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Nehéz lenne röviden meghatároz
ni, hogy mit jelent szeretni a szülô föl
det, hogy mit jelent szeretni a hazát. 
Valószínûleg nem is szükséges, hiszen 
ott lakozik mindannyiunk szívében. 
Tudjuk, hogy a hon szó mindenekelôtt 
jelenti az otthonunkat, szûkebb kör
nyezetünket, de jelenti a hazát, és át
vitt értelemben a nemzetet. A nemzet
nek múltja, nyelve, a benne élôknek 
hite van, ami a vallás mellett a hagyo
mányokba vetett hitet is jelenti. 

Minden nemzetnek megvannak a 
maga történelme, mondái, jelképei, 
zászlói. A zászló az emberi kultúra 
produktuma. Már az ókori népek is 
használták. A zászló egykoron nem
csak dísze és jelvénye volt a harco
ló csapatoknak, hanem a hangtalan 
vezényletnek is eszközéül szolgált. 
Ütközetben nem lehetett mindig 
vezényszóra hagyatkozni, s ha kürt
jellel sem boldogultak, akkor a zász
lóval adtak jelt. Voltak akadályelhá
rító csapatok is, ezek szintén zász
lójelre léptek mûködésbe.

Ôseink különbözô zászlókat val
lottak magukénak: Árpádnak, illet
ve a többi magyar vezérnek aligha
nem vörös lobogója volt, amelyet 
sokak szerint turul (vagy valamilyen 
karvalyszerû) madár díszített. Szent 
István korában a vörös zászlóra a 
turul helyett a kereszt került fel, 
III. Béla pedig már a kettôs keresz
tet hímeztette zászlajára, II. And
rás vörösezüst csíkozású zászlót 
használt, a 16. századtól ismét csak 
vörös színû a lobogó, 1608ban II. 
Mátyás koronázásakor tûnt fel a há
rom színû zászló, a Rákóczi szabad
ságharc idején a fehér selyembôl 
készült zászló terjedt el. A 18. szá
zadtól újra háromszínû a zászló. 
Az 1848as törvények rögzítették 
a nemzetiszínt és az országcímert, 
amit az uralkodó is szentesített, 
azóta Magyarország nemzetiszínei 
nem változtak. 

Érdekes megjegyezni, hogy a 
mostanában sokat vitatott Árpád
sáv az 1200as évek elején tûnt fel, 

Árpádsávos zászlóról csak az 1270
es évekbôl vannak feljegyzések, ami 
valójában csak az Árpádház utolsó 
három évtizedét jelenti, márpedig 
több évszázados uralmukhoz képest 
ez nagyon rövid idônek számít.

A mai magyar zászlóban egyéb
ként a piros szín az erôt, a fehér 
a hû séget, a zöld pedig a reményt 
jel képezi. Mindháromra nagy szük
sé günk van ebben a gazdasági ba
jokkal, megszorításokkal küzdô 
idôkben. 

Elsô királyunk ünnepe után las
san véget ér a nyár. A gyerekek is
kolába indulnak. Pénztárcanyúzó 
tanévkezdetre kell számítani. Való
ságos kiváltság lesz a gyerekek ta
níttatása a családtámogatási rend
szer szétzilálása után. Bár az idén 
nem nô a tankönyvek ára, de az 
áfaemeléssel a taneszközök beszer
zése mégis drágább lesz. A kormány 
az iskolafenntartó önkormányza
tokra is lesújt: 120 milliárd forinttal 
rövidíti meg a költségvetésüket. A 

pedagógusok fizetése is tovább fog 
csökkenni, akárcsak a gyerekek szá
ma. Az elôrejelzések szerint Magyar
országon szeptember elsején csak 
95 ezer elsôs lép be az általános is
kolába. A tömegek kiszolgáltatott
sága egyre csak nô, s egyre keve
sebb a hit. Pedig Szent István óta 
tudjuk, az emberi nagyság és a tör
ténelmet alakító egyéniség titka: a 
hit. Nincsen olyan emberi nagyság, 
amely ne a hitben nône ki. Minden 
nagy ember hisz önmagában és hisz 
a mûvében. Szent István, mint igazi 
nagy ember a hitet hagyta örökségül 
fiának. Azt az erôt, amely nemzete 
tekintetét a jelenen túl is, mindig a 
jövô felé irányítja. István király hite 
azonban nemcsak az evilági értékek 
megvalósulásában vetett hit volt. 
István messzebbre látott. Meglátta, 
hogy a hit az az érték, amely min
den nagyság alapja, a hit az az erô, 
amely minden emberi tevékenység, 
terv és alkotás ösztökélôje.

BALASSA GELLÉRT

Erô, hûség, remény
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Itt járt Mátyás király
Mátyás királyunk és reneszánsz 
udvara idézôdött fel augusztus 
második hétvégéjén a Thuri-
várban és környékén. Az eddigi 
évekhez hasonlóan Mátyás ki-
rály is megtisztelte városunk 
kiemelt rendezvényét, színda-
rabon, bábelôadáson keresztül 
és a valóságban is láthatták a 
várban sétáló felséget a prog-
ramra ellátogatók.

Zene, színház, játék, vásár szere
pelt a hétvégén megrendezett Má
tyás, az igazságos címû rendezvény 
programsorozatában, a korabeli re
neszánsz udvar hangulatát felele
venítve. Németh Árpád, városunk 
polgármestere nyitotta meg a há
romnapos rendezvényt. – Egyetlen 
magyarországi településhez sem 
kapcsolódik ennyi Mátyásmonda – 
tért ki beszédében nagy királyunk 
és Várpalota kapcsolatára. E témá
ban hiteles dokumentumszöveget 
is idézett, és beszélt a vár törté
nelmi múltjáról. 

Furulya, csörgô szerves része 
volt a kor zenéjének, a három 
nap alatt többször is élvezhették 
az érdeklôdôk a különféle zenei 
programokon keresztül. A meg
nyitón és a záró délutánon is fel
léptek a zeneiskola tanárai és di
ákjai gyönyörû dallamokat kicsa
logatva hangszereikbôl, a zene 
mellett pedig a reneszánsz tánc 
és ruházat adta meg a hangula
tot a III. Béla Lovagrend bemu
tatójában. 

Magas színvonalú színdarabo
kat láthatott a közönség az egész 
hétvégén. A Faller Jenô Szakképzô 
Iskola nagy múltú Duende szín
játszó köre, a Vásárhelyi András 
Tagiskola bábcsoportja, a For
rás Színház, a Maszk Bábszínház, 
valamint a népszerû Pannon Vár
színház elôadásai mind a Mátyás 
királyról szóló történeteket idéz
ték fel, igényes jelmezekben és 
díszlettel.

Az estéken a koncerteké volt a 
fôszerep. A Vodku zenekar nívós 
zenéje a világot jelenítette meg 
a deszkákon, különbözô népcso
portok dalai sejlettek fel a sok
féle zenei mûfajon keresztül. A 

méltán népszerû Keresztes Ildi
kó koncertje sok rajongót von
zott a várudvarba a Történelmi 
zászlók találkozója rendezvénye 
után, a születésnapját ünneplô 
énekesnôt fel is köszöntötte a kö
zönség. Vasárnap Varga Miklóssal 
együtt énekelték a szép számban 
megjelentek az örökbecsû dalo
kat, amelyek között, természete
sen felhangzott az István a király 
rockopera királyi szólója is.  

Ellátogatott a rendezvényre a 
világ legerôsebb embere, Feke
te László, aki önmagát nem meg
hazudtolva, Kinizsi Pálként emel
te a hatalmas malomkövet a vár 
mellett, a közönség szórakoztatá

sára. Emellett a fiatalok is talál
hattak mulatságot, különféle, ré
gi korokat felelevenítô szabadtéri 
játéklehetôségek álltak rendelke
zésére a legkisebbeknek is. 

Többéves hagyománya van már 
a reneszánsz vacsorának, mely 
a vár Corvintermében zajlott, 
szombaton este. Középkori étkek 
felszolgálása közben csengettyû
kórus, fuvola, regôs és kórusda
lok, hastáncos szórakoztatta a 
vendégsereget, miközben Kautzky 
Armand megszemélyesítésében 
Mátyás király anekdotázott a va
csorán.

G. A. 
FOTó: VARPALOTAI.Hu

A zeneiskolA tAnárAi és diákjAi gyönyörû reneszánsz dAllAmokAt csAlogAttAk elô hAngszereikbôl

Drótposta
Színvonalas gálamûsorral ké

szültek a részt vevô kórusok a 
Várpalotán megrendezésre kerülô 
nem zetközi kórustalálkozóra. 
A hang versenyt, melyet a Nagy 
Gyula Galériában telt ház foga
dott, Németh Árpád polgármes
ter nyitotta meg, aki a krakkói 

vendégek tiszteletére lengyelül 
is köszöntötte a nagyérdemût. 
A kórustalálkozón fellépett a 
krakkói Marianski Chór, a Bán
chieri kórus, az IkarusAlba Regia 
Vegyeskar, valamint a várpalotai 
Bányász kórus.

