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Hogy az allergiásnak pokol a 
nyár vége, azt jól tudja minden
ki, mert ha maga nem is szenved 
a betegségtôl, biztos ismer olyat, 
aki allergiás. Egy szénanáthás 
kínjai augusztusban és szeptem
berben tetôznek, hiszen ez az év 
legerôsebb pollenszezonja, ilyenkor 
sorra virágoznak a gyomnövények, 
a parlagfû, az üröm, a libatop és 
a disznóparéj, amelyekre különösen 
sokan érzékenyek. Épp ezért a nyár 
vége szinte minden második csa
ládban azzal telik, hogy valaki ál
landóan tüsszög, orrot fúj, köhög, 
krákog, szemet dörzsöl és ideges, a 
többiek meg asszisztálnak hozzá. 

A betegek melletti élet nem 
mindig felemelô, és nem mindig 
könnyû – az allergia pedig köz
vetlenül vagy közvetve szinte már 
majdnem mindenkit érint. Hiába 

olyan szerencsés valaki, hogy nem 
tartozik az allergiások drasztiku
san növekvô táborába, szinte biz
tos, hogy ha a hozzátartozók kö
zött nincs is senki, akkor legalább 
a barátaid között találsz olyat, aki
vel a pollenérzékenysége miatt kell 
elhalasztanotok a megbeszélt ta
lálkozót. Ráadásul egyre súlyosabb 
a helyzet, a tünetekért felelôs nö
vényekkel ugyanis mind nehezebb 
felvenni a harcot. Fôleg az egykor 
Amerikából a gabonával behurcolt 
gaznövény, a parlagfû járt be az el
múlt években „mesés” karriert, hi
szen régen csak pár hétig kínozta 
a szénanáthásokat, ám a globális 
felmelegedés miatt most már egyre 
tovább virágzik.

A szakértôk szerint az allergia a 
civilizált emberek betegsége. Egy
re több vegyszert és tisztítószert 

használunk a háztartásban, egyre 
több az adalékanyag, ételszínezék 
és tartósítószer ételeinkben, egyre 
magasabb az élelemmel szerveze
tünkbe jutó növényvédô szerek mér
téke, a mûtrágyák maradéka, vala
mint a hússal és tejtermékkel me
gevett takarmánykiegészítôk és an
tibiotikumok (amit az állatgyógyá
szatban használnak) szintje, egyre 
több a fûtésbôl származó gáz és 
egyéb beltéri szennyezôanyag (pl. 
poratka, gombaspóra, formaldehid) 
a lakások levegôjében, ami az egy
re jobb szigetelés miatt csakis gya
kori szellôztetéssel távozhat(na), 
egyes idôszakokban nagyon ma
gas szintû az allergizáló pollenek 
száma a levegôben (pl. parlagfû), 
valamint a városok közlekedési és 
ipari légszennyezési adatai is egy
re riasztóbbak.

Vannak akik azt állítják, mivel a 
gyermekkori túlzott higiénia nem 
engedi, hogy a szervezet az élet 
természetes kihívásaival és aka
dályaival szembekerüljön, ezért az 
immunrendszer könnyen legyen
gül. A gyermekek szervezetének 
találkozniuk kell bizonyos kosz, 
por és kórokozómennyiséggel 
ahhoz, hogy az immunrendszerük 
megtanulja a védekezést ellenük. 
Emellett a gyermekek immunrend
szere a túlzott higiénia miatt éle
te elején nem találkozik elegendô 
allergénnel.

Ezért célszerû, ha óvjuk a gyer
mekeinket a túlzott szennye zô dé
sek tôl, de engedjük, hogy szerve
zetük megtapasztalja a környezet 
kihívásait.

BALASSA GELLÉRT

Szeptemberi allergia
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Drótposta

Segítség a rászoruló 
családoknak

Az iskolakezdés eme válságos 
idôben még nagyobb terhet ró a 
családokra. Ennek megkönnyíté-
sére kezdett ado mány gyûj tés be 
a várpalotai Fidesz szervezete, 
melynek eredményeként szá mos 
család került megsegítésre. 

 
Huszárné Bacsárdi Valéria, a Fi

desz helyi elnökének megválasz
tásakor jövôbeli elképzelései kö
zött fontos szerepet kapott a 
lakossággal történô szorosabb 
együttmûködés, a Várpalotán 
élôk számára történô segítség
nyújtás. Ennek elsô állomásaként 
került megszervezésre a tanév
nyitást megelôzôen a rászoruló 
családok anyagi terhét megköny
nyíteni szándékozó jótékonysá
gi ruhaosztás. A három hétig tar
tó gyûjtés eredménye igen ko
moly mennyiségû gyermek és 
felnôttruházat, cipô, kiegészítôk 
és bébiétel lett, de játék és papír
írószer is összejött. 

Talabér Márta, a Veszprém Me
gyei Közgyûlés alelnöke is hozzájá
rult az adománygyûjtési ak ci óhoz, 

segítségével nagy mennyiségû bé
biétel juthatott el a rászoruló vár
palotai családokhoz, a német Teu
ton lovagrend jóvoltából. 

Az óvodavezetôk, illetve a 
gyermekjóléti szolgálat által ja
vasolt családokhoz értek el 
elsôsorban az adományok, de a 
védônôi szolgálat is segítségére 
volt a szervezôknek, hiszen rajtuk 
keresztül jutottak el a bébiételek 
a rászoruló kisgyermekesekhez. 

A Fidesz elnöke szerint hason
ló megmozdulásra a jövôben is 
lesz példa, hiszen a jelen gaz
dasági helyzetben számottevô 
jelentôsége van az ilyen jellegû 
segítségnyújtásnak.

Németh Árpád polgármester el
ismerését fejezte ki a kezdemé
nyezéssel kapcsolatosan, majd 
hangsúlyozta, a karitatív mun
ka ugyan nem feladata a pártok
nak, de olyan idôket élünk, ami
kor mindenhonnan elkel a segít
ség, s így kötelességünk a nehéz 
helyzetbe került családok támo
gatása. 

BÁLINT ANGÉLA

Vissza az állami 
nyugdíjrendszerbe!

Visszaléphetnének az 52 év fe-
letti magánnyugdíj-pénztári ta-
gok az állami nyugdíjrendszerbe 
a kormány javaslata szerint. 

A 2010es adócsomag rendelke
zései szerint azok élhetnének ez
zel a lehetôséggel, akik 2008. de
cember 31ig betöltötték 52. élet
évüket. A visszalépést azért ten
nék lehetôvé, mert a magán
nyugdíjpénztárak az elmúlt év
ben nagyon rosszul teljesítettek. 
Ha a parlament is elfogadja a kor
mányzati adósalátatörvénybe ágya  
zott elképzelést, akkor azok a ma
gán nyugdíjpénztári tagok hagyhat
ják ott pénztárukat és tartozhatnak 
teljesen az állami nyugdíjpillér alá, 
akik 2008. december 31ig betöl
tötték 52. életévüket és önként lép
tek be a magánnyugdíjpénztárba. A 
tervek szerint errôl az érintetteket 
levélben értesítik augusztus végé
ig, és a döntést idén év végéig kell 
meghozni. Aki úgy dönt, hogy visz
szalép az állami pillérbe, annak ezt a 
magánnyugdíjpénztárának be kell je
lentenie, a pénztár pedig a befizetett 
díjat átutalja a nyugdíjkasszába. 

A magánnyugdíjpénztári ta
gok csak részben nyugdíjpénztá
ri tagok, részben ugyanúgy az ál
lami pillérben is vannak. Aki a 
magánnyugdíjpénztár tagja, az a 
háromnegyedét kapja majd annak az 
állam által folyó sí tott nyugdíjnak, 
amelyet az a hozzá hasonló személy 
kap, aki teljesen az állami pillérben 

van. A magánnyugdíjpénztári tag 
ezen felül viszont a ma gán nyug díj
pénz tárból a felhalmozott vagyon 
alapján nyugdíjjáradékot is kap. 

A számítások azt mutatják, 
hogy az 52 év felettieknél ez a 
magánnyugdíjpénztárból szár ma zó 
nyugdíjjáradék nem va ló szí nû, hogy 
megközelíti az ál la mi nyugdíjpillérbôl 
származó nyugdíj egynegyedét (hi
szen a magánnyugdíjpénztári tag 
a teljesen az állami pillérben le vô
höz képest az állami nyugdíj egy ne
gyedérôl mond le, cserébe viszont a 
magánnyugdíjpénztári be fi zetéseibôl 
a pénztárból kap járadékot), ezért 
valószínû, hogy ér demes visszalépni 
teljesen az ál lami pillérbe. 

A készülô adócsomag további 
pontokon is módosul:

– Egyrészt korlátozzák a ma gán
nyugdíjpénztár által felszámított 
költ ségeket: idén és jövôre az éves 
költség maximum a kezelt vagyon 
ér tékének 0,8 százaléka lehetne, 
2011ben 0,75 százalékra apadna, 
2012ben 0,7 százalékra, 2013
ban 0,65 százalékra csökkenne és 
2014tôl legfeljebb 0,6 százalék le
het ez a költség.

– A pénztárak garanciaalapját 
úgy szabályoznák, hogy abból biz
tosítható legyen a megtakarítá
sok reálértékének megôrzése a fel
halmozási idôszak végén, vagy
is ne fordulhasson elô, hogy az 
utolsó néhány rossz év nagy va
gyonvesztése annyira leront
ja az addigi eredményt. (-)
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Követhetô példa kell az országnak!
Szent István király és az új ke-
nyér ünnepét, a magyar állami-
ság több mint ezer esztendejét 
ünnepelte Várpalota város au-
gusztus huszadikán a Thury-vár 
elôtti téren. 

Az ünnepi szentmisét ezúttal 
Fodor Balázs, a várpalotai római 
katolikus egyházközség új plébá
nosa celebrálta, aki – Szent István 
királyra utalva – elmondta, ma
gyarságunkban vannak fényeskedô 
csillagok, akik ezer év távlatából 
is igazi példaképek, hiszen az örök 
igazsághoz kötötték az életüket. 

