számunkra 
nem volt kérdés, hogy ezt az öt-
letet meg kell támogatni, hiszen 
a mai értékvesztett világunkban 
nagy szükség van az ilyen kezde-
ményezésekre – hangsúlyozta a 
képviselô.

G. A.
FOTó: VARPALOTAI.HU

irodAlom és zene, tÖrténelem és kÖltészet tAlálkozásA Volt A misztrál estje

zászlók 
találkozója

Augusztus nyolcadikán kerül 
harmadszorra megrendezésre a Tör-
ténelmi zászlók találkozója Vár-
palotán, a Mátyás-napok kereté-
ben, Várpalota város támogatásá-
val. A felvonulást Németh Árpád 
polgármester köszöntôszavai nyit-
ják meg. Az érdeklôdôk a délelôtti 
zászlókészítô verseny után idén 
megismerkedhetnek a 23 darab-
ból álló magyar történelmi zász-
lósorral, hiszen kiállításra kerül a 
hajmáskéri református gyülekezet 
zászlósora ismertetô szöveggel a 
Thuri-vár kôtárában, emellett pe-
dig a Történelmi Vitézi Rend Kö-
zép-Magyarország Keleti Törzsszé-
ke a színpadon bemutatja zász-
lósorát. Az érdeklôdôk a program 
során az 1848–49-es szabadság-
harc eseményeirôl Székely Gá-
bor kunszentmiklósi Petôfi-kutató 
elôadását hallgathatják meg.
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OKJ-s képzések: • Villanyszerelő • Kőműves • Festő, mázoló és tapétázó • 
Hegesztő • Központifűtés- és csőhálózat-szerelő • Ruházati eladó • Élelmiszer- és 
vegyiáru-eladó • Kereskedő • Elektronikai technikus szakmákra
Szakközépiskola 9. osztály: • Elektrotechnika-elektronika • Informatika • 
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Szakiskola 9. osztály: • Elektrotechnika-elektronika • Gépészet • Építészet • 
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Felnőttek szakközépiskolája: 2 éves nappali tagozat (21 éves korig)

Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 26.
Érdeklődni személyesen vagy a 88/582-520-as telefonon lehet.

A Faller Jenő Szakképző Iskola és 
Kollégium pótfelvételt hirdet az alábbi 
képzésekben.

Megyei hírek

óriásgépek Pápán
Bemutatták a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) prog-

ram elsô C-17-es Globemaster típusú szállító repülôgépét a Nehéz 
Légiszállító Ezred (HAW) aktiválása alkalmából rendezett ünnep-
ségen, a Honvédelmi Minisztérium pápai bázisrepülôtéren, július 
27-én. Bajnai Gordon miniszterelnök a dicsôség napjának, Claudio 
Bissogniero, a NATO helyettes fôtitkára történelmi pillanatnak, dr. 
Kovács Zoltán, Pápa polgármestere a város presztízse, megítélése 
szempontjából kiemelkedônek nevezte az eseményt. – Mintegy 300 
millió forintot költöttünk a C-17-es programra, különös tekintettel 
az oktatásra. A költség hosszú távon megtérül a városnak – mondta 
a város polgármestere, dr. Kovács Zoltán. Kitért arra is, hogy jó kap-
csolatban, baráti viszonyban állnak egymással az itt dolgozó külföl-
diek és a helybeliek. A program eddig 150-200 munkahelyet terem-
tett, mely tovább bôvülhet. A beszédek után a meghívott vendégek, 
köztük megyénk elöljárói megtekinthették a monumentális gépet és 
beszállhattak pilótafülkéjébe is.  

A megyének fontosak az idôsek
Közel ötmillió forintos beruházással vizesblokkokat újítottak fel 

Peremartonban, az idôsek otthonában, amit ünnepélyes körülmé-
nyek között adtak át július elején. Talabér Márta, a megyei közgyûlés 
alelnöke szerint a mai nehéz helyzetben a kisebb lépéseknek is ér-
demes örülni. Tóthné Szôke Rozália, a 152 férôhelyes és 80 dolgozó-
val mûködô intézmény igazgatója köszöntôjében üdvözölte, hogy a 
pályázati pénzbôl megvalósított munkálatok során korszerûsítették 
a fürdôszobák és mellékhelyiségek zömét. A beruházás óta minden 
nagyobb blokkban található olyan fürdôszoba, ahol fekvôbeteget is 
el tudnak látni a gondozók. – A megye kiemelten kezeli az ágazat 
helyzetét. Valamennyi intézményben végeztek, illetôleg terveznek 
különféle átalakítást, munkálatot – mondta Talabér Márta. Az alel-
nök utalt arra, hogy a peremartoni otthonban sok felújítás történt 
az elmúlt tíz esztendô alatt, amit folytatni szeretnének.