B. A.

Nemzetközi kórustalálkozó
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Kormányzati pénzelvonás
Mint ahogy korábban hírül adtuk, csaknem 300 millió forint ke

rült elvonásra városunk önkormányzatától, egy 2000re visszanyú
ló ügy kapcsán. Az önkormányzat ajánlatát – melynek értelmében 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. elállt volna a követeléstôl 
a buszpályaudvar területének fejében – az MNV elutasította. Az 
ügyben jelenleg is folynak tárgyalások. Németh Árpád polgármes
ter levélben fordult a Pénzügyminisztériumhoz. – Szeretnénk tisz
tázni a buszpályaudvar kérdését is – mondta a polgármester –, hi
szen egy ekkora területet ingyen átadni állami cég tulajdonába, 
nem teljesen normális dolog – tette hozzá. A város meglévô prob
lémáit még tovább tetézte ez az elvonás, így nagy valószínûséggel 
nem fog a jövôre tervezett fejlesztések mindegyike megvalósulni. 
Ennek köszönhetôen kerül ki a sorból a városrehabilitációs pályá
zat terve. Németh Árpád szerint ez egy sajnálatos helyzet, aminek 
a gyökerei több évre nyúlnak vissza – akár csak a japán hitel ügye 
–, s most ennek az áldozatai vagyunk.

A közelmúltban négy hul
ladéklerakót kellett bezárni 
Veszp rém megyében, mivel azok 
nem feleltek meg az európai uni
ós elôírásoknak, többek között a 
várpalotait is. Azóta több útvona
lon utazik a szemét megyeszerte.

Sok lehetôség nem maradt: 
csak Veszprém, Ajka és Tapolca 
rendelkezik az új érvényes EUs 
elôírásoknak megfelelô hulladék
lerakó helyekkel, tehát csak ide 
lehet szállítani a szemetet. 

A költségek így igen teteme
sek, hiszen az új szemétlerakó – 

a tervek szerint – csak néhány év 
múlva készül el, addig pedig na
ponta autóval viszik Várpalotáról 
a szemetet Ajkára.

A várpalotai elavult hulladék
lerakó rekultivációjának is ha
marosan megkezdôdhet a több 
mint száz települést tömörítô, 
KözépDuna Vidéki Önkormány
zati Hulladékkezelô Társulásnak 
köszönhetôen, mely pályázati for
rást nyert a régi, elavult objek
tumok felszámolására, rendbeté
telére. A munkát 2011ig be kell 
fejezni.

Ajkára szállítják 
a szemetet

Rendkívüli ülésen tárgyaltak 
az inkasszóról

Augusztus 13-án tartotta rend-
kívüli ülését Várpalota Város 
Önkormányzati Képviselô-tes-
tü lete, melyen fô vitatéma a 
közelmúltban az önkormányza-
tot ért inkasszó volt. 

Várpalota Város Önkormányzata 
1997. szeptember 18án kerese
tet nyújtott be a Fôvárosi Bíróság 
Gazdasági Kollégiumához közel 
230 millió forint megfizetésérôl 
a Kincstári Vagyonkezelô Szer
vezet jogutódja, a Kincstári Va
gyoni Igazgatóság ellen, mivel 
a KVSZ jogellenesen juttatott a 
Petrodyne Rt. tulajdonába ingat
lanokat Pétfürdô leválása és a 
szovjet csapatok kivonása után. A 
Fôvárosi Bíróság a KVIt mintegy 
228 milliós összeg és a kamatok 
megfizetésére kötelezte. Ezekután 
önkormányzatunk több mint 446 
millió forintot szedett be a KVI 
számlájáról, és el is költött, mely 
részben az éves zárszámadások
ból követhetô nyomon. Az úgyne
vezett Petrodynepénzbôl került 
finanszírozásra többek között ér
tékpapír vásárlása, ügyvédi költ
ség, s valószínûleg mûködési ki
adásokra is felhasználták, de mi

vel a zárszámadásokban nem kell 
nevesíteni, hogy honnan szárma
zó bevételekbôl biztosítják a ki
adások forrását, ezért nehezebb 
ezt nyomon követni.

Mindeközben a bíróság felül
vizsgálva a jogerôs határozatot 
azt hatályon kívül helyezte, és a 
megismételt eljárásban 107 mil
lió forintra szállította le a KVI ál
tal fizetendô összeget. A Fôvárosi 
Bíróság kötelezte önkormányza
tunkat, hogy fizessen vissza kö
zel 160 millió forintot és a kama
tokat. 2009. április 10én hagyta 
helyben a Fôvárosi Ítélôszék azt 

a döntést, melynek értelmében 
végül csaknem 343 millió forin
tos összegre vonatkozik Várpalota 
visszafizetési kötelezettsége.

Az önkormányzat ekkor megpró
bálta megoldani a problémát, és 
a vagyonkezelô szervnek benyúj
totta kérelmét arra vonatkozóan, 
hogy álljon el a követelésétôl, és 
Várpalota is visszavonja a buszpá
lyaudvar területének árára vonat
kozó követelését. A vagyonkezelô 
szerv ezt a kérelmet elutasította, 
és elôzetes értesítés nélkül júli
us 27én majdnem 292 millió fo
rintot azonnali inkasszóval be

szedett az önkormányzat lekö
tött kötvényébôl. A fizetési kö
telezettség teljesítése városunk 
költségvetésére beláthatatlan kö
vetkezményekkel jár. Nagyban ne
hezíti önkormányzatunk pénzügyi 
helyzetét mindezeken felül a be
tervezett ingatlaneladások elma
radása, és természetesen a meg
változott világgazdasági körül
mények. 

A testület mindezek miatt úgy 
döntött, hogy 200 millió forin
tos likviditási hitelt vesz fel, 
mely szükség esetén rendelkezés
re áll, de az önkormányzat igyek
szik elkerülni a felhasználását. 
Elsôsorban a tervezett bevétele
ket próbálja teljesíteni, illetve a 
kiadásokat csökkenteni. A testü
leti ülésen elfogadásra került az a 
javaslat, hogy álljon fel egy mun
kacsoport, amely a szeptemberi 
testületi ülésre javaslatot dolgoz 
ki a költségvetési elôirányzatok 
módosítására. Németh Árpád pol
gármester ezenkívül levélben for
dult a Pénzügyminisztériumhoz, 
hogy vizsgálják felül a bírósági 
döntést, és segítsenek a problé
ma megoldásában.

GÁGó ANITAA várpAlotAi városházA
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A cikksorozat ezen  részében röviden is
mertetném a büntetô eljárásban részt vevô 
szereplôket, kinek milyen jogai és kötele
zettségei vannak. Mint tudjuk nem mindegy, 
hogy valaki milyen minôségben szerepel az 
eljárásban...

A terhelt: A büntetôeljárás (Be.) legfon
tosabb szereplôje a terhelt, hiszen éppen 
ô miatta indul az eljárás, az ô bûnösségét 
próbálják bizonyítani egész idô alatt. Az ál
lam büntetô hatalma ellene irányul, az ô 
felelôsségre vonására, terhelt nélkül nincs 
Be. A terhelt neve a különbözô ügyszakok
hoz igazodik, lehet gyanúsított, vádlott, el
ítélt, fogvatartott. A terhelt jogai jelennek 
meg talán a legmarkánsabban a Be.ban, 
még az Alkotmányban is megfogalmazódnak 
alapvetô jogai (pl. a védelemhez való jog). 
Néhány jog csak példálózva ezek közül. Az 
anyanyelv használatának a joga, ezért külföl
di terhelt esetén a tolmács elengedhetetlen. 
Amennyiben olyan súlyú a bûncselekmény 

akkor a védelemhez való jog, az, hogy akár 
meghatalmazott, akár kirendelt védô kép
viselje az eljárás során. Ez a jog senki által 
nem korlátozható. Megilleti a terheltet az, 
hogy tudja, mi miatt folyik ellene az eljá
rás, ha akar vallomást tehet, ha akar élhet a 
hallgatás jogával. Védekezésének csupán egy 
korlátja van, másokat bûncselekmény elkö
vetésével hamisan nem vádolhat.

Joga a terheltnek, hogy az aktuális idôben 
megismerje a nyomozás iratait, és iratmáso
latokat kérjen róluk. Jelen lehet az ôt érintô 
nyomozati cselekményeknél. Joga van a tör
vényes vádhoz, és ahhoz, hogy ügyét füg
getlen bíróság elôtt tárgyalják le. Számtalan 
egyéb fontos kérdés merülhet fel még a ter
helttel kapcsolatban, azonban azok bemuta
tása meghaladja e cikk kereteit, itt csak a 
rövid ismertetés volt a cél.

A tanú: A tanúkkal kapcsolatban három 
nagyon fontos dolgot kell kiemelni, hogy mit 
is jelent valójában a tanúzási kötelezettség. 

Elôször is a megjelenési kötelezettség, ami 
annyit jelent, hogy ha a hatóság nem ad aló
la felmentést vagy nem fogadja el az írásbeli 
vallomást, akkor a kijelölt helyen és idôben 
a tanúnak meg kell jelennie.  Másrészrôl 
ha a tanú megjelent, vallomást is kell ten
nie, tehát nem hallgathat mint a vádlott. 
Harmadrészrôl igazmondási kötelezettséget 
is jelent, a hamis tanúzást a törvény bünte
ti.  A terhelt akár hazudhat is, a tanú sosem. 
A tanúskodás állampolgári kötelesség.