– Az evangélium írása mindig 
újdonsággal szolgál számunkra, 
ami elengedhetetlen a minden
napjaink megéléséhez – mondta 
az atya, majd hozzátette, Szent 
István ehhez az igazsághoz ra
gaszkodott. Fodor Balázs elmond
ta, korunk sokszor erkölcste
len törvényeivel szemben az Is
ten rendelkezései nem ellenünk, 

hanem értünk születtek, nem 
részérdekûek és idôlegesek, ha
nem örök érvényûek, melyekre or
szágot, hazát és életet lehet épí

teni. S a népünket ért kínokat és 
gyötrôdést az Isten törvényeirôl 
lemondó ember döntése követ
kezményének nevezte.

A plébános felhívta a figyelmet 
arra, tegyünk annak érdekében, 
hogy Magyarországnak legyenek 
igazi példaképei, hiszen mindany
nyiunk felelôssége, hogy olyan 
vezetôket válasszunk, akik nem 
önös érdekeiket, hanem az ország 
fejlôdését tartják szem elôtt.

A szentmisét követôen Németh 
Árpád polgármester megszegte a fel
szentelt új kenyeret, s ünnepi beszé
dében elmondta, egy olyan emberre 
emlékezünk Szent István személyé
ben, aki vérrel és vassal teremtette 
meg a békét, az ország egységét. – 
Napjainkban is szükség volna vala
kire, aki – ugyan nem államalapító 
királyunk módszereivel –, a végle
tes megosztottságot, amely népünk 
mindennapjait mérgezi, meg tudja 
szüntetni – mondta. 

Az ünnepségen közremûködött 
a jövôre 25 éves fennállásukat ün
neplô Cserregô nép tánc együttes.

BÁLINT ANGÉLA 
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Áldott szigor, rendet hozó szelídség
Szent István királyunkra és az új 
kenyér ünnepére emlékeztek 
augusztus 20-án az inotai város-
részekben, a Készenléti lakóte-
lepen és Inota faluban, a rész-
önkormányzatok szervezésében.

A Készenléti lakótelepen, visz
szanyúlva a hagyományokhoz tisz
telték meg nagy nemzeti ünne
pünket. Dr. Bakonyi Csilla, a rész
önkormányzat elnöke vezetésé
vel zajlott az ünnepi megemléke
zés, ahol megjelent Németh Árpád 
polgármester és Einreinhoff Attila 
önkormányzati képviselô is. Az ün
nepségen Szent István királyunkról 
szóló versek hangzottak el diákok 
elôadásában, majd az 1996ban, a 
millecentenárium évében felállí
tott emlékmûnél helyezett el ko
szorút Németh Árpád polgármester 
és a részönkormányzat képvisele
tében Bar tos István. Történelmünk 
népi korszakát jelenítették meg a 
Cser regô néptáncegyüttes tagjai 

elôadásukkal. A szép park füvén 
különösen hangulatossá váló tánc 
után Homoki Lászlóné nyugdíjas 
tanítónô közvetítette Wass Albert 
gondolatait szavalatában: Szeresd 
jobban, Uram, az én szegény ha
zámat! 

Múltunk még régebbi idôszakát 
idézte Regôs Sziránszki József 
és kislánya dobbal kísért da
lai és imái, megvilágítva azt az 
utat, amely történelmünk kezde
tére mutat, egészen Attila és a 
honfoglalás koráig visszatekint
ve. A kenyéráldás ôsi szokása is 
megjelenítôdött, megidézve az 
égiek hangját és ôseink múltját. 
A megáldott új kenyeret dr. Bako
nyi Csilla felkérésére Németh Ár
pád szegte meg, majd mindenkit 
megkínált a kis darab kenyérrel, 
hogy a jelenlévôk is részesülhes
senek az új kenyér áldásában.

Inota falu kétszeresen is ünne
pelt augusztus 20án. A közösségi 
ház elôtt megtartott megemlékezé

sen Sajtos János, az inotai részön
kormányzat elnöke külön köszön
tötte az általa meghívott vendé
geket, Deák Istvánné országgyûlési 
képviselôt, és az elôzô városveze
tés tagjait, Leszkovszki Tibor volt 
polgármestert, Fazekas István és 
Jámbor Attila volt szocialista ön
kormányzati képviselôket. A ren
dezvényen Einreinhoff Attila önkor
mányzati képviselô is jelen volt. 

– Közösen emlékezzünk a több 
mint egy évezredes akaratra, 
amely egyben tartott itt minket, 
a Kárpátmedence ölelô karjai
ban.  Ezen a napon Szent István 
királyunkra, államalapító uralko
dónkra emlékezünk, aki lefektet
te ezeréves államiságunk alapjait.  
Az igazi értékekért való összefo
gás embere ô, elôre, a jövôbe néz. 
Legyen példa minden vezetô szá
mára – hangsúlyozta Sajtos János. 
Az új kenyeret Bujdosó István, a 
részönkormányzat alelnöke szeg
te meg és osztotta szét a megje

lent emlékezôknek, majd az inotai 
Búzakalász dalkör dalcsokra idéz
te fel a földmûvesek munkáját és 
a termô búzát, végül Faludi Fe
renc Szent István királyról szóló 
verse zárta az ünnepséget.

Az inotai római katolikus temp
lom titulusa, címe Szent István, 
így augusztus 20a különösen 
nagy ünnep itt, hiszen ez a temp
lombúcsú napja is. „István király 
árva népe, te is hajtsd meg hom
lokod! / Borulj térdre, szórd elébe 
minden gondod, bánatod! / A ke
reszt volt ezer éven / reménysé
ged oszlopa: / most is Krisztus je
le légyen / jobb jövôdnek záloga” 
– hangzott fel a népének a temp
lom ôsi falai között. Az ünnepi 
szentmisén Holubák Attila várpa
lotai káplán mondott beszédet, 
kiemelve, hogy a kereszténység 
megélése a mai világban is külö
nös jelentôségû kell hogy legyen 
a magyarok számára. 

GÁGó ANITA

EszEs zoltán diakónus, némEth árpád polgármEstEr és Fodor Balázs pléBános
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Korábbi cikkemben a gyermekkori autizmus 
általános jellemzôirôl írtam. Az autizmussal 
élô gyermek problémájának lényege a szo
ciáliskognitív és kommunikációs készsé
gek fejlôdésének zavara, amely a személyi
ség fejlôdésének egészét áthatja. Az autizmus 
klinikai képe  igen sokféle lehet. A jellegze
tes tünetek közül bármelyik hiányozhat, a vi
selkedésben megmutatkozó fô tünetek azon
ban azonos funkcióterületen jelentkeznek. Az 
autisztikus spektrumzavarok jellegzetes tüne
tei a következôek:

1. A korai kezdet jellemzô
Valószínûleg típusos esetben az állapot ve

leszületett, de értékelhetô tüneteket csak 1,5 
éves kor után találunk, mert ekkor jelennének 
meg a normális fejlôdés során az autizmusban 
érintett és mai módszereinkkel már vizsgálha
tó funkciók.

2. Minôségi károsodás és általános elmara
dás három területen:

a) a reciprok (kölcsönösséget igénylô) szo
ciális interakciókban (a metakommunikáció, 
pl. szemkontaktus használata a szociális kap
csolatok szabályozásában, a kölcsönösség, a 
kortárskapcsolatok, a vigasz, az öröm stb.);

 b) a kommunikációban (beszéd kialakulá
sa, a kialakult beszéd funkcionális használata, 
pl. társalgás fenntartására, illetve nem beszélô 
gyermeknél kompenzációra való törekvés más 

eszközökkel, a beszéd metakommunikatív ol
dala, mint ritmus, hangsúly, intonáció stb.) és 
a játékban; valamint

c) a rugalmas viselkedésszervezés területén 
(pl. sztereotip, repetitív,  illetve azonossághoz 
való ragaszkodást tükrözô tünetek). A tünetek 
35 éves korban, tehát az óvodáskorban a leg
típusosabbak, illetve legsúlyosabbak. Kisgyer
mekkorban a beszéd fejlôdésének zavara (oly
kor visszafejlôdés), magány szeretete, szûk 
körû érdeklôdés, amely ebben a korban fôleg 
a tárgyak fizikai jellegzetességeire vagy azo
nos aktivitásra irányul, a szimbolikus játék hi
ánya, sztereotip mozgásos tünetek (pl. kezek 
röpködô mozdulata, bizarr tartások, grimaszok, 
lábujjhegyen járás), illetve a szenzoros visel
kedés furcsaságai (pl. szagolgatás, vizuális in
gerek keresése) a jellemzôek. Egyre nyilvánva
lóbb a szociális kapcsolatteremtés és a kommu
nikáció alapvetô fogyatékossága (nem teremt 
vagy kezdeményez kapcsolatot, a szülôkkel is 
csak szükségletei kielégítésére, a társakat fi
gyelmen kívül hagyhatja, átgázol rajtuk, fél 
tôlük, agresszív, idegenekkel gátlástalanul el
fogadó vagy kedves, a veszélyeket nem ismeri 
fel stb.). A környezô világ megismerésének za
vara, a kommunikáció lehetetlenségét is okoz
hatja a jellegzetes ragaszkodást az azonosság
hoz, a ritkább kóros fokú leválaszthatatlansá
got az anyáról, a frusztráció és félelem kap

csán jelentkezô düh és szorongási rohamokat, 
pl. nyilvános helyen, vásárlás közben, közle
kedés során, várakozáskor. Jobb értelmû gyer
mekeknél a szûk körû, sztereotip érdeklôdés 
már nem szenzoros ingerekre irányul, hanem 
szociális tartalommal nem bíró, vagy funkci
onális értelmétôl elvonatkoztatott témákra, 
érdeklôdési körökre: pl. térképek, közlekedés, 
jármûvek, országok és fôvárosok, lakcímek, és 
gyakori a zeneszeretet. A tünetekbôl nem talál
juk meg az összeset, és súlyosságuk is igen vál
tozó lehet. A régebben abszolút diagnosztikus 
kritériumként értékelt szemkontaktushiány pél
dául csak a legsúlyosabb autizmussal élôknél 
fordul elô. (A jellemzô tünet a szemkontaktus 
gyenge, a szociális funkció szempontjából fo
gyatékos használata, pl. bámulás). A diagnózis 
a gyakorlatban a lehetséges 18 hónapos kor
nál általában jóval késôbb születik meg. Az is
koláskorig vagy még tovább kezeletlenül ma
radt fejlôdési zavar és deviancia gyógyító és 
fejlesztô célú ellátása a növekvô korral egyre 
nehezebbé válik, bár a nevelhetôség, tanítha
tóság idôszaka az autizmussal élô fiatalok ese
tében benyúlik a felnôttkorba, így sohasem túl 
késô a fejlesztést elkezdeni.