Új múzeumigazgató
Lasztovicza Jenô megyei elnök a minap átadta Limbacher Gábornak, 

az új megyei múzeumigazgatónak 2014. június 30-ig szóló megbízóle-
velét. Limbacher Gábor a Budapesti Mû szaki Egyetemen gépészmér-
nöknek tanult. A harmadik évtôl miniszteri engedéllyel az  ELTE böl-
csészkarára is beiratkozott, ahol szociológusi és néprajzos diplomát 
szerzett. Balassagyarmaton dolgozott mu ze ológusként, majd a Nóg-
rád megyei múzeumok és a Palóc Múzeum igaz gatója volt.

Várpalota, Táncsics M. u. 15.
Nyitva: H–P 9–17-ig Szo 8.30–12-ig

Szemüvegkeret-akció!
10, 30, 50%-os
árengedmény!
(részletek az üzletben)

Minden nálunk
beváltott szemüvegrecept után
+ 500 Ft engedményt adunk!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Iskolakezdési akció!  
Várpalotán, a Táncsics M. u. 15. sz. alatt (Toptikában)  

és a szolgáltatóházban lévô nyomtatványboltban.

Minden nálunk vásárolt iskolaszerbôl  

–10% kedvezmény
(Az akció augusztus 1–31. között tart.)
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Programajánlók, közérdekû információk
KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28.
Július 27-tôl augusztus 19-ig hétfôtôl pénte-

kig 8–16 óráig tart nyitva. Minden hónap 
elsô hétfôi munkanapja szünnap.

THURI-VÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
Augusztus 7., péntek 17.00 Zeneiskola tanári 

kórusa, 17.10 Megnyitó: Németh Árpád pol-
gármester, 17.15 Zeneiskola – furulyatrió, 
17.25 Aaminah Náda: Angyaltánc produk-
ció, 17.40 Vásárhelyi András Tagiskola báb-
csoportja Márkusz szekrénye címû elôadása, 
18.00 III. Béla Lovagrend Reneszánsz Tánc-
iskolája, 19.15 „A palotai gyehennárium” – 
a Duende Színjátszó Csoport elôadásában, 
21.00 Vodku Magyar Népzenei és Világzenei 
átdolgozások koncertje

Augusztus 8., szombat 10.00 „ A te történelmi 
zászlód” – zászlókészítô verseny a Hunya-
di Mátyás téren, 13.00 Eredményhirdetés, 
14.00 Dr. Téglás Gyula történész elôadása 
a Kôtárban, 15.00 Kivonulás, alakzatba ál-
lás a vár folyosóján, 16.00 Mûsor a Törté-
nelmi zászlók találkozója keretében, 16.45 
Felvonulás, 18.00 Olgyay Hangok-koncert, 
19.00 Keresztes Ildikó élôkoncertje  21.30 
Pergôtûz –tûzzsonglôr táncshow 

Augusztus 9., vasárnap 10.30 Forrás színház 
Mátyás király krónikái címû elôadása, 14.00 
Maszk Bábszínház Pázmán lovag címû 
elôadása, 15.15 „A palotai gyehennárium” 
– a Duende Színjátszó Csoport elôadásában, 

16.45 Maszk Bábszínház „Borok, dalok, 
bábok” címû elôadása, 18.00 Zeneiskola 
mûsora – Reneszánsz dallamok, 19.00 Varga 
Miklós-koncert. Interaktív történelmi ját-
szóház, középkori kézmûves foglalkozások, 
vásári forgatag.

Mise, istentisztelet
KATOLIKUS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

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

Inota, falu, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 11.30, minden pénte-
ken 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 istentisz-
telet 10 órakor. Hónap utolsó vasárnapján 
családi istentisztelet 10 órakor.