A sértett: Nem minden bûncselekménynek 
van konkrét sértettje, de ha van, akkor fon
tos szereplô. Gyakorlatilag a sértettet is ta
núként hallgatják meg, de fontos vele kap
csolatban megjegyezni, hogy ha az ügy jelle
ge olyan, kárigényt terjeszthet elô  a büntetô 
bíróságon. Ezt a bíróság vagy elbírálja vagy 
azt mondja, hogy ezzel most nem foglalko
zik, hanem polgári bíróság elôtt érvényesítse 
a sértett a jogos igényét. (Folytatjuk).

IFJ. DR. HARcOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A büntetôeljárásról 3.

Lovas nép a magyar, mondják 
ezt gyakran és ez bizony színtisz
ta igazság. Vannak kutatók, akik 
azon a véleményen vannak, hogy 
ôseink a ló domesztikáció jának 
(háziasításának) is részesei vol
tak. A magyar nép viszonylag sok 
lófajtát mondhat magáénak. 

A nóniusz Magyarországon, a 
mezôhegyesi ménesben kitenyész
tett, törvényileg védett lófajta. 
A fajta az angol félvér jellegûek 
egyik legtömegesebbike. Két tí
pusa alakult ki, a nagyobb testû, 
jórészt fekete mezôhegyesi, va
lamint a kisebb, szikárabb, több
nyire pej színû hortobágyi. A sár
ga színû egyedeket nem törzs
könyvezik. Munkakészsége párat
lan. Nyugodt vérmérsékletû, tar
tós teljesítményre képes igásló 
és fogatló, valamint nagyszerûen 
bevált az ugrósportban.

Külleme: A fajta származását 
tekintve tömeges angol félvér 
a melegvérû igás lófajták egyik 

legtömegesebbike. Feje a test 
nagyságával arányos, kissé durva 
félkos – esetenként kosfej. Nyaka 
– az arab és spanyolnápolyi nagy 
befolyású ôsöknek köszönhetôen  
magasan, a telivérezett egyedek
nél középmagasan illesztett. Nya
ka középhosszú, olykor rövid, nem 
eléggé ívelt. Marja középmagas, 

izmos, telt. Háta hosszú, közép
hosszú, széles, jól izmolt. Ágyé
ka középhosszú, rendre széles, 
jól izmolt. Fara nagy terjedelmû, 
enyhén lejtôs, hossza nem éri el a 
félvér lovak farhosszúságát. Mell
kasa dongás, kevésbé mély. Igás 
jellegének megfelelôen szügye 
széles, igen jól izmolt. Ízületei 

terjedelmesek, inai szárazak. Láb
hibák elôfordulnak, ennek ellené
re küllemében nagyon egyöntetû 
fajta. Színe pej, sötétpej, fekete.

Értékmérô tulajdonságai: Nyu
godt vérmérsékletû, tartós tel
jesítményre képes igásló. A ko
rábban megrendezett távhajtá
si versenyeken állóképességét és 
mozgáskészségét mindannyiszor 
bizonyította. Munkakészsége pá
ratlan. Nemcsak fogatlóként és 
igáslóként kiváló, nagyszerûen 
beválnak az ugrósportban is, ám
bár elsôsorban mezôgazdasági 
igásmunkára használható. Jobb 
ügetô képességû egyedei a fo
gatsportban nemzetközi szinten 
is eredményesek. A hobbi lótar
tásban a család mindenes lova 
lehet, hiszen kocsiban és nyereg 
alatt egyaránt jól használható. A 
hobbi lótartók körében a jövôben 
minden bizonnyal különleges 
jelentôséggel bír majd.

 HARcOS RIcHÁRD

Ôshonos háziállataink: a nóniusz

A nóniusz nyugodt vérmérsékletû, tArtós teljesítményre képes
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Megkérdeztük...
Hogyan készül 

az iskolakezdésre?

Pálfi Ibolya adminisztrátor
Egy általános és egy középisko

lás korú gyermekem van. Iskola
kez déskor körülnézünk, hogy a leg
megfelelôbbeket vásároljuk meg. 
Hogy összesen mennyibe fog kerül
ni még nem tudom, mert a könyve
ket csak késôbb kapjuk meg.

Rémainé Kurcsics Ramóna 
gyesen lévô anyuka

Gyermekünk számára az ötödik 
osztály kihívást jelent (ismeret
len tanárok, új tantárgyak), éppen 
ezért a tanszerek idôbe való bevá
sárlása és a gyakorlás mellett fon
tosnak tartjuk felkészítését.

Juhász Renáta 
gyesen lévô anyuka

A fiam második osztályos lesz, így 
tavalyról maradt néhány dolog, amit 
idén fel tudunk használni. A köny
vek vásárlása még hátravan, 1015 
ezer forint körülire számítok. De év 
közben is szükség van utánpótlásra 
egyegy taneszközbôl. ANGIE

Iskolakezdés: 
megint drágább

Alig két hét múlva ismét kinyit-
ják kapuikat a város iskolái. A 
tanév az elôzô évekhez hasonló-
an szeptember elsejével kez dô-
dik. Az iskolakezdés nemcsak a 
gyerekek, de a család számára is 
komoly terhet jelent, ezért ér-
demes már jó elôre tervezni a 
családi kasszának. 

Javában folynak az áruhá
zak akciói, az iskolakezdéshez 
szükséges valamennyi terméket 
megvásárolhatják akár egyet
len helyen is a családok, de a 
türelmesebbek több helyrôl is 
összegyûjthetik a nélkülözhetet
len sulis kellékeket. 

A boltok tömegével kínálják a 
különféle mese és filmszereplôket 
ábrázoló termékeket, évrôl évre 
követve az aktuális trendet. Idén 
még mindig hódít Micimackó és 
a Thomasmánia, de népszerûek 
a Hello Kittys és a Hannah 
Montanas eszközök is. Természe
tesen ezek ára a márkátlan termé
kek többszörösét is elérheti. 

A családoknak egyre nagyobb 
nehézséget jelent a gyerekek be
iskolázása egyegy tanév kezdeté
vel. Ezért célszerû körültekintônek 
lenni mind a taneszközök, mind 
pedig a tankönyvek beszerzé sé
nél. Érdemes tájékozódni az is
koláktól kölcsönözhetô tan esz
kö zökrôl, tankönyvekrôl és egyéb 

felszerelésekrôl, valamint arról 
is, hogy az iskola milyen segítsé
get tud nyújtani a szülôi kiadá
sok csökkentéséhez, akár egysze
ri, akár folyamatos támogatásról 
legyen szó (például étkeztetési 
támogatás).

Az iskoláskorú gyermeke
ket nevelô szülôknek segítséget 
nyújthat a béren kívüli juttatások 
rendszerében az iskolakezdési tá
mogatás, idén még adó és járu
lékmentesen. A támogatás a je
lenlegi törvényi elôírások értel
mében gyermekenként 21 450 fo
rint értékben adható évente egy 
alkalommal mindkét szülônek. 
Ilyen módon egy tanköteles korú 

gyermek iskolakezdését akár több 
mint 40 ezer forinttal is támogat
hatják a munkáltatók, amely már 
komoly segítséget jelent a tanév 
elôtti bevásárlásnál.  

Várpalotán néhány iskolában 
már átvehették a tankönyvcsoma
got az új tanévre, ám a legtöbb 
helyen még várat magára a könyv

vásárlás. – Városunk önkormány
zata több ízben is támogatja a rá
szorulókat, ezért jó, ha minden 
érdekelt tájékozódik az igénybe 
vehetô pénzbeli vagy természet
ben nyújtott szociális és gyermek
védelmi ellátásokról – tájékoztat
ta lapunkat Puklicsné Nagy Viktó
ria közoktatási szakreferens.

Németh Árpád polgármester el
mondta, az egyre inkább el sze
gé nye dô családokat igyekszik tá
mogatni az önkormányzat az ál
lami normatívák mellett is, bár a 
jelen gazdasági körülmények kö
zött nemcsak a családok, de az ön
kormányzatok is szorult helyzet
be kerülhetnek. BÁLINT ANGÉLA

várpAlotA város önkormányzAtA támogAtjA A rászoruló iskolAkezdôket
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Zászlók ég és föld között
„És most induljatok a magyar 
Szent Korona országai történel-
mi zászlaival!” – hangzott fel 
újra a felhívás a vár elôtt a Pa-
lotai Turul Társaság szervezésé-
ben megrendezett Történelmi 
zászlók találkozóján, majd fel-
lobogott a mintegy százötven, 
történelmi korszakainkat fel-
idé zô zászló városunkban, a Má-
tyás, az igazságos címû rendez-
vény hétvégéjén.

Idén a gyermekek megszólításá
val indult a program, a közel har
minc jelentkezô vászonra és pa
pírra készíthette el a maga terve
zett történelmi zászlóját, verseny 

keretében. A fiatalok bizonyítot
tak: történelmi szimbólumainkat 
bölcsen alkalmazva készítették el 
a gyönyörû, díjakat és érmet mél
tán megérdemlô alkotásokat. 