Kérdéseiket a következô címre várom: ignacz 
adrienn@gmail.com. Személyes konzultáció, ta  
nácsadás, magánrendelés: 06 (20) 3583978

IGNÁcz ADRIENN

A pszichológus válaszol

A gyermekkori autizmus II.

A kisbéri félvér egyike ôshonos 
lófajtáinknak. A 1819. században 
Magyarország elôkelô helyet foglalt 
el a Monarchián belül a lótenyésztés 
területén. A magyar királyi lovarda 
1858ban épült fel Kisbéren, és má
ig KözépEurópa legnagyobb fedett 
lovardájának számít. A ménesben a 
kiváló telivér mének hatására kiala
kult egy angol telivérhez közel álló, 
de annál tömegesebb, feltétlen nyu
godtabb, nagyobb munkakészségû 
és különösen korrektebb küllemû 
hátasló típus. A kisbéri félvér lo
vak a lovassport valamennyi ágá
ban eredményesen használhatók. 
Kiemelkedik a lófajták közül acélos
ságával, robbanékonyságával, ke
ménységével és nemességével.

Feje nemes, szikár, egyenes pro
filvonalú. Nyaka hosszú, jól ívelt, 
többnyire középmagasan illesztett. 
Marja magas, hosszan hátba nyúló. 
Háta közepesen hosszú, esetenként 

kisfokban elõremélyedt. A far elég 
terjedelmes, közepesen széles, elég 
jól izmolt almafar. Lapockája dõlt, 
hosszú, eléggé szabad mozgású, de 
e tekintetben kifogásolható egye

dekkel is találkozunk. A mellkas a 
magas félvér jellegnek megfelelõen 
mély és kevésbé dongás. A lábak 
szárazak, szikárak, a lábállás rend
szerint szabályos. Esetenként kis
sé fûzött szárak, franciásság, hátul 
kisebb terjedelmû csánkok, kisfokú 
tehenesség elõfordul.

A kifejlett kancák standard mé
retei: marmagasság bottal 163–168 
cm, szalaggal: 173–178 cm, öv
méret: 186–195 cm, szárkörméret 
20,5–21,5 cm.

Leggyakoribb színe ma a sár
ga, ritkábban a pej, de elõfordul 
szürkében és olykor feketében is. 
A századfordulón az uralkodó szí
ne a pej volt.

 HARcOS RIcHÁRD

Ôshonos háziállataink: a kisbéri félvér

a kisBéri Félvér a lovassport valamEnnyi ágáBan ErEdményEsEn használható



[ 2009. szeptember 3. ] 5

Megkérdeztük...
Hogyan telt 

a nyár?

Bognár Renáta tanuló
A nyáron dolgoztam a boltunk

ban, emellett többször töltöttünk 
háromnégy napot a Balatonon, 
osztálytársakkal, majd szûkebb ba
ráti körrel is. Most, a nyár végén 
éjszakai sütést, bográcsozást is 
rendeztünk kézis barátaimmal.

Bikkes Orsolya tanuló
Barátaimmal nyaraltunk a nagy

szüleim nyaralójában a Balatonon. 
Legnagyobb nyári élményem a sop
roni Volt fesztivál, ahol nagyon jól 
éreztem magam. Ezeken kívül részt 
vettem a városi szervezésû többna
pos petrozsényi úton is.

Szalai Mária munkanélküli
Mivel munkanélküli lettem, nem 

sok mindenre telik, így, sajnos a 
nyár nagy része álláskereséssel telt, 
de azért sikerült pihennem is, Hé
vízen töltöttem nyolc napot. Ezen
kívül meglátogattam a testvéreimet 
Gyôrben és Pápa mellett.

G. A.

Segítségnyújtás 
az iskolakezdéshez

Nehezebben indulhat az idei tan-
év, a kormányzati megszorítások 
így vagy úgy, de rajta hagyták 
nyomaikat a magyar családokon. 

Várpalota Város Önkormányzata 
a recesszió ellenére is igyekszik 
támogatni a rászorulókat az isko
lakezdés terheit csökkentve. 

Ebben a tanévben is folyta tód
ni fog a korábban nagy nép sze
rû ségnek örvendô iskolatejakció, 
ezzel is hozzájárulva a gyermekek 
egészséges fejlôdéséhez. De szoci
ális alapon igényelhetô lesz az is
kolakezdési támogatás is. 

Szeptembertôl ismét aktívak 
lesznek a Felsôvárosban 2006ban 
elindított buszjáratok (reggeli és 
délutáni járat), ezek elsôsorban az 
itt élô gyermekek számára jelen
tenek könnyebbséget az iskolába 
való eljutáshoz. – A Kismezôn élô 
gyermekek buszbérleteinek árát 
ötven százalékban kívánom támo
gatni ebben a tanévben is – tá
jékoztatta lapunkat SzabóBátor 
Tamás önkormányzati képviselô. 
A kifizetés az iskolákban fog tör
ténni, ahol a titkárságon keresztül 
kapják meg a bérletárak felét a ke
rületbe tartozó gyerekek.    

B. A. tanévnyitó ünnEpség a thuri gimnáziumBan

Adómentes támogatás
A magyar szülôk számára szep-
tember legeleje már nem a nya-
ralásról szól, hanem a gyerekek 
iskolakezdésével kapcsolatos 
ten  ni  valókról.

Sokan azon törik a fejüket: mi
ként tudnak beszerezni mindent 
lehetôleg a legrövidebb idô alatt és 
a legolcsóbban. Vannak különbözô 
elvárások, mert ugyebár a gyere
keknek nem mindegy, hogy milyen 
a tolltartó, hogy az iskolatáska 
hogy néz ki, és a füzetekre, köny
vekre kerülô csomagolópapír mintái 
is roppant lényegesek. Szülôként 
viszont egészen más szempontok 
alapján válogatjuk össze a szüksé
ges dolgokat: többek között fontos 
a strapabíróság, a megfelelô méret 
is, és sajnos az ár sem elhanyagol

ható tényezô – sôt nyakig a vál
ságban most talán még nagyobb 
beleszólása van a döntésbe annak, 
hogy mi mennyibe kerül.

Szerencsére a munkáltatók egy 
része megkönnyítheti a szülôk dol
gát iskolakezdéskor: Az idén még 
adómentes iskolakezdési támoga
tást adhatnak azoknak, akiknek a 
gyereke általános vagy középisko
lába jár. Az összeg gyermekenként 
legfeljebb 21 450 forint lehet, me
lyet mindkét szülô megkaphat, még 
akkor is, ha közös a munkáltató
juk, és az összeg július 1jétôl ok
tóber 31ig folyósítható. Az iskola
kezdést támogató cégek egy része 
iskolakezdési utalványt ad, illet
ve egy másik esetben a pénzt ak
kor kapjuk meg, ha a munkáltatónk 
nevére és címére kiállított számlát 

kérünk, és azt adjuk le munkahe
lyünkön a fenti idôszakban.  Ugyan 
a munkáltató által adható adó
mentes iskolakezdési támogatás 
némileg megkönnyíti a vásárlást, 
azt tudnunk kell, hogy az új tan
év kezdetekor szükséges holmik, 
tanszerek sokasága bôven túlmutat 
azokon a dolgokon, amit ebbôl a 
keretbôl finanszírozni tudunk. Nem 
mindenre lehet ugyanis felhasznál
ni: csak tankönyv, taneszköz vagy 
ruházat megvásárlására tudjuk for
dítani a kapott összeget, így pél
dául a tisztasági csomag feltölté
séhez szükséges higiéniai termé
kek árát már saját zsebbôl kell fi
zetnünk. Épp ezért nem mindegy, 
hogy mennyit költünk a még szük
séges dolgokra.

(-)
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Tisztelt Várpalotai Polgárok!
Várpalota Tési-domb szociális városrehabilitációs pályá-

zatát a bírálóbizottság elsô fordulóban támogatásra érde
mesnek ítélte. A második fordulós anyag beadásához jelenleg 
készítjük elô a szükséges dokumentumokat, amelynek sikerén 
a támogatás végleges folyósítása múlik. Az elôkészítésnek 
fontos eleme, hogy a pályázat elbírálói a Tésidomb terü
letén élô lakosok véleményét megismerjék a fejlesztésekkel 
kapcsolatosan. Ennek érdekében kérjük az érintett lakosok 
együttmûködését a következô felmérésekben:

1. Lakossági elégedettség- és igényfelmérés: A fel
mérés célja, hogy megismerjük a tervezett fejlesztésekkel 
kapcsolatos lakossági elvárásokat. A lekérdezés menete: az 
önkormányzat által megbízott független tanácsadó cég al
kalmazottjai a Tésidomb közterületein (utcáin) személyes 
kérdôíves felmérést fognak végezni szeptember folyamán. A 
kérdezôbiztosok az önkormányzat pecsétjével ellátott fény
képes igazolvánnyal rendelkeznek és csak a közterületeken 
fognak kérdéseket feltenni az ott tartózkodóknak. Kérjük, 
ebben az idôszakban fokozottan ügyeljenek arra, hogy az 
esetleges visszaélések érdekében senkit ne engedjenek be 
otthonaikba, aki a felmérésre hivatkozik, mert a felmérés 
csak közterületeken zajlik, a kérdezôbiztosok a lakásokba 
nem mennek be.