Hozzávalók 4 személyre: 1 ki
sebb fej cikakáposzta (savanyú 
káposztalevélnek), 600 g sertés 
szûz, 1 fej vöröshagyma, 100 g 
zsír, 150 g füstölt szalonna, bors, 
majoránna, 25 g liszt, 1 gerezd 
fokhagyma, 1 ek. paradicsompü
ré, 100 ml Szent Györgyhegyi 
olaszrizling, 1 kis pohár tejföl, 3 
tojás, 40 g vaj

A tésztához: 25 dkg liszt, 2 to
jás, 30 g vaj, só. 40 g zsír a tál
kenéshez

Tálaláshoz: 100 ml tejföl, zöld
ség zöld

Elkészítés: A szalonnát apró 
kockákra vágjuk, kisütjük, félre 
tesszük, zsírját leszûrjük, hoz-
záadjuk a zsírt, beletesszük az 
apróra vágott megtisztított vö-
röshagymát, megpirítjuk és be-
letesszük a csíkokra vágott meg-
mosott és lecsepegtetett húst. 

Fûszerezzük, sózzuk, hozzátesz-
szük a paradicsompürét. Ami-
kor a levét elfôtte, megszórjuk 
liszttel, picit lepirítjuk, majd ke-
vés vízzel felengedjük. Mérsékelt 
tûzön puhára pároljuk. Amikor 
elkészült, hozzáadjuk a pörcöt, 
és kihûtjük.

A lisztbôl, vajjal, 2 tojással, 
pici sóval tésztát gyúrunk, jól 
kisodorjuk. 5-6 mm-es csíkokra 
felvágjuk, sós vízben kifôzzük, 
leöblítjük, lecsepegtetjük.

A vajat a tojások sárgájával ki-
keverjük, megsózzuk, belekever-
jük a tejfölt, majd összekeverjük 
a kifôtt tésztával és a hússal. A 
tojások fehérjét kemény habbá 
verjük, és óvatosan a tésztás-
húshoz keverjük.

Egy cserépedényt jól kizsíro-
zunk, káposztalevéllel kibéleljük, 
ráöntjük az elkészített tésztás 
keveréket, borral meglocsoljuk.

Recept(t)úra

Tapolcai borítós

– Melyik a legjobb kutyakeverék?
– A pitbull és a labrador keveréke, mert ha letépi a lábad, visz-
sza is hozza!

– Mi van a hipochonder sírjára írva?
– Na, ugye!

Humorzsák
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A grafika vonzalmában
Mészáros Imre mûvészete olyan 
összetett, mint maga az élet – 
írja róla tanítványa, Nikolausz 
Krisztián festô és grafikus. Al-
kotásaival, a városban végzett 
mûvészetpártoló munkájával is-
mertté vált valamennyiünk szá-
mára, hazai és nemzetközi sike-
reivel kiemelkedett megannyi 
alkotótársa közül. 

Mészáros Imre a mûvészet 
iránti különös alázattal, ôszinte 
nyíltsággal beszélt arról az út-
ról, amely során a valamikori vá-
gyakozó szemlélôdôbôl termékeny 
mûvésszé vált. – Ötéves sem vol-
tam még – kezdte mesélni törté-
netét –, amikor egy téli reggelen 
kiszaladtam a konyhai tûzhelyünk 
hamujával az utcára. Miután ki-
öntöttem a hóra, futottam volna 
vissza a házba, de hirtelen meg-
állított egy különös és addig is-
meretlen érzés. Akkor éreztem 
rá elôször a dolgok hangulatára. 
Késôbb ez az érzés állandósult 
bennem. Naponta megesett ve-
lem, hogy elmaradtam a játszó-
társaimtól, mert megállított va-
laminek a hangulata. Ezek a má-
ig ható hangulatélmények vezet-
tek el a rajzhoz, ami akkor még 
egy kicsit se ment. Bizony, nem 
kis irigységgel néztem gyerek-
társaim jobbnál jobb rajzait. Alsó 
tagozatban ötöst a tárgyból csak 
azért kaptam, hogy kitûnô legyek 
– mondta elmosolyodva –, még a 
házi feladataimat is a nôvérem 
rajzolta meg. De a vágy bennem 
volt, hogy alkossak valamit. 

– Mi hozta meg az áttörést?
– Hatodik osztályos koromig 

tartott ez a kínlódás, aztán meg-
szánt a Teremtô. Egyik osztály-
társam megrendelésére az orosz 
tankönyvbôl kinézve elkészítet-
tem egy Moszkvics vonalas raj-
zát. Végre elindult a kezem, és ar-
ra, amerre szerettem volna. Erre 
nem a rajztanárom, hanem akkori 
osztályfônököm, Csaplár Pál figyelt 
fel. Az ô közvetítésével kezdtem 
járni a kaposvári Szirmayné Bayer 
Erzsébet festômûvész szakkörébe. 

Tôle kaptam az elsô üveg tustintát 
és rajztollat, ô mondta elôször: 
Imre, te grafikusi véna lehetsz. 