Az Alföldrôl érkezett Székely 
Gábor tartott elôadást a zászlók 
használatának múltjáról, egészen 
a kezdetektôl. Petôfikutatóként 
a nagy költônk relikviáit gyûjti, 
melybôl el is hozott és az elôadás 

során bemutatott néhány lát
ványos tárgyat a vár Újlaky
termében. A kôtárban ezenkívül a 
látogatók megtekinthették a Sólyi 
Virtuális Református Egyházköz
ség szép történelmi zászlósorát, 
mely ismertetô szöveggel került 
kiállításra az egész hétvégén.

A Történelmi Vitézi Rend 
képviselôi hozták el a bemuta
tott és felvonultatott történelmi 

zászlók jelentôs részét. A bemu
tatót Németh Árpád polgármes
ter is megtisztelte jelenlétével, 
köszöntôszavaival, és emlékezett 
meg zászlóink jelentôségérôl, ki
emelve, hogy büszkének kell len
nünk a történelmi korszakainkat 
jelképezô összes zászlóra. – A ha
dicélokat szolgáló eszközök mel
lett minden idôkben elôkelô szere
pet játszott a zászló.  Ez volt a se
reg látható szelleme, harcra buzdí
tója. Jelölte a vezér helyét, meg
adta a menetirányt, világos képet 
nyújtott a különféle harci alakula
tok elhelyezkedésérôl, elôsegítette 
az összetartozók gyors gyülekezé
sét – idézte Gágó Zsolt, a Palotai 
Turul Társaság elnöke a Vitézi Rend 
zászlókat bemutató mûsora kere
tében vitéz Bucsy László törzska

pitány gondolatait. A bemutatót 
színesítették az Olgyay Gábor csa
ládi zenekara történelmi korokat 
idézô dalai.

A megnyitó színpadi mûsor 
után indulhatott el a menet lova
sok, hintó és pergô dobszó kísé
retében, hagyományôrzô szerve
zetek és a megjelent érdeklôdôk 
részvételével. A menet végigvo
nult a belváros nagy részén, visz
szaérkezve pedig a zászlórenge
teg meghajolva tisztelte meg a 
felhangzó Himnuszt. A progra
mot a Ceglédrôl érkezett Olgyay
zenekar egyórás hangulatos kon
certje zárta, reneszánsz hatású, 
történelmünk nagyjait is felvo
nultató zenei elôadásával.

GÁGó ANITA 
FOTó: VARPALOTAI.Hu

A zászlókészítô verseny gyôztesei: 
Óvodások – Szabó Panka (Rákóczi Telepi Tagóvoda), Gavallér Gergô 
(Kölyökvár Óvoda), Németh Luca (Evangélikus Keresztyén Óvoda)

Alsósok – Németh Sarolta (Vásárhelyi András Tagiskola), Nagy 
Petra és Nagy Bea (Horváth István Általános Iskola, Pétfürdô)

Felsôsök – Szücs Zsanett (Inotai Tagiskola), Varga Bálint és Kalmár 
László (Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola)
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Megújuló Tési-domb

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!

AhogyAn A város több részén, úgy A tési-dombon is útfelújítási munklálAtok zAjlAnAk. Az erdôdy pálffy tAmás és A bAkony utcákbAn útfelújítási és kArbAntArtási mûveletek 
kezdôdtek, mindemellett A gépjármûvek megnövekedett számA szükségessé tette új pArkolóhelyek létesítését. Az önkormányzAt ennek érdekében Az erdôdy pálffy tAmás utcA 
páros számú lAkóházAi mögött új területet AlAkít ki személyAutók részére. így Az ott lAkók és Az odA látogAtók kényelmesen megállhAtnAk. ugyAnebben Az utcábAn gArAn-
ciális jAvítás keretében A kivitelezô kijAvítjA Az esôlevezetô csAtornákAt, mert A nAgyobb esôzések során hAtAlmAs vízátfolyások keletkeztek. A bAkony utcA vAdonAtúj Asz-
fAltburkolAtot kAp, vAlAmint Az úttesten lévô csAtornAfedeleket is megemelték, hozzáigAzították Az út szintjéhez.

FOTóK: E. K.
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A kegyelem közvetítô 
eszközének lenni

Augusztusban változás állt be 
Várpalota római katolikus egy-
házközsége életében. Januárban 
a veszprémi bazilika plébánosá-
vá kinevezett Nagy Károly he-
lyett augusztus elsejétôl Fodor 
Balázst jelölte ki Márfi Gyula 
veszprémi érsek városunk plé-
bánosává. Sándor Mihály várpa-
lotai káplán ettôl a naptól jásdi 
plébános, Holubák Attila pedig 
a várpalotai egyházközség káp-
lánja lett. Fodor Balázs atya be-
szélt lapunknak magáról, hiva-
tásáról és feladatairól.

– Hogy jutott el a papi hivatás 
útjára?

– Családom veszprémi szárma
zású, ott töltöttem a gyermekko
romat. Édesapám ügyvéd volt, már 
meghalt, édesanyám velünk él, pe
dagógus. Testvérem, Tamás, szin
tén pedagógus, a pétfürdôi Kolping 
Katolikus Szakiskola igazgatója. 

A gimnáziumot Gyôrben végez
tem, a bencéseknél. Apai kész
tetésem a jogi pálya felé irányí
tott volna, de emellett a papi hi
vatás csírája is bennem volt. Val
lásos nevelést kaptam, családunk 
együtt járt szentmisékre, édes
apám ügyvédként az érsekség jo
gi ügyeit is intézte, gyerekkorom
ban nagyon sok pap forgolódott 
nálunk, így ez egy természetes 
közeg volt számomra. Érettségi 
után adtam egy évet magamnak, 
és azután mondtam ki az igent 
a papságra. Jelentôs személyek 
irányítottak erre a pályára, nem 
külsô kényszerrel, hanem életpél
dájukkal. A szüleimen kívül töb
bek között bérmakeresztapám, 
késôbbi fônököm, Lengyel László, 
valamint Mail József atya voltak 
példák elôttem.

Jelentkeztem a szeminárium
ba, és miután felvételt nyertem, 
le kellett tölteni a két év katona
ságot Lentiben. Nem volt könnyû, 
most se kívánom vissza, de utólag 

látom, hogy mi volt az értelme. 
Egyrészt hasznos volt nekünk, 
mint kispapoknak, megismerni a 
szintén ide helyezett börtönvisel
tek társadalmi rétegét, másrészt 
egyfajta „fehér vértanúság” is 
volt az életünk, mivel sokszor kel
lett kiállnunk a hitünkért.

Ezután következett a teológia, 
a tanulás idôszaka. Budapesten 
folytattam a tanulmányaimat, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
teológiai szakán. Az ötödév után 
felszenteltek, és Szendi érsek úr 
ekkor kihelyezett káplánnak.

– Innen a várpalotai kötôdés, hi-
szen ide került mint káplán.

– Testvérem Várpalotán kezd
te el a pedagógusi pályáját, így 
ilyen értelemben is van családi 
kötôdésem Várpalotához. 1987
tôl 1992ig, Lengyel László plé
bános, kanonok haláláig, itt vol
tam káplán. Akkor megszeret
tem ezt a várost. Sokat segített 
Lengyel atya, akit a családunk 
Veszprémbôl korábbról is ismert, 
gyermekként többször ministrál
tam nála. Az ô személye, embe
ri jósága sokat adott számomra. 
Jó ember volt, és ez többet je
lentett a külvilágnak, mint bár
melyik prédikáció, ebben a szo
cialista városban hiteles személy 
volt az emberek elôtt, értékelték 
ôt.  A jó Isten kegyelmének tar

tom, hogy jó fônököm volt, tá
mogatott, segített, és az általam 
okozott ifjonti bonyodalmakból 
is ki tudta hozni a jót. Minden
kinek az életében meghatározó 
dolog, hogy milyen fiatalként a 
pályája kezdete, én ezt egy szép 
korszaknak éltem meg. Az érsek 
úr a kápláni évek után a Pápa 
melletti Vaszarra helyezett plé
bánosnak.

– Ön a pétfürdôi Kolping Katoli-
kus Szakiskola lelki igazgatója is. 
Hogy került kapcsolatba a Kolping-
mozgalommal?

– A várpalotai éveim alatt is
merkedtem meg a Kolpinggal. A 
valamikori katolikus legényegy
let utódját, az addigi földalatti 
mozgalmat élesztettük újjá mo
dernebb formában. A Kolping
mozgalom az egyházat szeretné 
közvetíteni a világ felé, a vilá
got az egyház felé. Késôbbi éle
temet a Kolpingban való részvé
tel alapvetôen meghatározta, az 
országos szövetségben elnökségi 
tag lettem, azon túl, már a kezdet 
kezdetén elindítottuk a Kolping 
keretein belül a szakmunkáskép
zést, szakoktatást Pétfürdôn. Az 
akkori 8. Számú Általános Isko
la igazgatója volt a testvérem, 
és ennek az iskolának a tagoza
taként jöhetett létre a Kolping
iskola, ahol lelki igazgató let

tem. Sok feladatot adott számom
ra a Kolping, emiatt is kerültem 
Vaszarról három esztendô után 
Ösküre, hiszen Pétfürdô egyház
községe ugyan önálló plébánia, 
de az ösküi plébános látja el. 