2. Képzési igényfelmérés: a felmérés célja olyan aktuális 
adatok összegyûjtése, amelyek a Tésidomb városrész lako
sainak képzettségi szintjérôl, illetve képzési szükségleteirôl 
nyújtanak információt. Ezt az önkitöltôs kérdôívet az érin
tett lakosok postaládájában helyezzük el szeptemberben, és 
kérjük, hogy kitöltve juttassák vissza a megadott helyekre. 

Szíves együttmûködésükre mindenképpen számítunk, hi
szen a szociális városrehabilitációs pályázat sikeressége 
mindannyiunk érdeke! Együttmûködésüket elôre is megkö
szönjük.

Köszönettel:
Németh Árpád polgármester 

Tájékoztatás helyi adókról
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy 2009. szeptember 

15. napjáig esedékes a helyi adók (építményadó, iparûzési 
adó, vállalkozók kommunális adója) és a gépjármûadó II. fél
évi részletének a befizetése.

A nyilvántartott adózók részére a befizetésekhez szükséges 
postai készpénzátutalási megbízásokat az adófolyószámla 
értesítôvel együtt a helyi postaszolgálat a postaládáikba el
juttatja. (Bankszámlanyitásra kötelezett adózók befizetései
ket átutalással kötelesek teljesíteni.)

Postai készpénzátutalási megbízás addig is bárki által 
beszerezhetô ügyfélszolgálatunkon munkanapokon és az adó  
hatóság irodáiban szerdai napon.

Önkormányzati adóhatóság, Várpalota

Szeptembertôl folytatódik 
Az INGYENES PSzIcHOLóGIAI TANÁcSADÁS.

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat, Mártírok u. 1.
Idôpontegyeztetés: személyesen vagy a következô 

telefonszámon: 88/470705

Nyílzápor Palotán

Évente többször is adódik alka-
lom városunkban az íjfeszítésre 
és ügyességi próbára a Várpalo-
tán mûködô két íjászkodó ha-
gyo mányôrzô szervezet által 
meg rendezett versenyeken. Két 
gyönyörû helyszín adott teret az 
Ôrzôk Rendje és a zúgó Nyilak 
Történelmi Íjász Egyesület ha-
gyományos augusztusi próbáira. 

Az inotai tó és az azt körülvevô 
dombok nyújtottak változatos te
repet a versenyzôknek augusztus 
20án, az Ôrzôk Rendje által meg
rendezett II. Szent Istvánünnep
napi terep és örömíjászversenyen. 
A résztvevôk mintegy hetvenen 
mérték össze tudásukat és ügyes
ségüket a tizennégy célból álló, 
több órán át tartó próbán. Há
romdimenziós állatos célok, táv
lövés egyik dombról a másikra, a 
madártollas flufluvesszôvel ma
daras célra való lövés, és a tóban 
halas cél eltalálása tette izgalma
sabbá a versenyt. 

A Thurivár környékét au
gusztus 22én vették birtokba a 
hagyományôrzôk, a Zúgó Nyilak 

egyesülete szervezésében a IV. 
Thuri György történelmi íjászver
senyen. Reggel nyolc órától már 
gyülekeztek a résztvevôk, akik 
végül több mint kilencvenen áll
tak ki, és tíz csapatot alkotva 
járták végig az állomásokat, két 
körben. Guruló célra, török kato
nát, várat, állatokat ábrázoló cé
lokra lôhettek a vállalkozó kedvû 
versenyzôk.

A versenyekre távolabbi 
településekrôl, Mórról, Székesfe
hérvárról, Berhidáról, Polgárdiról 
és Bodajkról is érkeztek a több
ségében történelmi kort idézô ru
házatú hagyományôrzôk, akik kö
zött a családokkal egész pici gye
rekek is jöttek, ígéretet nyújtva 
arra, hogy ôsi harcmûvészetünk 
élô emlékét a jövô generációja is 
ôrizni fogja. A gyôztesek okleve
leket, érmeket és értékes tárgy
jutalmakat vehettek át, és per
sze a verseny végére megfáradt 
résztvevôk erejüket finom étel el
fogyasztásával nyerhették visz
sza, melyrôl a szervezôk gondos
kodtak.

G. A. 

A versenyek gyôztesei kategóriánként:
II. Szent István-ünnepnapi terep- és örömíjászverseny: Nagy Han

na Eszter, Rédecsi Zsoltán, Lenger Fanni, Rédecsi Bence, Lenger 
Kata, Takács László, Schmidt Szabina, Nagy Sándor, Erdélyi Attila

IV. Thuri György történelmi íjászverseny: Major Ferenc, Balla Ág
nes, Ledniczky Gábor, Varga Lívia, Ihász Kristóf, Gyôrfi Kata, 
Bacsányi André, Leiner Bernadett, Léhner Balázs, Borbély Noémi

a hagyományos íjászvErsEnyrE töBB mint kilEncvEnEn jElEntkEztEk
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Várpalota Város Önkormányzata védôoltási programot kez-
deményez a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 
megelôzésére.

Az oltási program keretében a településen állandó lakhellyel 
rendelkezô, 1996. január 1–1996. december 31. között szüle-
tett lányok számára, amennyiben a szülô vagy gondviselô ezt 

igényli, az önkormányzat a 3 oltásból álló oltási sorozat beszerzé
si ár költségének 2/3át átvállalja, valamint 15–26 éves korig a 
hölgyeknek, 9-15 éves korig a fiúknak az oltási program kereté
ben jelentôs kedvezménnyel biztosítja a védôoltást.

A részletekrôl a polgármesteri hivatalban vagy a 88/592694es 
telefonszámon tud felvilágosítást kérni Nagy Erika referenstôl.

Várpalota Város Önkormányzata

Értéket látni minden régiben
Motor, bicikli, katonai sisak, bé-
lyeg, kard, könyv, fény ké pe zô gép 
és még sorolhatnám – egy dolog 
közös bennük: Kálmán Sándor ér-
téket lát mindegyikben, vala-
mennyinek szenvedélyes gyûjtô-
jévé vált. 

– Ön jóformán mindent gyûjt. Mi-
óta él ennek a szenvedélynek?

– Nagyjából 1520 éve kezdtem 
el gyûjteni katonai újságokat, ak
kor az volt kéznél. A komolyabb, 
tudatos gyûjtés késôbb jött, fôleg 
nyugdíjba vonulásom óta. Úgy hi
szem, a gyûjtôszenvedély mindig 
is bennem volt, aztán valami kivál
totta, és annyira belejöttem, hogy 
mára már mindent gyûjtök. Csak 
meg kell látni az értéket a régiség
ben, hiszen a legtöbb dolog roncs
ként került hozzám, és magam tet
tem rendbe ôket. 

– Fel tudná sorolni, mi mindent 
gyûjt?

– Nyolc motorom van, köztük egy 
Pannónia. Vannak szúrófegyvere
im, kardok, különféle nemzetiségû 
katonai sisakok még az elsô világ
háború idejébôl; nagyjából hatvan 
féle pénzérme és papírpénz; több
albumnyi bélyeggyûjtemény, amit 
még a gyerekek kezdtek gyûjteni; 
zömmel a nagyapám, apám ha
gyatékából származó régi köny
vek. Gyûjtöm a képeslapokat, 
fényképezôgépeket, kalapokat, de 
vannak Mexikóból csigák, cápa
állkapocs, Brazíliából fúvócsô és 
függôágyak.   

– Hogyan kerültek a birtokába az 
összegyûjtött dolgok?

– A motorok közül néhány apá
mé volt, a többihez lassanként ju
tottam hozzá, általában valamiért 
cserébe. A lányom Angliában él, 
és sokfelé jár a világban. Ô mindig 
gondol rám, mindenhonnan hoz 

pénzérmét, képeslapot, kalapot, 
mikor mit. Annak idején kerékpár
javítással foglalkoztam, sok em
ber járt ide, sokan tudomást sze
reztek a gyûjtôszenvedélyemrôl, s 
általuk is számos tárggyal lett a 
gyûjteményem gazdagabb. Tegnap 
például két teljesen rozsdás állat
csapdát kaptam, ezekbôl is lesz va

lami. Eljárunk különféle börzékre is 
a feleségemmel, a legtöbb helyen 
már ismernek. 

– Mennyibe kerül ez a szenvedély?
– Nem mondhatnám, hogy túl 

sok pénzbe került, inkább renge
teg energia és hallatlan nagy türe
lem, ez nálam megvan, legalábbis 
a gyûjtés iránt. Csak keresni kell a 
jó lehetôségeket. Természetesen a 
gyûjteményemnek nagy eszmei ér
téke van, ezért is döntöttünk úgy, 
hogy elektronikai védelemmel lát
juk el a területet. 

– Mi nyújtja a legnagyobb élveze-
tet a gyûjtésben?

– Meglátni az értéket a roncs
ban. Amikor hozzám kerül egy tel
jesen korrodálódott sisak, vagy egy 
rozsdás kard, élvezetet nyújt, hogy 
eredeti állapotához közelivé te
gyem. A fényképezôgépekkel pél
dául nem volt nagy munkám, csak 
lefújtam szilikonnal, és kiraktam. 
De a motorokkal évekig dolgoztam, 

hogy jól nézzenek ki. Élvezem, ha 
kezembe jut egy régiség, és meg
látom, hogy mit lehet belôle ki
hozni. 

– Meddig fog tartani a gyûjtési láz, 
tervezi-e újabb dolgok gyûj tését?