Mészáros Imre végül a fehérvári 
Jáky József Útépítô és Földmérô 
Technikumban kötött ki. Érdekelt, 
hogy egy ilyen – ahogy Erzsi né-
ni is mondta –, grafikusi véná-
val megáldott gyerek miért nem 
mûvészeti pályát választott. A vá-

lasz megmosolyogtató volt. – Ak-
koriban ment a Szabó család a rá-
dióban, és ott az egyik szereplô, 
Laci, technikus volt. Nekem fogal-
mam sem volt arról, hogy a tech-
nikusok valójában mit csinálnak, 
de annyira beleszerettem a szó-
ba, hogy elhatároztam, én is az 
leszek. Így kerültem Fehérvár-
ra, ahol már az elsô hónapokban 
kiderült rólam, hogy a mûszaki 
tárgyakhoz születetten hülye va-
gyok. Az elsô tanévet még vi-
szonylag jó eredménnyel végez-
tem el, de a másodikba már bele-
törött a bicskám… – mesélte.

– Mi történt közben a rajzzal?
– A Fehérváron töltött más-

fél év során kipróbáltam a há-
rom nagymester, Áron Nagy Lajos, 
Ballagó Imre és M. Tóth István 
szakköreit. Végül Ballagó Imré-
nél maradtam, aki – Erzsi nénihez 
hasonlóan – hamar rájött arra, 
hogy nem festésre születtem. Az 
iskolát apám legnagyobb bánatá-

ra otthagytam, de nem akárhogy. 
Felültem a szombathelyi gyorsra 
és egyszerûen megszöktem.

– Hogyan került végül mégis 
mûvészi pályára?

– A technikumból való kimara-
dásom után ifjúmunkásként dol-
goztam, majd anyám halálának 
évében, 1967-ben levelezô tago-
zaton leérettségiztem. Ebben az 

évben nyílt életem elsô önálló ki-
állítása is, amit édesanyám már 
nem láthatott, pedig éveken át 
arra várt… Aztán Erzsi néni ta-
nácsára választottam a rajztaná-
ri pályát.

Még a fôiskolán – másod-
éves koromban – feleségül vet-
tem Lendvai Katalint, így kerül-
tem 1972-ben Várpalotára. Itt 
1986-ig rajzot tanítottam, köz-
ben felvettek a Magyar Népköz-
társaság Mûvészeti Alapjába (ma: 
MAOE), késôbb pedig a Magyar 
Grafikusmûvészek Szövetségébe. 
1987-tôl húsz éven át voltam a 
Nagy Gyula Galéria úgynevezett 
mûvészeti vezetôje. 

– Akkor végül mindig is a 
mûvészettel foglalkozott. Mikor 
nyerte az elsô jelentôs díját?

– 1968-ban, Szekszárdon, az 
akkori Amatôr képzômûvészeti ki-
állításon elsô lettem. Az már egy 
kísérleti rajz volt. Én állandó-
an kísérletezem, mind a mai na-

pig. Megtanultam a különféle el-
járásokat, mûvészi fogásokat, de 
mindig érdekelt, hogyan tudom 
ezeket magamra szabni, tovább 
fejleszteni.

– Milyen technikákkal alkotott?
– Ceruzával kezdtem, aztán 

jött a toll, a rézkarc, a monotí-
pia, linómetszés, papírmetszés, 
és ezeknek az oldalágai, amiket 
közben kísérleteztem ki. De csi-
náltam szitanyomatokat, akvarel-
leket is, a kedvencem viszont a 
kollázs, ez adja a legnagyobb sza-
badságot. 

Mészáros Imre nagy lendület-
tel beszélt a különféle technikák-
ról, eljárásokról, miközben sorra 
mutatta a következô kiállítására 
készült portrémûveket. Mert bár 
nem tartja magát portréistának, 
mégis számottevôk ebben a té-
mában is alkotásai. Ezeket több-
nyire emlékezetbôl, megfigyelés 
után vagy fényképrôl készíti, s 
most egészen 1971 óta készített 
mûvekbôl fog válogatást bemu-
tatni a szeptemberi berhidai kiál-
lításon, Arcok a múltból címmel. 