Törekedni kell feladatainkat 
minél jobban végezni, de tud
nunk kell, hogy tökéletes pap 
nincs. Nem nekünk kell kitalálni, 
hogy mit hirdessünk, és elôállni 
népszerû újdonsággal, hanem 
az Úr Jézust hirdetni. Ez annyi
ban könnyebb, hogy egy ajándé
kot kell továbbadni, közvetíteni 
azt, ami a legfontosabb, a legne
mesebb, annyiban azonban nehe
zebb, hogy ez csak akkor hiteles, 
ha a pap azonosulni tud az aján
dékozóval. Hisszük, hogy a Szent
lélek Úristen velünk van, és min
den gyatraságunkból jót tud ki
hozni. Az Isten a gyönge emberi 
erôt megsokszorozza, és véghez
viszi azt, amit akar, mely botrány 
a világ szemében. A pappá szen
telés egy óriási megtiszteltetés, 
az, hogy Isten elfogadott erre a 
feladatra, az egyház felszentelt, 
és eszköze lehetek a kegyelem 
közvetítésének. Ilyen gondolatok 
kavarognak bennem, amikor az új 
feladat elé nézek. 

– Milyen feladatot ad majd ön-
nek a Nepomuki katolikus iskola?

– A Nepomuki iskolában lel
ki igazgatóként én fogok felelni 
a katolikus szellemiségért. Ab
ban az irányban szeretnénk tevé
kenykedni, hogy egyrészt az oda
járó gyermekek és szüleik megis
merkedjenek a katolikus tanítás
sal, másrészt a hittan az igazi cél, 
hogy azt megismerve, elfogadva 
életté tudják váltani, hogy ez a 
fényesség, amit hiszek és vallok, 
az egész életüket tudja irányíta
ni. A hatékonyság és a siker azon 
múlik, hogy mi, közösen az egész 
iskola, ezt a feladatot méltóan 
hordozzuk. 

GÁGó ANITA

fodor bAlázs, várpAlotA új plébánosA
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Programajánlók, közérdekû információk
IFJúSÁGI HÁZ 
Várpalota, Tési út 3/B 

Szeptember 4én a Várpalotai napok 
keretében országos szakmai ifjúsági 
találkozó

NAGYBOLDOGASSZONY RóMAI KATOLIKuS 
TEMPLOM 

22én 18 órakor Lendvai István Gábor és Fara
gó Ákos orgonahangversenye

TITKOS  KERT
Várpalota, Veszprémi út 19. 

27én, csütörtökön  19 óra Kiss Rita  
és  Peltzer Ferenc gitármûvészek Éj egy  
spanyol kertben címû hangversenyére.

THuRI-VÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
21én a várudvarában drogellenes Retrobuli

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Thurivár elôtt 

20án 10 órakor ünnepi szentmise
Várpalota, Nagyboldogasszonytemp 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 Istvántemplom 
Mise vasárnaponként 11.30, minden pénte
ken szentségimádás. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Családkápolna 
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: 2 db 
sárgadinnye, 10 dkg vaníliás por-
cukor, 6 dl tej, 1 csomag vaníliás 
krémpor, 3 dl tejszín, ôrölt fahéj, 
0,5 dl likôr, citromlé, csipet só, 
vanília fagylalt.

Tálaláshoz: tejszínhab, citromfû 
vagy mentalevél, fahéj

Elkészítés: A dinnye húsá
ból kis golyókat kivájunk és 
megcukorozzuk, likôrrel (lehet jó 

minôségû konyak, fehér rum stb.) 
elkeverve a hûtôbe behûtjük. A 
többi dinnyehúst leturmixoljuk 
(pürésítjük). Tejjel kikeverjük 
a krémport, majd hozzáadjuk a 
tejszínt, cukrot, csipet sót, cit
romlevet és a pürésített dinnyét. 
Lehûtjük, tálaláskor elôhûtött 
csé székbe tesszük a golyókat, 
majd a vaníliafagyit, és rámerjük 
a jól behûtôtt levest. Tejszínhab
bal, citromfûvel díszítve és fa
héjjal meghintve tálaljuk. 

Recept(t)úra

Hideg sárgadinnye leves

Mit mond az elefánt, mikor megpillant egy pingvint?
– ???
– Jééé! Egy pingvin!

Egyszer volt, hol nem volt volt, az üveghegyen is túl, a ten-
geren túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, sôt annál még 
sokkal messzebb élt egyszer egy nyuszika. Egyik reggel fel-
kelt, kinyitotta az ablakot, mély levegôt vett és így szólt:  
– Hogy én milyen piszok messze lakom?!

Humorzsák

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.)

A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu 

és a www.varpalotai.hu oldalon.

A Várpalotai-Pétfürdői Kertbarát Egyesület
augusztus 28-án 16 órakor rendezi

pinceszerrel egybekötött évadnyitó előadását.
A helyszín: Pétfürdő, Nagy János pincéje. Részvételi díj: 1800 Ft.

Jelentkezni lehet: Péntek Jánosnál (0620/333-6845) 
és Horváth Imrénénél (0620/416-0319)

ü n n E P i  P r o g r A m o K
Várpalota, Thuri-vár, 10 óra

Ünnepi szentmise és az új kenyér megszentelése
Celebrálja: Fodor Balázs plébános

Köszöntőt mond: Németh Árpád, Várpalota város polgármestere
Közreműködik: Berki Lilla népdalénekes, Cserregő Néptáncegyüttes

Az új kenyér megszegése, szőlő és bor kínálása

Inota, a Faluház előtti tér, 10 óra
Beszédet mond: Sajtos János, az Inotai Részönkormányzat elnöke

Az új kenyeret megszegi: Bujdosó István, az Inotai Részönkormányzat alelnöke

Inota, Készenléti lakótelep, 9 óra
Köszöntőt mond: Dr. Bakonyi Csilla, a Készenléti Lakótelep Részönkormányzat elnöke
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Várpalota-Inota között, Inota határában 

zöldövezeti, erdővel határolt, 

800–900 m2 méretű, közművesítés alatt 

álló (víz, csatorna, villany)

é p í t é s i  t e l k e k 
leköthetők.

 

70/330-54-27
70/339-21-59

Tartsunk mindannyian az egészséges élet felé

Sokan mondják, hogy manapság 
minden az egészségmegôrzésrôl 
szól. Az újságok hasábjain, a tele-
vízió képernyôjén, a rádióban, az 
interneten több százféle módszer, 
tanács és készítmény vár ránk, 
hogy kipróbáljuk, megegyük, meg-
igyuk, hiszen így garantáltan jobb 
lesz nekünk. A wellness néhány éve 
még ismeretlen volt mindannyiunk 
számára, ma pedig már kerek, egész 
wellnessiparágról beszélhetünk. Ön 
is csatlakozott már az egészségvédôk 
táborához, netán fontolgatja, eset-
leg egyáltalán nem is gondolt még 
rá?

Tény, hogy a világ rohamosan 
fejlôdik, és aki nem tart lépést, lema
rad. A lemaradók pedig sokkal keve
sebb eséllyel állhatják meg a helyüket 
a számukra immár ismeretlen világ
ban. Ez természetesen nem azt jelen
ti, hogy minden újat azonnal ki kell 
próbálnunk, hiszen az emberi termé
szet alapvetôen nem ilyen. Egy újdon

ságot csupán 20 százalékunk fogad el 
és használ relatíve korán. 40 százalé
kunk elôször körültekintôen informá
lódik, mielôtt kipróbálná. Többségünk 
azonban alapvetôen bizalmatlan és a 
többiek tapasztalatára, véleményére 
és biztatására vár, s csak ezután kezdi 
el használni az adott terméket, szol
gáltatást. Az egészségmegôrzés per
sze már több száz éve elkezdôdött – 
mondhatni az emberiséggel egyidôs, 
hiszen minden korban, minden civili
zációban szeretnének az emberek mi
nél tovább élni és egészségesek ma
radni. A régen használatos gyógy
módok közül sokat még ma is hasz
nálunk, és ezek alapján fejlôdtek ki 
a modern módszerek és gyógyásza
ti, valamint wellnesstermékek is. A 
jó hír, hogy mára elôttünk már több 
ezren próbálják ki ezeket, és renge
teg embertôl kaphatunk véleményt és 
pontos információkat egyegy ilyen 
dologgal kapcsolatban. Így nekünk 
sem kell visszafognunk magunkat, és 
bátran beléphetünk az egészségvédôk 

táborába. Ez nem legfôképpen a leg
újabb módszerek kipróbálását jelenti. 
Elsô lépésként már az is elég, ha egy 
alapos kivizsgálással megbizonyoso
dunk róla, hogy hol kell egy kicsit 
erôsítenünk önmagunkat és a szerve
zetünket.