– A gyûjtés szenvedélye éle
tem végéig bennem lesz, bár most 
már kevésbé intenzíven mûvelem. 
A fényképezôgépeket már nem 
gyûjtöm, persze csak azért, mert 
nem férnek el. De ha találok egy 
újabb sisakot, vagy lámpát, meg
veszem. Pusztán a helyhiány korlá
tozza szenvedélyemet. Gondoltam 
már arra, hogy esetleg zsebórákat 

vagy karórákat kezdjek el gyûjteni, 
azok nem foglalnának túl nagy he
lyet.  

– A gyûjtôszenvedély a feleségét 
is megfertôzte, ha szabad így mon-
dani. Az ô tárlata mibôl áll?

– Jutka is elkapta tôlem. A régi
ségpiacokon megtetszettek neki a 
természetes anyagból készült üve

gek. De az üveggyûjteményének 
többségét nagyszüleitôl, szüleitôl 
örökölte. Ezenkívül fémdobozokat 
is gyûjt, a legelsô ezek közül is 
anyai hagyaték, és képkereteket.  

– Mi lesz a sorsa a sokféle 
gyûjteménynek?

– A fiam itthon él, úgyhogy bí
zom benne, hogy gondoskodni fog a 
gyûj temény sorsáról. Addig is örül
nék, ha minél többen látnák mun
kám eredményét. A motorja im nem 
forgalomképesek, nem lehet elmen
ni velük, de alsóvárosi házunk ud
varán szívesen bemutatom az ér
dek lôdôknek. BÁLINT ANGÉLA

kálmán sándor kEdvEnc motorjai között
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Értesítés eboltásról
Értesítjük a tisztelt várpalotai ebtulajdonosokat, hogy 2009. évvel 

kezdôdôen a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 7. §a és a kapcsolódó 
állatorvosi kamarai rendelet csak azon helységekben engedélyezi ösz
szevezetéses eboltás megtartását, ahol sem állatkórház, sem állatorvo
si rendelô nem mûködik. 

Így ez évben már Várpalotán tömegoltás nem tartható, azt rendelôkben 
vagy az állat tartási helyén lehetséges elvégeztetni.

Tájékoztatjuk a tulajdonosokat, hogy a veszettségoltás továbbra is 
kötelezô, elmaradása szankcionálandó. 

A veszettséggel kapcsolatos rendelet szerint az eb elsô oltását 34 
hónapos kora között, a második oltást a kezdô oltás után 6 hónapra, 
majd a továbbiakban évente kell adatni az állatoknak.

Értesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy Inota faluban és a Ké
szenléti lakótelepen az ebek 2009. évi összevezetéses veszettségoltá
sára a következô idôpontokban és helyeken kerül sor:

Inota falu: 2009. szeptember 10., Polyán u. 1. 10.00–12.00ig, 13.30–
16.00ig. Inota falu pótoltás: 2009. szeptember 21., Polyán u. 1. 10.30–
12.00ig, 13.30–16.00ig. Készenléti lakótelep: 2009. szeptember 7., 
Simonféle ól elôtt 14.00–16.00ig. Készenléti lakótelep pótoltás: 2009. 
szeptember 23., Simonféle ól elôtt 14.00–16.00ig.

Minden 3 hónaposnál idôsebb eb oltatása kötelezô!
Az összevezetéses eboltás díja féregtelenítéssel együtt (a féregtele

nítés közepes súlyú ebre értendô, maximum 20 kgig, mely szükség sze
rint 12 tablettát jelent) 3000 Ft/eb.

Az Állatorvosi Kamara 2010. január 1jétôl új sorszámozott és álta
la rendszeresített eboltási könyvek használatát írta elô kötelezôen. E 
dátumtól már csak ilyen könyvbe (útlevélbe) jegyezhet be az oltó ál
latorvos veszettségigazolást. Továbbá azon ebek számára, melyek nem 
rendelkeznek oltási könyvvel (fiatal kor, elveszett könyv) már az ez évi 
oltások alkalmával is ilyen új típusú könyvet kell kiállítani, melynek ára 
500 Ft/db. Értelemszerûen legkésôbb jövô évben minden régi könyvet 
is újra kell cserélni. 

Kérjük az ebtartókat, hogy saját, valamint embertársaik érdekében a 
továbbra is kötelezô (elmaradása esetén szankcionálandó) és fontos ol
tást végeztesse el.

OLTÁST VÉGzÔ ÁLLATORVOSOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Programajánlók, közérdekû információk
IFJúSÁGI HÁz 
Várpalota, Tési út 3/B 

Szeptember 4én a Várpalotai napok 
keretében országos szakmai ifjúsági 
találkozó

THuRI-VÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
Szeptember 4–6ig XXIV. Várpalotai napok
Szeptember 5–6ig Megye ünnep – Várról várra 

az 1000 éves Veszprém megyében
HEMO
Várpalota, Mandulás
Szeptember 2–12ig Mezítláb Afrikában – ere

deti afrikai (malawiai) festmények kiállítása

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
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: 60 dkg pulykamell, 
10 dkg füstölt császárszalonna, 20 
dkg vajbab, 10 dkg sárgarépa, 2 db 
paprika, 2 db paradicsom, 1 cso-
kor kapor, 2 dl tejszín, 2 evôkanál 
liszt/étkezési keményítô, 1 na-
gyobb fej vöröshagyma, 1 evôkanál 
ôrölt pirospaprika

Elkészítés: A finomra vágott 
szalonnát kiolvasztjuk, meg
dinszteljük rajta az apróra vá

gott hagymát. Hozzádobjuk a 
csíkokra vágott pulykamellet. 
Ezt erôs tûzön átforgatjuk, ad
dig, míg kifehéredik a hús, ek
kor meghintjük pirospapriká
val. Hozzátesszük a vajbabot, a 
kockákra vágott répát, paprikát 
és paradicsomot. Bôségesen 
megszórjuk kaporral. Majd a 
tejszínnel elkevert liszttel/
keményítôvel besûrítjük. Rizs
zsel tálaljuk.

Recept(t)úra

Magyaros kapros pulykamell

Két pogácsa beszélget: 
– Képzeld, jelentkeztem az egyetemre! 
– És felvettek? 
– Hülye vagy? Egy pogácsát?

– Minek a mértékegysége a szellem/négyzetméter? 
– Lidércnyomás.

Humorzsák

Palotai naPok
2009. szeptember 4–6.

Szeptember 4.,péntek
	 9.00–17.00		Országos	ifjúsági	szakmai	találkozó
	 15.00	 7.	Várpalotai	országos	bélyegkiállítás,„40	éves”		Éremgyűjtőkör	kiállítása
	 16.40	 	Menetzenés	felvonulás	a	Polgármesteri	Hivataltól	a	Thuri	térre
	 17.00			Himnusz	a	Bányász	Fúvós	Zenekarral
	 17.05		XXIV.	Várpalotai	Napok	ünnepélyes	megnyitója	–	Németh	Árpád	polgármester
	 17.30		Presidance	Táncegyüttes
	 18.00		Mystic	zenekar
	 18.00	 	„Fotózz	női	szemmel”	–	a	Várpalotai	Írisz	Nőegyesület	fotókiállításának	megnyitója,	

Krúdy	Gyula	Városi	Könyvtár
	 19.30		Team	Rock	Band	zenekar	koncertje
	 21.00		Tűzijáték
	 21.30	 Török	Ádám	és	a	Mini	koncertje
Szeptember 5., szombat 
	 7.00	 Burokvölgyi	30	km-es	teljesítménytúra	
	 9.00–16.00	 Cukor-	és	vérnyomásmérés	a	Diabetes	klub	szervezésében
	 10.00	 	Kistérségi	kertbarátkörök	termékbemutatója.	

Megnyitja:	Katona	Csaba	alpolgármester	–	Faller	Jenő	Szakképző	Iskola	aulája
	 10.00		Modellező-	és	technikai	bemutatók	a	Thuri	téren
	 10.00		Játszóház
	14.00–18.00	 Várfokséta
	 16.15		Csak	-	MI	együttes	koncertje
	 17.30			Lendvai	István	Gábor	orgonahangversenye,	Inota,	római	katolikus	templom
	 17.40		Somogyi	András	parodista
	 18.30			Auth	Csilla
	 19.00		St.	Martin	
	 19.45			Dred	n	Doris
	 20.00			Fáklyás	várfokséta
	 20.20			Pergőtűz	–	tűzzsonglőr	táncshow
	 21.00			Sugarloaf	
	 21.45		Hátsó	Gondolat-koncert
	 23.00		Roxity	zenekar	koncertje
Szeptember 6., vasárnap
	 9.00		Kiállítás	Kása	András	festményeiből	–	Jó	Szerencsét	Művelődési	Központ	
	 10.00		Játszóház
	 10.00			Aszfaltrajzverseny	„Az	én	Várpalotám”	címmel	a	Faller	Jenő	Szakképző	Iskola	mellett		
	 11.00			59.	Bányásznap	ünnepi	megemlékezése,	Thuri-vár
	14.00–18.00			Várfokséta
	 14.00	 Grav!ty	amatőr	zenekar	koncertje
	 15.45		Kulturális	bemutató	helyi	csoportok	előadásában
	 16.00			Könyvbemutató	–	Petrovics	László:	A	Várpalotai	Bányász	Fúvószenekar	története	

1929–2009	címmel
	 17.00			A	XXIV.	Várpalotai	Napok	ünnepélyes	zárása	
	 18.00			A	Várpalotai	Bányász	Fúvószenekar	80	éves	jubileumi	koncertje	–	Jó	Szerencsét	

Művelődési	Központ	
	 18.00	 Effekt	zenekar	koncertje
	 20.00		EDDA	Tribut	zenekar

Fedezze fel a Bükk hegységet, és legyen vendégünk Bélapátfalván, 
a Vendéglő az Apátsághoz étteremben!
Szilvásvárad–Eger között, Bélapátfalván található éttermünk. Bélapátfalva az épí té sze ti 
és természeti csodák kavalkádjával várja az idelátogató kedves vendégeket az erdőkkel 
körülvett, festői környezetű völgyben, a Bélkő-hegy lábánál, a Bükki Nemzeti Park határában 
található természetvédelmi területen. Barangolás a Bükk mesés tájain, erdei túrák, pihenés 
a Lak-völgyi tó partján. A Bélkő-hegy, a Lak-völgyi tó, az apátság rövid és hosszabb túrákra 
egyaránt alkalmat ad. A tanösvény segítségével kirándulhatunk a Bükk fennsíkra, Szilvásvá-
radra, Szarvaskőre és kortyolhatunk a Lóczy-forrás kristálytiszta, jéghideg vizéből is.