Amikor arról kérdeztem, átad-
ta-e valakinek a tudását, és egyál-
talán átadható-e a mûvészi tudás, 
azt felelte: – Rengeteg tehetsé-
ges gyerekkel találkoztam a mun-
kám során, akik közül többen is 
alkotókká váltak. Néhányan mes-
terüknek tartanak. Ettôl zavarba 
jövök, bár jólesik… A legtöbb em-
ber azt hiszi, hogy az alkotáshoz 
vele született tehetség kell, pe-
dig ez nem teljesen így van. Az 
alkotási vágy sokkal fontosabb, 
minthogy milyen kézügyességet 
örököl valaki, vagy éppen ki volt a 
mestere. Szakkörvezetôként, rajz-
tanárként, a Palotai Alkotók Köré-
nek vezetôjeként is arra töreked-
tem, hogy ezt az alkotási vágyat 
tápláljam.

Van egy bizánci mondás: Nem 
tudjuk megváltoztatni a valósá-
got, változtassuk tehát meg a sze-
met, amely a valóságot látja. Mé-
száros Imre mûvészetére ez a ma-
gatartás, ez a felfogás jellemzô.

BÁLINT ANGÉLA

mészáros imre, Városunk képzômûVészeti életének meghAtározó személyisége
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Könnyûzenei lexikon

Dr. Shakespeare
1992. október. Raveczky László – dob, Jakab Ferenc – basszusgi-

tár, Trencsényi Flórián – gitár, „Szahid” – szólógitár, Mogyoró Imre – 
ének, Kovács (Pi-Pista) István – ének. Ebben a felállásban kezdôdött 
e sajátos várpalotai zenei szonett. Péten, a mûvelôdési házban a 
heti háromszori próbák sora jött, majd saját számok (Elkésett szen-
vedély, Az élet, Rideg falak között), és néhány feldolgozás is (pl. P. 
Box) bekerült a repertoárba. A klasszikusnak mondható magyar rock-
zene keveredett a néha/nem ritka mocskos szöveggel, s így kapott a 
zene egy kis dirty rockos ízt is. 

1993 februárjában bevonul Kovács István katonának, így nélküle 
futott tovább a zenekar szekere. 1993 ôszén egy nagy sikerû feszti-
vált hoznak össze a rendezôk a péti Olaj Klubban, ahol a Doc Shakes-
peare is fellép olyan zenekarokkal karöltve, mint a Blues Karaván, 
a Kontramodern Halmazállatok, a Spóra, a Hollywoodoo, a Chiron. 
Errôl az eseményrôl készült egy videofelvétel is, amelyet Jenei At-
tila (Krisztus) rögzített, s az is ott van valahol a több ezer felvéte-
le között…

A zenekar életében jöttek a szokott, megszokott programok: kon-
certek Palotán, Péten, Veszprémben az Enyhe Fintorban, a zirci pin-
ceklubban. Ez utóbbi helyen az egyre népszerûbbé váló Tankcsap-
dával játszottak együtt. Ez évben jelentkeztek a Rockgyémánt te-
hetségkutatóra, ahová hanganyagot küldtek 1994 februárjában újra 
csatlakozott az angyalbôrt letevô Kovács István énekes, s egybôl a 
hó végi, péti mûvházbeli koncerten már villanthatott, olyan együt-
tesek között, mint a Spóra, Blues Karaván, Chiron. Ezután a koncert 
után „Szahid” szólógitáros távozott a Doc Shakespeare-bôl, de azon-
nal segítségükre sietett Balogh Endre (Venyige) szólógitáros (ex-
Black Cat, ex-Sky, ex-Blokád). Ilyen összeállításban muzsikáltak to-
vább az Alagsorban, a péti Szajnán, a szabadtéri színpadon, s ki tud-
ja még, hol nem. 1994 augusztusában a Dr. Shakespeare-bôl távozott 
Kovács István és Raveczky László. Bár még az együttes próbált egy 
ideig, de fellépésre már nem került sor. A két távozó zenész aztán 
megalapította a Linerst.

Tagok
Kovács (Pi-Pista) István – ének
Mogyoró Imre – ének
Trencsényi Flórián – gitár
„Szahid” – szólógitár
Jakab Ferenc – basszusgitár
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25 kg/Ak
bérleti díjért legelôt, 

szántót 
bérelnék 

hosszú távon.
Minden megoldás 

érdekel! 

70/514-8314

Pétfürdôn az Ösküi úton 2325 nm-es 
saroktelek 42 nm-es felújított kis házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek gazdálkodásra 
kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt. 

érd.: 20/291-2649.

Páncéltôkés 
pianínó 

eladó.

Érdeklôdni a 30/630-4362 
telefonszámon lehet.

A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu 

és a www.varpalotai.hu oldalon.

Várpalota
Fehérvári u. 17. 