A legtöbben persze nem szeretünk 
orvoshoz járni, és addig halogatjuk, 
amíg már elkerülhetetlenné válik. A 
régiek azt mondták, hogy csak az jár
jon orvoshoz, aki beteg, pedig ezt 
már egyáltalán nem szabad megfo
gadni. Rengeteg olyan ártalmas do
loggal találkozunk nap mint nap, ami 
nagyban hat az egészségünkre – pél
dául a dohányzás, a szmog, az UV
sugárzás stb. – és ha nem ellensú
lyozzuk a negatív hatásokat, egyszer 
csak megbetegszünk. Gondoljunk csak 
az influenzás idôszakokra, vagy az al
lergiaszezonra, amikor a várpalotaiak 
nagy része is köhög, tüsszög, és az 
orrát fújja. Egy kis immunerôsítéssel 
és a rendszeres ellenôrzésekkel eze
ket a tüneteket le tudnánk csökken

teni és egyre kevesebb alkalommal 
lennénk betegek, ha egy kicsit job
ban odafigyelnénk magunkra. És még 
mielôtt okokat keresnénk arra, hogy 
miért nem tudunk elmenni egyegy 
ilyen vizsgálatra, gondoljunk bele, 
hogy csupán egy kis idôbefektetéssel 
évekkel, vagy akár évtizedekkel hosz
szabbíthatjuk meg a szeretteinkkel, 
családunkkal, barátainkkal töltött 
idônket. Az elôzôekben már emleget
tem egy mondást, amit nem szabad 
elhinnünk. Viszont a következô na
gyon igaz, és mindenkinek érdemes 
elgondolkodnia rajta: egyszer élünk, 
és olyan lesz az életünk, amilyenné 
mi alakítjuk azt. Tehát azt tanácso
lom, hogy ha fáj a háta vagy bárme
lyik testrésze, nem hall vagy nem lát 
elég jól, esetleg a reggeli felkelés 
vagy az esti elalvás megy nehezen, 
keresse fel a megfelelô szakembert és 
nyugtassa meg önmagát, hogy nincs 
semmi baj. Ha pedig azt tanácsol
ják önnek, akkor szánjon egy kis idôt 
a gyógyulásra, hiszen megéri. LcA

Egyszer élünk, és olyan lesz az életünk, amilyenné alakítjuk azt
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Magaslatokon a mélyben
Föld alatti Mount Everest, avagy 
expedíció a föld legmélyebb 
barlangjába – a magyar barlan-
gászok közül elsôként a legmé-
lyebb barlangba lejutó csoport 
tagja a várpalotai, jelenleg Bu-
dapesten élô Kucsera Márton, 
aki  hosszú évek óta bar lan gá-
szik, több mint tíz expedícióban 
vett már részt, és a Magyar Bar-
langi Mentôszolgálat elnöksé-
gének szakmai tisztségviselôje.  

A KruberaVoronya barlang
rendszer a nyolcvanas években 
már ismert volt, akkor –320 mé
terig tudták a kutatók feltárni, 
majd az ezt követô évek kutató
munkájának köszönhetôen sor
ra döntötték a mélységi rekor
dokat a barlang ismert végpont
jának egyre mélyebbre történô 
tolásával, és jutottak le a je
lenleg ismert legmélyebb pont
ra, a –2191 méterre. Magyar bar
langászok régóta járnak a világ 
különbözô pontjaira az egyre mé
lyebb barlangokat ostromolva, a 
legmélyebb pont, amit idáig elér
tek, a –1355 méter volt, Horvát
országban, 1997ben. Ez év au
gusztusában óriási lehetôséget 
kaptak a magyar barlangászok: 
részt vehetnek egy hatalmas vál
lalkozásban, mely a Föld jelen

legi legmélyebb barlangjába ve
zet a Towards the centre of the 
Earth expedíció keretein belül. 
Hat nemzet fiai (litvánok, ukrá
nok, írek, angolok, spanyolok és 
magyarok) a tagjai annak a nem
zetközi barlangászexpedíciónak, 
mely ez év augusztus 10én indult 
a VoronyaKrubera barlangba.

Az expedíció fô célja a barlang 
végpontja közelében lévô szifon – 
vízzel telt üreg – átúszása, ezzel 

a legmélyebb már ismert pont el
érése. A magyar barlangászok eh
hez nyújtanak majd segítséget – 
az igen nagy mennyiségû felsze
relés szállításában fognak tevéke
nyen részt venni –, és várhatóan 
elérik a –2080 méter mélységet, 
mely a legmélyebb elérhetô pont 
búvármerülés nélkül. E fô célon 
felül további feladatok is várnak 
majd a bátor barlangászokra: egy 
tavalyi évben megkezdett feltá
rás folytatása –1500 méter mély
ségben, vízszintregiszterek el
helyezése, biológiai gyûjtés és a 
barlangban található közlekedési 
útvonalak és telefondrót javítá
sa. A túra magyar résztvevôi Né
meth Zsolt, Sass Lajos, Zih József 
és a vezetô Kucsera Márton, aki
re, mint várpalotaira, büszkén te
kinthetünk. 

– Néhány éve kezdtünk el Spa
nyolországba járni, ahol összeis
merkedtünk litván barlangászok
kal. Az ô országukban nem nagyon 
van barlang, így eljárnak Oroszor
szág és a Kaukázus barlangjaiba. 
Tavaly felvetették, hogy idén is
mét mennek a Voronyába, mi mel
lékesen megemlítettük, hogy ha 
esetleg el akarnak hívni, nem 
mondunk majd nemet. Meg is jött 
a meghívó, elôször két fô részé
re, majd a folyamatos tervezge
tés alatt további két fôvel sike
rült a magyar csapatot növelni: 
így kaptunk lehetôséget egy hat 
nemzetbôl álló expedíció tagjaivá 
válni – nyilatkozta a kezdetekrôl 
Kucsera Márton. 

Az ukránok egy kifelé mutató 
ágban, a NonKujbisevszkaja rész
ben fognak kutatni, a litvánok pe

dig lemerülnek a legmélyebb vég
pont felé vezetô Kvitocska szifon
ban. – Itt kapunk majd szerepet, 
mi szállítjuk a palackjaikat és min
den egyéb felszerelést, amire szük
ségük lesz. Mindezt örömmel tesz
szük, hiszen ezzel adódik lehetôség 

arra, hogy belekóstolhassunk a Ka
ukázus barlangjaiba, és lejussunk 
–2080 méter mélységbe – mondta 
büszkén a barlangász.

A térképek alapján vizes bar
langra, nagy aknákra és szûk ka
nyarulatokra számíthatnak a 
résztvevôk.  7001200 méte
rig lesz egy nagyon vizes rész, 
1400 méter mélységben pedig 
egy teljesen vizes átbújó, amely 
vezetôkötéllel van ellátva. 1640 
és 1740 méter között van a legne
hezebb rész, sok szûkülettel, vi
zes részekkel, köztük egy 30 mé
ter hosszú csôvel. 1400 és 1800 
között ismét nagyon vizes, az 
idôjárástól függôen lehet, hogy 
árvizes lesz a barlang. A három és 
fél hetes expedíció alatt a magyar 
csoport 810 napot fog folyama
tosan a föld alatt tölteni, amikor 
megtörténik a végponti leszál
lás. Ezt megelôzi egy vagy több 
elôkészítô leszállás, valamint a 
felszerelés kiszállításában is se
gédkezniük kell majd. Várható
an augusztus 20–22. között érik 
majd el a 2080 méteres mélysé
get, amilyen mélyen magyar még 
sosem járt. A repülôjegyük vissza
felé szeptember másodikára szól.

GÁGó ANITA

kucserA mArciék táborA A föld legmélyebb bArlAngjánál

kucserA márton

A helyi bArlAngászok kedvelt célpont-
jA A tési-fennsík kArsztbArlAngjAi
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Alapítvány az oktatásért
Várpalota Város Közoktatási 
Közalapítványa talán a legke-
vésbé ismert a városban mûködô 
alapítványok közül, pedig az 
egyik legfontosabb céllal ren-
delkezik: a város közoktatási 
intézményeit támogatja. Írá-
sunkban csécs Istvánné, a kura-
tórium elnöke foglalja össze az 
alapítvány történetét, céljait, 
jelenét és jövôképét.   

– Mikor és ki hozta létre az ala-
pítványt? Mik a céljai? 

– Várpalota Város Közoktatási 
Közalapítványa 1997ben az ön
kormányzati képviselôtestület 
elhatározása és határozata alap
ján jött létre, melyet még abban 
az évben a Veszprém Megyei Bíró
ság bejegyzett. Az alapítvány cél
ja, hogy pályázatok vagy céltámo
gatások formájában anyagi támo
gatást nyújtson a város közokta
tási intézményeinek, valamint a 

közoktatásban szolgáltatást nyúj
tó közösségeknek, az intézmé
nyekben dolgozóknak, ellátottak
nak, tanulóknak, szülôknek. 

– Milyen tevékenységeket, kiket 
támogat elsôsorban az alapítvány? 