Amit kínálunk: 
– 100 fő befogadására alkalmas étterem, olcsó, de kulturált szálláslehetőség
– kényelmes buszparkoló, közvetlen a főút melett
– a szálláshoz közel található busz- és vasúti megálló
– igényhez igazított menük
– szabadtéri főzési lehetőség
– csoportoknál 20 fő fölött + 1 fő grátisz étkezés
– túraszervezés, igény szerint túravezetővel
– a közelben teke-, foci-, gokart- és bobpálya, vidámpark található
– előzetes egyeztetés alapján lovaglási és fogatozási lehetőség

Éttermünk tradicionális ételekkel, hal-vad specialitásokkal várja az idelátogatókat. Vállaljuk cso-
portok kedvezményes étkeztetését, céges rendezvények, konferenciák, meetingek, csapatépí-
tések lebonyolítását, a létszámhoz igazodó méretű termekben. Partiszerviz szolgáltatásunkkal 
és programszervezéssel állunk megrendelőink rendelkezésére.

Mind az átutazó, mind a megszállni kívánó vendégeinket is szeretettel várjuk.
Szálláslehetőség 2-3 fős zuhanyzós szobákban.

Elérhetőség, kapcsolattartó személy:
Rácz Marietta, 36/354-026, 30/269-0053, gustosokft.@citromail.hu

Dr. Juhász Attila önkormányzati képviselô 
2009. szeptember 7én, hétfôn 16 órától 

fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
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Várpalota Város Önkormányzat Képviselô-testülete

N y I L V Á N o S  P Á L yÁ Z A T
útján kívánja értékesíteni 

a várpalotai ipari park területén

deponált 13 000 m³ 
nem tiszta termôföldet.

Pályázati biztosíték:
1 950 000 Ft.

A pályázati benyújtásának ideje, helye: 
2009. IX. 23. 16.00 óra Várpalota, polgármesteri hivatal, 

hatósági iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)

A pályázati tárgyalás ideje, helye:
2009. IX. 24. 10 óra Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.,  

polgármesteri hivatal, I. emeleti kamaraterem.

A pályázattal kapcsolatos információk, illetve a 
termôföldre vonatkozó részletes dokumentáció átvehetô:

a polgármesteri hivatal hatósági irodáján,  
a 121. számú irodában, Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

A termôföld megtekinthetô: 
elôzetes egyeztetés alapján (tel.: 88/544169).

Várpalota, 2009. augusztus 26.
Németh Árpád polgármester 

Nem halasztják el 
a tanévkezdést

Némely uniós országokban a 
tanévnyitók elhalasztását fon-
tolgatják, mivel a diákok száz-
ezrei térnek vissza olyan tábo-
rokból – akár belföldrôl, akár 
kül földrôl –, ahol fennállt a ve-
szélye annak, hogy meg fer tô-
zôdtek a H1N1 vírussal. 

Magyarországon az oktatási 
és Kulturális Minisztérium, illet
ve az Egészségügyi Minisztérium 
járványügyi szakemberei szerint 
nem indokolt az iskolák országos 
szintû bezárásának elrendelése. 

A minisztériumok az in flu en za
pandémia jelen helyzetében nem 
terveznek speciális intézkedése
ket. Járványveszély vagy járvány 
esetén az óvodák, általános is
kolák mûködésének felfüggeszté
sét az ÁNTSZ kistérségi intéze

te, a középfokú oktatási intézmé
nyek mûködésének korlátozását 
vagy bezárását az ÁNTSZ regioná
lis intézete, a felsôfokú oktatási 
intézmények mûködésének kor
látozást pedig az országos tiszti 
fôorvos rendelheti el. Az iskolák 
országos szintû bezárásának két 
fajtája van: a proaktív bezárás (a 
fertôzés terjedése elôtt) és a re
aktív bezárást (a megbetegedések 
következtében). 

Különben szeptember elsô he
tében a védônôi hálózat segít
ségével 550 ezer darab lakossági 
tájékoztató kerül az ország isko
láiba. A védônôi, iskolaorvosi há
lózat készen áll, hogy az orszá
gos tiszti fôorvos utasításainak 
megfelelôen megszervezze az is
kolai kampányoltást.

(-)

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

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

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit 
síremlékek

már 
200 000 Ft-tól!

AsztAlosmunkák
műanyag nyílászárók 
3-5-6 kamrás nyílászárók 1,0 Kw/nm üveggel alapáron.

• Ingyenes felmérés, szaktanácsadás. 
• Bontott anyag ingyenes elszállítása!

Beépítésből, külső és belső párkányokból
–20% kedvezmény!

• Szabvány méretű nyílászárók raktárról azonnal!
•  Konyha-, iroda-, egyedi bútorok készítése, 

javítása, egyéb asztalosipari munkák.
• Hagyományos parketta csiszolása, lakkozása.
• Laminált padlóburkoló lerakása, szegélyezése

Telefon: 88/475-610, 20/567-7525
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Pinceszerrel egybekötött évadnyi-
tó elôadást rendezett a Vár palota-
Pétfürdôi Kertbarát Egye sü let au-
gusztus végén, mely alkalommal 
dr. zsoldos zol tán kertészmérnök 
tartott szakmai ismertetést a szü-
reti technológiáról.

Szüretelni lehet teljes és tech
nológiai érettségben, mely a kí
vánt bor készítéséhez a szôlô 
legkedvezôbb érettségi állapo
tát jelenti. A vidékünk táj jellegû 
szôlôfajtáját, a rizlingszilvánit 
technológiai érésben kell szüre
telni, mely nem esik egybe a tel
jes éréssel. Ha túlérett a rizling
szilváni, elvesznek az illatanya
gok, és nagyon rossz minôségû 
lesz a bor. 

A tartós nagy meleg kedvez a 
fitoplazma vírus terjedésének, 
mely pusztíthatja a szôlôt. A sár
gulás elkerülése érdekében vasgá

licot és magnéziumszulfátot kell 
minden évben egyszer a talajmun
kával bedolgozni a földbe, kiegé
szítésképpen pedig mikroelemes 
lombtrágyázás használandó. Az 
illatos szôlôfajták szüretelésekor 
fontos az irányított erjesztés, me
lyet házilag is elérhetünk. Ennek 
megfelelôen hûteni kell a mustot, 

például szellôztetéssel vagy kora 
reggeli szürettel, mert a must túl
melegedése romlást okoz. Lénye
ges a héjon tartás: a darálás után 
saját levében álljon négy órán ke
resztül a szôlô, így az illatanya
gok megtöbbszörözôdnek.

A musthoz nyugodtan használ
hatunk enzimet és fajélesztôt, 
ezek természetes anyagok, és se
gítik az erjedést. A kénnel óva
tosan kell bánni, egészséges 
szôlônél 1, rothadtnál 2 dkg/má
zsa használatos, a szôlôt egyszer 
szükséges kénezni, és egyszer a 
bort a fejtésnél. A magyar bortör
vény engedélyezi a must javítá
sát cukorral, borkôsavval, a cuk
rot mustban oldva, a savat lan
gyos vízben alkalmazzuk. Nagyon 
figyelni kell a mustgáz veszélyére, 
hiszen évente 45 halálos áldoza
ta is van a pincékben felgyülem
lett gáznak.

Vörösbor készítésénél lénye
ges elem a héjon áztatás és a 
bogyózás, melyre egyszerû bo
gyózógéppel van lehetôség. Na
gyon fontos figyelni arra, hogy a 
törkölysapka – az erjesztésnél az 
erjesztôkád tetejére összegyûlt, a 
sajtolás alkalmával visszamaradt 
kisajtolt szôlôszemek – ne érint
kezzen a tartályban a levegôvel, 
ezért szükséges sûrûn lecsömö
szölni, lenyomkodni, vagy álfe
neket készíteni. A vörösborok
nál az almasav mennyisége ma
gas lehet, ugyan a biológiai 
almasavcsökkenés önmagától is 
lezajlik késôbb, de ha nem akarunk 
a bor fogyasztásával várni, lehet 
alkalmazni almasavcsökkentô ada
lékanyagot. Az ecetes bort javíta
ni már nem lehet, ki kell önteni, 
a hordót pedig elégetni, mert az 
ecetedést okozó baktériumot nem 
lehet eltávolítani belôle.  G. A.

Kertészkedj és védd a természetet!

Tanácsok szüretelés elôtt

 Kertészkedj, barátkozz és védd a 
természetet! – ez a Várpalota-Pét-
fürdôi Kertbarát Egyesület jelmon-
data, ennek fényében szerveznek 
elô adá so kat, kiállításokat, kirán-
dulásokat. Molnár Ferenc elnökkel 
beszélgettem az egyesület múltjá-
ról, jelenérôl és jövôjérôl az évad-
nyitó elôadásuk alkalmával.

– Mikor és hogy kezdôdött a szer-
vezet mûködése?

– 1970ben alakult a kert ba
rát kör. Tizenketten alapították 
Várpalotáról és Pétfürdôrôl, mely 
települések akkor még összetar
toztak. Nagyon sokat köszönhet 
a szervezet Faragó Istvánnak és 
Nagy Gyevi Bélának, az ô veze
tésükkel indult el a kertbarátkör, 
és egészen 2006ig ôk voltak a 
társelnökök. Az alapító tagok 
közül már csak Faragó István él. 
2006 óta vagyok én az elnök, és 
2007 áprilisától bejegyzett köz
hasznú egyesület a szerveze
tünk, állandó létszámunk jelen
leg 100110 fô.