Most receptenként

100 Ft
kedvezményt 
adunk a térítési díjból!
Az akciónk 2009. augusztus 31-ig, 

vagy visszavonásig érvényes.

Részletek a patikában.
ELI Patika Palota Gyógyszertár 
Várpalota, Fehérvári u. 17. (TESCO)
Tel.: 88/371-003 
Nyitva tartás: 
H–Szo: 9–20, V: 9–19
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Palota
Gyógyszertár

Sziliné Pápai Gyöngyi 
30/206-2037

sporttabor@chello.hu

TURNUS: 
augusztus 10–14.

A sporttábor utolsó turnusára
jelentkezőket még korlátozott
számban fogadunk.
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Vetô kiütötte ellenfelét 

Mintegy kétezer hazai nézô elôtt 
és fantasztikus biztatás közepet-
te vívta elsô magyarországi profi 
mérkôzését Várpalotán Vetô Gábor. 
Városunk reménysége a WBC ifjú-
sági bajnokának kihívási jogáért 
csatázott Mohesen Moradian ellen. 
A 20 éves magyar bunyós agresz-
szíven támadott a meccs elejétôl 
kezdve, igaz ellenfele inkább a túl-
élésre rendezkedett be, mintsem a 
támadásokra és jobbára menekült a 
palotai bokszoló elôl. A gyors kom-
binációkkal próbálkozó Vetô a má-
sodik menetben két alkalommal is 
keményen leütötte Moradiant, aki 
felállt ugyan a padlózásból, de 
nem sokkal késôbb Kovács István 
mérkôzésvezetô teljes joggal le-
léptette. Vetô rekordja ezzel kilenc 
profi mérkôzésbôl kilenc gyôzelem, 
melyek közül nyolcat kiütéssel 
nyert meg.

FOTó: VARPALOTAI.HU

Volkswagen Polo Variant

Tel.: 70/514-8314

Villámpiros, 
1998 júniusi,  
130 000 km-rel, 
friss műszakival 
eladó. 2 légzsák, 
szervó, r. magnó,  
vonóhorog, 
autóvédelem. 
Garázsban tartott.

Iár: 590 000 Ft.
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649

Apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óra között:
Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15., Papír-írószer, Szolgáltatóház

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

Ingatlan
Várpalotán, központban 6 M Ft-ért 2 szo-

bás, szúnyoghálós, redônyös lakás eladó. 
70/313-0699

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

Eladó Ôsiben egy 2+fél szobás összkom-
fortos, felújított modern családi ház. 
20/480-4472

Balatonfûzfôn felújítandó 4 szoba összkom-
fortos családi ház, kereskedelmi célra is 
alkalmas, olcsón eladó. 70/394-8247

Balatonfûzfôn nagy családi ház sok mellék-
helyiséggel olcsón eladó vagy kisebbre 
cserélhetô. 20/356-0818

Várpalotán a Brinkmann házakban 1+2 szobás, 
teljesen felújított, hômennyiségmérôs 
téglalakás eladó. 20/988-8040

Kálvárián sorház, szélsô lakás eladó. Külsô-
belsô felújítással. 3 szoba, konyha, 2 db 
WC, aknás garázs. 20/365-9979

Eladó Berhidán 1 szobás ház, víz, villany, 
UPC-telefon a házban, gázcsonk, pince, 
kút az udvarban. 20/375-8128, 20/537-
1974

Várpalotán, a Rákóczi úton 1+3 fél szobás 1. 
emeleti panellakás eladó. 30/3788-453

Eladó reális áron Várpalota, Körmöcbánya 
9., 3/11 sz. felújított 35 nm-es lakás. 
30/901-2100

Felsôinkámban 1+3 fél szobás 1. emeleti jó 
állapotú  lakás sürgôsen eladó. 20/961-
1641

Eladó Kálvária sorház szélsô lakás belsô fel-
újítással, két szoba, fürdô, WC, konyha, 
melléképületek. 20/291-2733.