– Többféle tevékenységet tá
mogatunk, gyakorlatilag minden 
olyat, ami az oktatónevelô mun
kát elôsegíti, szolgálja vagy kiegé
szíti azt. A teljesség igénye nélkül 
pár konkrét példát mondanék: tá
mogatjuk az intézmények sajátos 
arculatának megteremtését szol
gáló törekvéseket, továbbképzé
seket, kutatómunkát, tanulmányi 
versenyeket, de igyekszünk segí
teni a hátrányos helyzetû gyere
keknek, támogatjuk az ôket segíti 
programokat is, valamint a diák
csere mozgalmat. 

– Mi biztosítja az alapítvány 
pénzügyi forrásait? 

– Alapítványunk közalapítvány
ként az adózók 1%ának fogadá

sára is kész, de mivel a  város
ban és térségében nem vagyunk 
kellôképpen ismertek, ezért nem 
elsôsorban az adózók a fô forrá
saink. Mivel alapítványunkat Vár
palota Város Önkormányzata ala
pította, ezért a fenntartás is az ô 
feladata, az alapító okiratban le
írtak szerint. 

– Nemrég teljesen megváltozott 
az alapítvány kuratóriumának össze-
tétele, kik alkotják az új vezetést? 

– A kuratórium tagjai a város 
oktatásinevelési intézményeinek 
aktív, illetve az elnök és a tit
kár személyében nyugdíjas peda
gógusai. Meglepô volt számomra, 
hogy a múltkori pályázatok elbí
rálásakor mindenki igyekezett re
álisnak lenni, senki sem lobbi
zott a saját intézménye mellett. 
A megújult kuratóriumnak ez volt 
az elsô komoly megméretteté
se, s közben elhatároztuk, hogy a 
városi médiumokban kérjük a la

kosság támogatását, próbálunk az 
ismeretlenségbôl kibújni.

– Mik a terveik? 
– Próbálunk felkutatni anyagi for

rásokat, támogatókat keresni, olya
nokat, akik fontosnak tartják, hogy 
gyermekeink értelmes tevékenység
gel töltsék idejüket, mert megfelelô, 
változatos elfoglaltság biztosított 
számukra. Megköszönünk minden 
támogatást, mert nekünk is öröm 
adni, hiszen látjuk az értelmes célt, 
és eredményt. Természetesen kere
sünk pályázati lehetôséget is, de 
sajnos a civil szervezeteknek kiírt 
pályázaton a kiemelten közhasznú
ság miatt nem indulhatunk. Az új
jáalakult kuratórium nagyon komo
lyan, s felelôsséggel igyekszik vál
lalt megbízatását teljesíteni. Ezt 
látom, tapasztalom a kollégákban, 
amiért csak köszönettel tartozom 
nekik, hiszen együtt biztosan sike
reket érünk el.

PócSIK ANDRÁS
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Könnyûzenei lexikon

Triumph
1995 februárjában koncertezett – ekkor még név nélkül a Liners 

elôzenekaraként a Kovács (PiPista) István  – ének, Trencsér Flórián – gi
tár, Jakab Ferenc – basszusgitár, Varga Tamás – dob összeállítású csapat. 
Csak egyszeri fellépésként indult a zenekar, saját számokkal. A közönség
nek annyira tetszett ez a punkos alapú rockzene, hogy visszatapsolta., s 
így a mûsoruk felét lejátszották újra. Ezen felbuzdulva úgy gondolták a 
tagok, folytatódjon tovább az együtt zenélés. Két hónap múlva már  kon
certeztek Várpalotán az Alagsorban. Az együttes újra a Liners elôtt ját
szott, ekkor már Triumph néven. Koncertek jöttek: Szajna, Bánd, Alagsor, 
Pét, s a környék. A együttes bár feldolgozásokat is játszott (például a 
Beatricétôl, a Tankcsapdától), azért a saját számok domináltak. Néhány 
cím ezek közül: Repülés, Ármánysárkány, A csend hídja.  

Az 1995 decemberében megrendezésre kerülô várpalotai sportcsar
nokbeli jótékonysági fesztiválon is fellépett a Triumph többedmagával. 
A koncert után Jakab Ferenc basszusgitáros kilépett, helyét Virág Lász
ló (exGatter) foglalta el. 1996 februárjában már ebben az összeállítás
ban  játszotta le  a lökdösôdéssel, botránnyal kezdôdô önálló koncert
jét  az Alagsorban a Triumph. A buli után Varga Tamás dobos egy duna
újvárosi együttesbe távozott. Ez nagy gondot jelentett a zenekar éle
tében, fél évig koncertezni, de még próbálni sem tudtak dobos híján.  
1996 ôszén újraaktivizálódott  a zenekar, mivel Varga Tamás visszajött 
dobolni. Új repertoárt állítottak össze, s  a koncertezés is elkezdôdött 
megint, a jól bevált helyeken: Várpalota, Veszprém, Pétfürdô, Bánd. 
1997. februármárcius környékén a változatosság kedvéért Virág László 
basszusgitáros lépett a távozás mezejére. Helyét Stéger Ádám foglalta 
el, majd hogy ne legyen egyszerû az élet, Varga Tamás megint felállt 
a dobok mögül…  Most azonban Bánfalvi Gáborral dobossal sikerült 
egymásra találnia a Triumphnak, így majdnem zökkenômentesen foly
tatódhatott az együttes élete. Egy péti koncert után Stéger Ádám is 
ment. Úrkúton, egy  bulin Bánfalvit Varga helyettesítette, majd foko
zatosan ô maradt a dobok mögött. Így tovább most már  Trencsér Fló
rián – gitár, Varga Tamás – dob, Kovács (PiPista) István  – ének, gitár 
felállásban zenélt a Triumph. Próbateremhiány miatt kis leállás volt, 
majd  1998 márciusában Varga Tamás megint elcsábult, ezúttal  egy 
veszprémi zenekarba. Ezzel megpecsételôdött a Triumph sorsa, s zene
kar megszûnt létezni.

Tagok
Kovács (Pi–Pista) István  – ének
Trencsér Flórián – gitár
Jakab Ferenc – basszusgitár
Varga Tamás – dob
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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
ELADó ingatlanokat keresünk ügyfeleink ré

szére. Idôpontegyeztetés: 0620/2269
435. ÁSZ ingatlan stúdió, Várpalota

Eladó Berhidán 1 szobás ház, víz, villany, 
UPCtelefon a házban, gázcsonk, pince, 
kút az udvarban. 20/3758128, 20/537
1974

Tésen eladó! Családi ház átlagos állapotban 
rendezett udvar, melléképületek. Várpa
lotai 1 szobás gázfûtéses csere érdekel. 
Értékkülönbözet 0,5 millió . Iár: 6,1 mil
lió. Tel.: 20/4581662

Várpalotán tégla, 55 nm,es, Táncsics M. u. 
5. alatti  fsz. lakás sürgôsen eladó. 6,8 
M Ft, vagy szoba kiadó.70/5292920

Eladó Pétfürdôn a Berhidai úton egy 86 nm
es családi ház garázzsal, kerttel, vegyes 
és gáztüzelésû fûtéssel. 70/5714356

Eladó a Felsôinkámban  1+3 fél szobás pa
nellakás vagy családi házra cserélhetô 
Várpalotán és környékén értékegyezte
téssel. 20/9414350

Várpalotán a Rákóczi úton 54 nmes föld
szinti panellakás nagy erkéllyel  eladó. 
30/3461670

53 nmes felújított panellalkás a Rákóczi 
úton eladó, ill. értékegyeztetéssel al
sóvárosi sorházrészre vagy családi házra 
elcserélhetô.. 30/4060624.

Kiadó
Várpalotán központban kiadó egyedi 

gázfûtéses teljesen felújított bútorozott 
1 szobás lakás. 30 000 Ft+ rezsi. Kaució 
szükséges. 20/3789023

Várpalotán a Felsôinkámban garázs kiadó. 
Tel.: 70/4575363

Hóvirág utcában garázs kiadó. 20/9277
874

Jármû
Skoda Fabia 1,4es, 7 éves,  megkímélt  álla

potban, 56 000 kmrel, sürgôsen eladó. 
20/4831946

Volkswagen Polo Variant, villámpiros, 
1998 júniusi,  130 000 kmrel, friss 
mûszakival eladó. 2 légzsák, szervó, r. 
magnó,  vonóhorog, autóvédelem. Ga
rázsban tartott. Iár: 590 000 Ft. Tel.: 
20/2912649

Állást keres
Gyermekfelügyeletet vállalok 024ig. 

30/4612214
Idôs emberek, házaspárok gondozását válla

lom. Gyermekfelügyeletet is. Gyakorlat, 
jogosítvány van. Középkorú, egyedülál
ló, becsületes nô vagyok. 20/4581662

Edénygarnitúra, orvosi acélból készült, 21 
dbos 35 000 Ftért,  testformázó gép 
20 000  Ftért eladó. 70/3103969

Nadrág-, farmerrövidítést, zippzár bevar
rását, javítást, ágynemû, asztalnemû
javítást méltányos áron vállalok. 
70/2706990

Necchi ipari varrógép eladó. Idôsgondozást, 
gyermekfelügyeletet vállalok. Szakkép
zett. Tel.: 30/4057563

Társkeresô
Fiatalos, dolgozó, nyugdíjas hölgy nem do

hányzó barátot keres 63 évesig.  Hétvé
gén hívjon! 70/5828617  

Vegyes
Szántót, legelôt bérelnék hosszú távra. 25 

kg/Ak bérleti díjért. 20/2912649 
Szobakerékpár eladó, 150 kgig terhelhetô. 