– Milyen rendezvényeket szervez-
nek?

– Ôsztôl kezdôdôen nyár elejéig 
egész évben tartunk elôadásokat, 
kéthetente, váltakozva Várpalotán 
és Pétfürdôn. Az évadnyitó elôadás 
minden évben két tagunk pincéjé
ben van, egyik évben Várpalotán, 
most pedig Pétfürdôn vagyunk. Fi
gyelünk arra, hogy az elôadásaink 
széles körû ismereteket nyújtsanak, 
nemcsak szakmai témákban, hogy 
mások érdeklôdését is felkeltsük. 
Tartottunk már helytörténeti és 
madárhangokkal illusztrált, a hasz
nos madarainkról szóló elôadást 
is. Nagyon jó hangulatban szoktak 
telni ezek a programok, összeköt
jük beszélgetéssel és borkóstolás
sal. Nemcsak a tagok látogatják a 
rendezvényeinket, örömmel fogad
juk a vendégeket is. Idôközönként 
ifjabbak is meglátogatnak minket, 
de a tagságban, sajnos, nincs fia
tal.

Minden évben rendezünk bor
versenyt, ennek állandó helyszíne 
Pétfürdô. Évente tartunk metszé

si bemutatót, idén a kistérségben, 
Berhidán rendeztük meg. A nyári 
idôszakban kirándulásokat szerve
zünk, ôsszel pedig részt veszünk a 
városi szüreti mulatság rendezésé
ben. Rendszeresen vannak kiállítá
saink: a Várexpón, a Várpalotai na
pokon, a péti Függetlenség nap
ján, a Civil napon és a kistérségi 
településeken, más szervezetekkel 
együttmûködve. 

– Milyen hasonló szervezettel tar-
tanak kapcsolatot?

– Szoros szakmai kapcsolataink 
vannak kertbarátkörökkel: a kilenc 
várpalotai szervezettel, a kistér
ségi csoportokkal – Berhida, Ôsi, 
Öskü –, és vidékiekkel, Szarvason, 
Makón és Körmöcbányán. A bor
versenyünkre szoktuk meghívni a 
távolabbi kertbarátokat, mi pedig 
Makó ra a hagymanapra és Szarvasra, 
a szilvanapra látogatunk el rend
szeresen.

– Jövôre lesz negyvenéves az 
egyesület.

– Igen, készülünk is külön nagy 
jubileumi rendezvénnyel a tavaszi 
borversenyünkön, és készítünk ju
bileumi kiadványt is.

– Mi lesz az egyesület legközeleb-
bi programja?

– A Várpalotai napokon ren
dezünk kiállítást az inotai és a 
berhidai kertbarátokkal, melynek 
szeptember 5én lesz a megnyitó
ja, majd 12–13án a Civil Fórum
mal utazunk Egerbe, az ottani civil 
napra, ahol szintén kiállítással mu
tatkozunk be a helyieknek. 

GÁGó ANITA

molnár FErEnc

dr. zsoldos zoltán
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SzilváSváradon
a központban, de csendes helyen

kétbejáratú,  két generációnak, vendéglátásra, cég-, 
önkormányzati üdülőnek is alkalmas, 1200 m2 területen fekvő 
133 m2-es, gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrób, kamra, pince, fúrott kút.

Érdeklődni lehet:

30/642-0307, 36/355-201

Nosztalgia 
a várudvarban
A zene és a nevetés gyógyít, 
örömet nyújt, jó közérzetet te-
remt. Ennek fényében rendezte 
meg nyár végi retróbuliját a 
Marathon Tömegsport és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület, mely 
zászlajára tûzte az egészséges 
életmód népszerûsítését is.

A Szociális és Munkaügyi Mi
nisztérium támogatásával, me
lyet pályázat útján nyert a szer
vezet, nyílt lehetôség arra, hogy 
a nyár folyamán táborozást, lo
vaglási lehetôséget biztosítsa
nak és kultúrestet rendezzenek az 
érdeklôdôknek. 

Az augusztus 21én, a Thuri
vár udvarán megtartott kulturá
lis rendezvényt Méreg József el
nök és Schmidt Ferenc egyesüle
ti tag nyitotta meg, mely során a 

jelenlévôk megismerhették a ren
dezvény kettôs célját: szórakozta
tás a rockabilly ritmusos dallamvi
lágán keresztül és a drogellenesség 
hangsúlyozása. A zenérôl a Magic 
Cats Rockabilly Trió és a Clippers 
rockabilly zenekarok tagjai gondos
kodtak, felidézve az ötveneshat
vanas évek hangulatát. Mindemel
lett a jelenlévôk a drogfogyasztás 
hátrányairól, következményeirôl is 
tájékozódhattak a helyszínen elhe
lyezett prospektusokból. Az est so
rán a bukovinai székely Sebestyén 
István elôadómûvész mulattató 
történetekkel szórakoztatta a kö
zönséget. Nagy derültséget keltet
tek az ízes tájszólásban elôadott, 
idôközönként pikáns anekdoták, 
melyekben egészségesen kevere
dett a modern és a régi népi világ.

GÁGó

a rEtróBulin FElidézték az ötvEnEs-hatvanas évEk hangulatát

új kenyeret 
sütöttek

múlt hónapBan EmlékEztEk mEg az iFjúsági házBan szEnt jakaB haváról, a Búza 
aratásának idEjén. most, augusztus huszadika alkalmával a BúzáBól készült új 
kEnyérrôl, az államalapítás ünnEpérôl és szEnt istván királyról BEszélgEttEk a 
gyErEkEk. amEllEtt, hogy ismErEtEikEt ElmélyíthEtték a magyar állam mEgalaku-
lásáról, a kEnyérsütés FortélyaiBa is BElEshEttEk a lurkók, akik makovi ágnEs 
sEgítségévEl maguk mérték ki, kEvErték, gyúrták a kEnyErEt, végül pEdig El is Fo-
gyasztották. 

Dallamok az orgonából
Lendvai István Gábor, fiatal or

gonista kezdeményezésére indult 
2007 ôszén a budapesti Szent Er
zsébettemplomban az a koncert
sorozat, melynek állomásaként Vár
palotán is megszólaltak az orgona 
hangjai a római katolikus templom
ban, Lendvai és Faragó Ákos zené

szek közremûködésében. A közel 
két esztendeje megtartott orgona
esték bevételeit nem titkoltan a 
pesti templom 130 éves orgonájá
nak felújítására fordítják, a kiadás
ra került lemezfelvételük célja pe
dig a hangszer megismertetésén 
túl az összefogás hirdetése. B. A.
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Könnyûzenei lexikon

Adrenalin
1999. szeptember 6án  alakult meg az Adrenalin a Triumph zene

kar romjaira építkezve. A Kovács (PiPista) István  – ének (exTriump), 
Trencsér Flórián – gitár ének (exTriumph) kettôs mellé a semmibôl 
bukkant elô Egerszegi Lajos dobos.  Mint ahogy lenni szokott, az el
határozást tett, azaz szöveg és dalírás, próbák sora követte. A stílust 
talán punkos beütésû rock and rollnak lenne érdemes nevezni. Még ez 
év novemberében bevonult a dobos katonának, de mivel ide, Palotára, 
így hetente 12 próbán azért részt tudott venni.  Közönségbolondító 
feldolgozásokat is játszottak  (Tankcsapda, Junkies, Beatrice), azonban 
fôként a saját számok domináltak, ezek közül említsük meg a Megfa
gyok, Álomvilág, Elveszett játékok címûeket. Az elsô év csak a mûsor 
összeállításának jegyében telt el. A zenekar elsô, bemutatkozó kon
certje 2000 decemberében, Mikulás környékén, a bándi Rock Ranchon 
volt. A rákövetkezô héten már az Adrenalint a székesfehérvári Pont Mi 
stúdióban találjuk, ahol is rögzítettek egy ötszámos demót, amelyen a 
fentebb említett számok is szerepeltek. 

 Jó tanulóidô volt a stúdiómunka, sokat profitáltak belôle a ze
nészek. 2001 februárjában elkezdôdtek a koncertek: ekkor Ajkán a 
Septicmennel, majd márciusban Bándon a Gate zenekarral, Úrkúton a 
Jessie James klubban önállóan, Pétfürdôn a Rund sörözôben újra a 
Septicmennel, illetve késôbb önállóan léptek fel. Várpalotán a Without 
Face elôzenekaraként muzsikáltak. Mire beköszöntött a nyár, új nóták 
kerültek a repertoárba. Szerepeltek a sárvári rockfesztiválon, augusz
tusban az ôsi motoros találkozón, majd a palotai rockfesztiválon. Fel
ment az adrenalin az Adrenalinnál is, amikor több együttessel egye
temben ôket is kirakták a palotai mûvelôdési házból, s megszûnt a 
próbalehetôség. Végül Péten 2001 ôszén sikerült havi háromezer forin
tért próbatermet találniuk, s így újult erôvel vághattak neki a zenélés
nek. Sok, próba, fellépés Péten a Rundban, Bándon a Ranchon, hogy 
csak a szinte törzshelynek nevezhetô koncertlehetôségeket említsük. 
A 2001 decemberi  koncert után Egerszegi Lajos dobos bejelentette, 
megpróbálna egy másik zenekart. Távozását követôen már nem volt 
elég adrenalin a tagokban a folytatáshoz, s a zenekar megszûnt létez
ni. Arany Jánost idézve elmondhatták:

„Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tôlem ne várjon senki dalt.” 