Várpalotán a Körmöcbánya u.-ban 1+2 
hallos 62 nm-es erkélyes lakás eladó. 
88/470-235

Eladó a Rákóczi-telepen kétszintes családi 
ház áron alul, akár két generációnak is. 
Kisebb lakást beszámítok. 20/4541-506

Eladó a Felsôinkámban  1+3 fél szobás panel-
lakás vagy családi házra cserélhetô Vár-
palotán és környékén értékegyeztetés-
sel. 20/941-4350

Eladó Pétfürdôn 3 szobás ház. Várpalotai 2 
szobás, egyedi fûtéses lakást beszámí-
tok. 20/548-0657

Eladó Csóron 2 és fél szobás központi fûtéses 
(vegyes-gáz) szigetelt családi ház. 14,5 
M Ft. 22/433-006, 30/587-7986

Eladó Berhidán felújításra szoruló 2 szo-
bás fürdôszobás gázkonvektoros családi 
ház. Sok melléképülettel. 70/657-1263, 
30/330-3172

Eladó vagy kiadó garázs a Tési-dombon. Vil-
lanyórás és aknás. 70/384-5326

Várpalotán 1. emeleti 32 nm-es garzon lakás 
(alacsony rezsi) eladó. 4,1 M Ft. 30/474-
8855, 30/820-9794

 Jó áron eladó Várpalotán a Szabolcska u.-
ban 1+3 szobás lakás. 30/252-6409, 
30/365-0318

Kiadó
Hóvirág utcában garázs kiadó. 20/9277-874
Budapesten az Örs vezér tértôl 5 percre 30 

nm-es lakás szeptembertôl kiadó. 45 000 
Ft+ rezsi. 20/576-9035

Várpalotán a belvárosban bútorozott szoba 
kiadó a berendezések teljes körû haszná-
lati lehetôségével. 30/438-9365

Kiadó az Erdôdy utcában 1,5 szobás lakás. 
Alacsony bérleti díj és rezsi. 30/499-
6396

Jármû
Volkswagen Polo Variant, villámpiros, 1998 

júniusi,  130 000 km-rel, friss mûszakival 
eladó. 2 légzsák, szervó, r. magnó,  vo-
nóhorog, autóvédelem. Garázsban tar-
tott. Iár: 590 000 Ft. Tel.: 70/514-8314

Suzuki Swift 1,0 GL-es, 2001-es, meggypi-
ros, garázsban tartott 15 000 km-t fu-
tott, elsô tulajdonostól eladó. Iár: 
800 000 Ft. 88/477-396

Eladó Honda Lead robogó. 50 ccm, fekete, jó 
állapot, felújított motor, jó gumik. Iár: 
50 000 Ft. 30/621-3704

Eladó Renault 9 és 11 szgk.-hoz Weber kar-
burátor. Megbízható, jó állapotban.  
1200 Ft. Ft. 30/621-3704

Állást keres
Idôsgondozást, felügyeletet  vállalok. 

20/986-2103
Takarítást, gyermekfelügyeletet, idôsgondo-

zást vállalok. 20/428-6993
Munkájára igényes, önállóan dolgozni tudó 

kômûves azonnali kezdéssel munkát ke-
res. 70/647-1979

Társkeresô
Jó megjelenésû, 69 éves özvegy hölgy nem 

dohányzó, egyedül élô barátot keres, 75 
évesig. 70/570-3523

Vegyes
Szántót, legelôt bérelnék hosszú távra. 25 

kg/Ak bérleti díjért. 20/291-2649 
Lovasoknak gerincvédô eladó! Fouganza 

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

Cserépkályhaajtók, 200 l-es préskosár tar-
tozékaival, 2 db 170 l-es boroshordó el-
adó. Érd. Egész nap. 70/541-4368

Hintaló eladó újszerû állapotban.  6000 Ft. 
20/244-0025

Kanapé két fotellal, nagyszônyeg két 
összekötôvel eladó. 30/385-6204

Használt video 8000 Ft-ért eladó. Sík eter-
nitpala 400 Ft/db. Galambkalitka 3000 
Ft. 70/277-5638

Eladó újszerû állapotban sarok ülôgarnitúra 
(kihúzható) 20/972-8400

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

Kedvezô áron eladó ágynemûtakarós heverô 
és Elin olajsütô. Délelôtt: 88/479-680

Kerékpárra szerelhetô, jó állapotban lévô 
gyerekülés eladó. 8000 Ft. 30/4939-619

Téglalakásból bontott teleajtó eladó. Mé-
ret: 200x65 (balos), 200x85 (jobbos). 
70/967-7102

Nagyméretû fehér zuhanytálca eladó olcsón. 
70/967-7102

Eladó rózsazín Budmill iskolatáska, babamo-
tor, nyári-ôszi-téli kislány-, kisfiúruhák. 
70/327-7930

Eladó szobabicigli, szônyeg 200x280, Hot-
Pan sütô-fôzô, mágneses lepedô 90x200. 
88/746-052, 20/537-1974

Orvosi acélból készült 21 db-os edénygarni-
túra 35 000 Ft, mobil klíma 20 000 Ft-ért 
eladó. 70/310-3969