Ár megegyezés szerint. 88/479194, 
30/3571597

Eladó! Hintamoci, audióhifi, digitális képke
ret, 3+1+1 ülôgarnitúra, 50 db magnó
kazetta, férfi MTB vagy nôire cserélném! 
Érd.: 20/9396548

Téglalakásból bontott teleajtók el
adó. Méret: 200x65 (balos), 200x85 
(jobbos). Ugyanit villanykályha el
adó.70/9677102

Kuvasz kiskutyák eladdók. 20/4390341
Eladó 6 személyes kihúzhatós étkezôasztal 6 

db székkel. 30/5850182
1 db szekrény,  1 db varrógép, 2 db asztal 

olcsón eladó. 88/788885
Eladó 1 db zuhanypanel, 1 db állólámpa, 1 

db tálalószekrény diószínû 2 db kis szek
rénnyel, 1 közép összekötô szônyeg. 1 
db 140x200as új ortopéd matrac. Érd.: 
30/4962225

Olcsón eladó 1 db franciaágy, fé sül kö
dôasztal, és 2 db éjjeliszekrény. Ér dek
lôd ni: 30/6134864

Eladó gyerekszobabútor, megkímélt állapot
ban, gyermekággyá alakítható kiságy 
ágynemûtartóval, pelenkázóval. Szekré
nyek fiókokkal, polcokkal. Ár: 70 000 Ft. 
Érd.: 30/2684187

Eladó 175 literes hûtôszekrény 8000 Ft, 1 db 
könyvesszekrény 2000 Ft, 1 db Orion tv 
16 000 Ftért. 70/2470423

Eladó kerámialapos, légkeveréses villany tûz
hely. Ár: 30 000 Ft. Érd: 30/2684187

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 29., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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) 520-7606
NYOMTATvÁNYbOLT

Várpalota, táncsics u. 15.
(toptikában)A lap legközelebb

szeptember 3-án
jelenik meg.

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.

25 kg/Ak
bérleti díjért legelôt, 

szántót 
bérelnék 

hosszú távon.
Minden megoldás 

érdekel! 

70/514-8314

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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A Palotai Hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.

Megkezdenék a pontgyûjtést
Nem sikerült jól a bemutatkozás 
a labdarúgó NB III-ban, miután 
az elsô fordulóban 3:1-es vere-
séget szenvedett hazai pályán a 
Várpalotai Bányász SK együtte-
se a címvédô Szentlôrinctôl.

–  Nem akarok kifogásokat ke
resni, ezért úgy fogalmaznék, 
nem szégyen a jobbtól kikapni –  
hangsúlyozta Pintér Csaba, a VBSK 
szakvezetôje a Szentlôrinc elleni 
fiaskó után. –  Ellenfelünk maga
sabb tudású volt, s ez a gárda bi
zony négyszer egymás után meg
nyerte a Dráva csoportot, most is 
bajnokesélyes. Jól küzdöttünk, de 
most ennyire tellett.

Az újonc Bányász az elôzô 
évadban még a Veszprém megyei 

I. osztályban szerzett aranyér
met, s jogot arra, hogy a harma
dik vonalban is bemutatkozhas
son. Veszprém megyei együttes
ként a Bakony csoportba várta 
a besorolást, ahol a Veszprém, a 
Badacsonytomaj és a Lombard II. 
is szerepel. Azonban váratlanul a 
Dráva csoportba kapott helyet, és 
a klub vezetôinek fejében még az 
is megfordult, hogy a nem várt 
pluszköltségek miatt visszalépte
tik a csapatot. Ebben az esetben 
azonban a szabályok úgy szól
nak, hogy a megyei IV. osztály
ban kellett volna focizni, ami óri
ási presztízsveszteséget jelentett 
volna. Nem maradt tehát más út, 
mint a Dráva csoportos szereplés.

–  Utazási rekorderek lehetünk, 
hiszen többek között Kaposvárra, 
Bajára, Dombóvárra, Nagyatádra, 
vagy Paksra kell majd eljutnunk. 
Ez a sok kilométer bizony az egy
letnek legalább másfélkét milliós 
nem várt kiadást jelent. De persze 
nemcsak nekünk, az ellenfeleknek 
is kényelmetlen ez –  hangsúlyoz
ta a tréner.

A tavalyi sikergárda magját 
együtt tartották Várpalotán, je
lenleg 24es kerettel dolgozik 
Pintér Csaba, aki heti négy edzést 
vezényel tanítványainak.

–  Ami az NB IIIas esélyeket 
illeti: természetesen elsôdleges 
célunk a bennmaradás, ami a 
jövôre várható átrendezések tük
rében minimum a kilencedik he

lyet jelenti –  utalt a Magyar Lab
darúgó Szövetség tervezett átala
kításaira (az MLSZ az eddigi hat 
harmadosztályú csoportot ötre 
csökkentené) Pintér Csaba. –  Me
rünk nagyot álmodni, s úgy gon
doljuk, becsületes munkával az 
egy számjegyû helyezés nem el
érhetetlen.

A hétvégén javíthatnak mér
legükön a palotaiak, a Kaposvári 
Rákóczi II. alakulatának otthoná
ban lépnek pályára.

–  A tisztes helytállásban bí
zom, amiben a meglepetés ered
mény is benne van. Szeretnénk 
megkezdeni a pontgyûjtést, és 
szerintem erre minden esélyünk 
meg is van.

(-)

Vetô Gábor ringen kívül
Július 25-én hazai pályán nyerte 
újabb profi mérkôzését a várpa-
lotai születésû Vetô Gábor, ki-
ütéssel a második menetben. Az 
akkor magabiztosan nyilatkozó 
fiatal bokszoló mára túl van a ki-
lencedik profi mér kô zé sén, kivé-
tel nélkül gyô ze lem mel. 

A fiatal várpalotai ökölvívó te
hetség a New yorki székhelyû Op
timum Sports Agencynél írta alá 
profiszerzôdését, s februárban be 
is mutatkozott a hivatásos bokszo
lók között. Most lapunknak beszélt 
arról, hogyan került e sportág vi
lágába.

– Várpalotán születtem, édes
anyám egyedül nevelt a bátyám
mal. Az általános iskolát a koráb
bi kettes számúban, a középiskolát 
pedig a Fallerban végeztem. Ide az 
érettségi után még két évet jártam 
kereskedelmi technikumba, most 
fejeztem be májusban. 

– Hogy kerültél kapcsolatba a 
boksszal?

– Tizenkét évesen kezdtem bok
szolni. Tíz évvel idôsebb bátyám 

elôtte már bokszolt hobbiszerûen, 
és ô vitt magával elôször edzésre 
itt Palotán.

– Mikor volt az elsô versenyed?
– Egy évvel késôbb már túl vol

tam az elsô amatôr versenyen. Ösz
szesen 80 mérkôzésem volt nem 
hivatásosként, de a pályámnak ez 
a része nem annyira érdekes.

– Február óta a profik között ját-
szol. Hogy kerültél közéjük?

– Jelenlegi menedzseremmel 
(Oliver Dütschler) két éve ismer
kedtem meg a junior Európabaj

nokságon, ahol kint voltam a válo
gatottal. Tetszett neki a játékom, 
és megkeresett, szervezett még 
néhány amatôr meccset, többnyire 
Németországban, Svájcban, aztán 
úgy döntöttünk, hogy megpróbál
juk a profit. Itt nagyobb eredmé
nyeket lehet elérni, és sokkal ér
dekesebb is: látványosabb rendez
vények, nagyobb közönség…  

– Mit tervezel a jövôre a boksszal 
kapcsolatban?

– Szeretném a világ négy leg
nagyobb bokszszövetsége közül 

valamelyiknek a címét birtokol
ni. Ehhez persze sok munka kell 
és kitartás. Ugyanakkor a bok
szot hobbinak tekintem, ezért 
mindenképp szeretnék mellette 
dolgozni. Amerikában ez példá
ul teljesen bevett dolog, hogy 
még a legnagyobb sztároknak is 
van civil foglalkozásuk a sport 
mellett. Ahhoz egyébként is na
gyon jónak kell lenni, hogy vala
ki pusztán a bokszból meg tud
jon élni.

– Most mivel foglalkozol a boksz 
mellett?

– A napi szokásos edzések mel
lett épp most kezdtem dol gozni 
ren dez vényszervezôként.

– Mit vártál a mérkôzéstôl hazai 
pályán?

– A célom az volt, hogy az elsô 
menettôl mindent beleadva minél 
elôbb befejezzem a meccset. Min
denképp gyôzni akartam. Bíztam 
abban, hogy sokan eljönnek, és így 
is lett. Nagyon jó volt itthon ját
szani. 

BÁLINT ANGÉLA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

vetô gábor fényes gyôzelmet ArAtott A ringben



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
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