Eladó 6 személyes kihúzhatós asztal, 6 
szék, 1 gardrób szekrény, 1 állólámpa, 
1 konyhai segédasztal, 1 zuhanypanel, 1 
középösszekötô szônyeg. 30/496-2225

Eladó 4 gázégôs gáztûzhely, Vesta márkájú. 
I.ár 10 000 Ft. 20/209-5718

180 cm magas fikusz növényemet elad-
nám vagy kettô 40-50 cm-re cserélném. 
70/248-4038

Eladó High School Musical iskolatáska  (4 év 
szavatossággal) 5000 Ft. Sulicsekket is 
elfogadok. 20/5351-859 (18 után)

Eladó szalagos magnó, retró rádió, Singer 
varrógép, terráérium, több méretben. Ár 
megegyezés szerint. 20/4541-506

Eladó 1 db belépô a balatonfüredi Annagora 
Aqua parkba. 5300 helyett 2700 Ft-ért. 
30/331-4316

Rekamié, fotelok, kanapé 2000 Ft, 
gyerekheverô, járóka, baldachin 1000 
Ft,  babakocsi 3000 Ft,  5000 Ft, gye-
rekheverô 4000 Ft. 30/461-9976

Kihúzható ágynemûtartós heverô, szekrény-
sor, elektromos zongora, terménydaráló 
eladó. 20/5665-126

Babaholmik eladók. Jack pool 3 funkciós ba-
bakocsi, Top Rider sportkocsi, etetôszék, 
kiságy, fali szônyeg. Szép állapotban. 
70/387-4141

Skótjuhász kiskutyák oltva, chipezve, 
törzskönyvezve eladók. 30/687-2230, 
70/458-4286

Lótrágya ingyen elvihetô. (Kismezô) Szállí-
tás térítés fejében esetleg megoldható. 
70/772-4496

Szobakerékpár eladó, 150 kg-ig terhelhetô. 
150 000 Ft. 88/479-194, 30/357-1597

Sürgôsen eladó egy 40-es években készített, 
fakeretes, 2 m x 1 m –es kitûnô állapo-
tú, epedarugós heverô. Jelképes irányár: 
30 000 Ft. 20/225-6309

Babaruhák 50-tôl 92-es méretig kislányok-
nak megkímélt állapotban eladók, va-
lamint 2 db kék színû sportbabakocsi 
újszerû állapotban. 20/3398-327

Eladó 1 db legyezôpálma,  1 pár 37-es bôr 
nôi szandál, új, 1 szobás gázfûtéses tég-
lalakás. 88/789-807

Eladó  Peg Perego babakocsi. Több pozícióba 
állítható,  jó állapotban, keveset hasz-
nált.  10 000 Ft. Ft. 30/621-3705

Légzésfigyelô áron alul eladó. Uitt gyer-
mekfelügyeletet családi házban vállalok. 
30/484-2199

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

Idôsgondozás, 
felügyelet

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

Apróhirdetés csak 300 Ft*-ért!
Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: augusztus 19., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

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

augusztus 19-én
jelenik meg.



Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az új, gyönyörű, nemzetközileg is elismert 
rendezvénycsarnok színpadán láthatjuk vendégül a világhírű 100 Tagú Cigányzenekart. 

A Magyar Örökség-díjas zenekar a világon egyedülálló, tagjai a komolyzene mellett 
tradicionális cigánymuzsikát is játszanak. Egy olyan együttes érkezik Veszprémbe, amely a 
világ minden táján lázba hozza a közönségét, felejthetetlen pillanatokat szerezve játékával. 

Legyenek Önök is a vendégeink, 
hogy a nagyszerű muzsikusok koncertjével együtt búcsúztassuk a nyarat!

Információ: www.veszpremarena.hu · www.100tagu.hu

Jegypénztár: K–P.: 11-17-ig és rendezvények előtt két órával · (88)  688 504

Augusztus 22., 20:00

A 100 tAgú 
CigányzenekAr



Wenge laminált padló 
(7 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 

1690 Ft/m2

Wenge laminált padló 
(8 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 

1990 Ft/m2

Wenge laminált padló 
(10 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 

2690 Ft/m2

További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.
Az akció 2009. 08. 01-tôl 2009. 08. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

300 féle laminált
padló

Minden laminált padlóhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia!

várpalota, Szent imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 nyitva: H-P. 9-17 és Szo. 9-12

veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12 w
w

w
.h

u
b

e
rt

p
a

rk
e

tt
a

.h
u