     (Arany J.: Letészem a lantot)

Tagok
Kovács (Pi–Pista) István  – ének
Trencsér Flórián – gitár ének
Egerszegi Lajos – dob
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com
Telefon: 20/291-2649

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

Papír-írószer, Szolgáltatóház

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

Ingatlan
Várpalota központjában, az Árpád utcában 

déli fekvésû 42 nmes panellakás reális 
áron eladó. Érdeklôdni: 30/9562180

Szilvásváradon a központban, de csen
des helyen kétbejáratú,  két generáci
ónak, vendéglátásra, cég, önkormány
zati üdülônek is alkalmas 1200 nm te
rületen fekvô 133 nmes, gázkonvekto
ros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdôszoba, 
ebédlô, nappali, kandalló, gardrobe, 
kamra, pince, fúrott kút. Érdeklôdni le
het:  30/6420307, 36/355201

Pétfürdôn eladó egy 86 nmes családi ház 
nagy kerttel, garázzsal. 70/5714356

Pétfürdôn  2 és fél szobás, étkezôs 71 nm
es lakás eladó. Szenzációs ár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 70/3125729

Eladó vagy elcserélhetô 44nmes földszinti, 
egyedi fûtésû téglalakás pincével. Pa
nel, illetve kisebb más csere is  lehetsé
ges. Érd.: 30/3463101

Inota faluban a Dózsa Gy. u. 7.ben 2 szo
bás családi ház sürgôsen eladó. 20/534
5854

Inota Baglyasban kb. 800 nöl gyümölcsös, 
pincével, présházzal, közel a lakótelep
hez, sürgôsen eladó. Érd.: 20/5345854

Pétfürdôn 53 nmes, azonnal beköltözhetô 
lakás eladó 6 M Ft, ugyanitt ággyá alakít
ható, ágynemûtartós sarokülô garnitúra 
10 000 Ft, kinyitható, ágynemûtartós 
rekamié 10 000 Ft, fotelágy 5000 Ft. 
30/6911175

Kálvárián szélsô sorházrész  belül felújítva, 
3 szoba, 2 WC, fürdôszoba, konyha, ak
nás garázs, különálló udvar. 20/9423
989.

Eladó a Rákóczitelepen 1988ban épült 160 
nmes 2 szintes családi ház. Értékegyez
tetés után akár 2 lakás beszámításával 
is. 20/4541506

Eladó a Józan szôlôhegy tetején 2468 nm 
telek. Termô gyümölcsfák, szerszámtá
rozó. Lehet megosztva is. Érd.: 20/363
4188

Várpalotán 55 nmes felújított, gázfûtéses 
lakás eladó. Iár: 7,1 millió Ft. Tel.: 
30/6346409

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

Kiadó
Budapesten az Örs vezér tértôl 5 percre 

30 nmes lakás szeptembertôl kiadó. 
45 000 Ft+ rezsi. 20/5769335

Sürgôsen kiadó 1+2 fél szobás vagy na
gyobb lakást keresek hosszú távra. 
20/5139568

Kiadó a Kastélydomb u.ban 1 szobás föld
szinti téglalakás pincével 25 000 Ft/
hó+rezsi. 1 hó kaució szükséges. Érd.: 
30/3463101

Albérlet Veszprémben olcsón  kiadó hosz
szabb távra. 70/5375561 

Jármû
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

Régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) ke
resek megvételre. oldalkocsi, alkatrész, 
szakkönyv is érdekel. Régi katonai fel
szerelés, ruházat is. 70/5148314

Munkát keres
3  fô vállalna háztartási vagy szüretelé

si vagy piacozási munkát megélheté
sük biztosításához. Tel.: 88/788075, 
88/474035,  20/4286993

Vegyes
Szántót, legelôt bérelnék hosszú távra. 25 

kg/Ak bérleti díjért. 20/2912649 
Eladó 175 les automatikus leolvasztós 

hûtôszekrény 8000 Ft, 1 db könyves 
szekrény 2000 Ft, 1 db orion televízió 
16 000 Ft. 70/2470423

Eladó 1 db zuhanypanel új, 1 db állólámpa, 
1 db tálalószekrény diószínû 2 db hoz
zá tartozó kis szekrény + polc. Nagyon 
szép kivitel 1 db közép  2 db összekötô 
szônyeggel. 1 db  135x75 üveglapos 
asztal, füst színû, 6 db székkel, új. Érd.: 
30/4962225, 20/3908365

Eladó keveset használt, bordó zakó, sötét
szürke öltöny, 50es, 20 les üvegbal
lon, gofrisütô, szúnyogriasztó, Videoton 
rádió, kazettás, fürdômérleg. 20/4190
704

Eladó 1 db alig használt ágynemûtartós 
heverô 5000 Ft, 1 db nagyon jól mûködô 
porszívó 3000 Ft. Érd.: 20/ 3634188

új, kétszemélyes, ággyá alakítható kanapé, 
intarziás sakkasztal, számítógép, két fe
hér akasztós szekrény, sarokpad, asztal, 
Lucznik táska szekrényes varrógépek, 
bôrdzsekik olcsón eladók. 30/2661730

Olcsó albérletet keresek. Lehetôleg gázfû
téseset. 20/3705835

Eladó kisbálás lucerna, motoros olló, 
permetezô, 380 Vos asztali körfûrész, 1 
db lószerszám. Érd.: 30/5210373

Eladó babaágy szivaccsal, babakocsi, ba
bakád, napernyô, baldachingarnitúra, 
pelenkázószivacs, mellszívó, bébiôrzô, 
tvállvány, íróasztali szék, Disney játék, 
3 részes. 20/2126734

Eladó megkímélt (újszerû) állapotban 
kiságy+matrac, rácsvédô+ ágynemû, já
róka, bundazsák, bébikomp, heverô, ki
húzható kanapé. 30/4380463

Vadászgörényketrec, 140 cm magas, eladó, 
2500 Ft. 30/6421863, Várpalota

Háromfunkciós két irányból tolható baba
kocsi tartozékaival együtt eladó. Iár: 
25 000 Ft. Érd.: 20/9941919

Jó állapotban lévô franciaágy, fésül
ködôasztal, 2 db éjjeli szekrény eladó. 
30/6134864

Simson SR robogó 70 ccmes motorral, tar
talék alkatrésszekkel, valamint egy 
Nolán N100 bukósisak, 1 db új 5,5 mm
es légpuska, és egy 9 mmes gáz riasz
tópisztoly eladó. 30/6911203

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

ASzTALOSMuNKÁK
MûANYAg NYíLÁSzÁRóK

Telefon: 
88/475-610, 20/567-7525

Ipari épületek, raktárcsarnokok, 
lakóépületek tervezése, 

generálkivitelezése, felújítási munkák.
UNITRO-PÉT Kft. 

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 
88/598-900, 30/956-2180, 30/385-9551

Idôsgondozás, 
felügyelet

20/986-2103

KüL- ÉS bELTÉRI NYíLÁSzÁRóK 
gYÁRTÁSA ÉS bEÉpíTÉSE

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

Apróhirdetés csak 300 Ft*-ért!
Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!

Leadási határidô: szeptember 12., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

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

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

AuTóALKATréSz éS FeLSzereLéS
NyT.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

TeL.: 06 (30) 520-7606

A lap legközelebb

szeptember 17-én
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.

Dunakeszin, 12 lakásos 
társasházban, 63 m2 

öröklakás, teremgarázs- 
beállóval eladó.

Irányár: 18 900 000 Ft.

 Telefon: 20/521-9880
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A rossz fiúk a favoritok
Két csoportban vetélkednek 
egymással a várpalotai kispá-
lyás bajnokság résztvevôi, a 
legjobbaknál és a második vo-
nalban is 10-10 csapat részvéte-
lével bonyolítják le a pontvadá-
szatot.

A hagyományos várpalotai kis
pályás bajnokság augusztus utol
só hétfôjén rajtolt el. Az elmúlt 
két esztendôben rendre a Bad 
Boys alakulata végzett az élen, 
így talán nem véletlen, ha most 
is a „rossz fiúkat” tartják az elsô 
vonal favoritjának. Rajtuk kívül 
jó eséllyel pályázik még a bajno

ki címre a Flamengo alakulata is. 
Az ôszitavaszi rendszerû pont
vadászatban az Aval jelölt elsô 
osztály csapatai hétfôn csapnak 
össze, míg a második vonal, a B 
csoport kedden és szerdán tart
ja a mérkôzéseket. Az élvonal a 
pétfürdôi és palotai füves pályán, 
valamint a tésidombi mûanyag 
borítású pályán adnak randevút 
egymásnak, míg a másodikosok 
fôleg iskolaudvarokon, aszfaltos 
pályákon találkoznak egymással.

Németh Tibor palotai sportre
ferens elmondta, az ôsszel a sö
tétedés miatt hét, míg tavasz
szal 11 fordulót rendeznek meg. 

A nevezett gárdák Várpalotáról, 
Pétfürdôrôl és Ôsibôl érkeznek. 
Az A csoportból a két legrosszabb 
esik ki, míg a Bbôl az arany és 
az ezüstérmes léphet feljebb.

De nézzük, mi történt az elsô 
körben. Az augusztus 24én 
megkezdôdött bajnoki nyitá
nyon meglepetésre csak ikszelt 
a címvédô Bad Boys a Légióval 
(2:2). Riválisa, a Flamengo viszont 
3:2re legyôzte a JÁÉV SEt. Az AS 
Kóma is magabiztosan nyert, 5:2
re intézte el a Piranhát. A Virtus 
sem aprózta el, a Klím Ablaknak 
hetet rámolt be és csupán hármat 
kapott. Az IGySC aratta a forduló 

legnagyobb arányú sikerét az El
dorádó ellen, 12:3as diadalával a 
tabella élére állt.

A második vonalban a Szervusz 
SEAndreotti 10:3ra végezte ki a 
Fincsit. A Szatelit és a Tábormezô 
2:2es döntetlent játszott, mint 
ahogy a San Siro és a Lokomotív 
is ikszelt (1:1). A Sógi BT volt az 
egyetlen a mezônyben, amelyik 
hazai pályán kapott ki, a Futsal 
Team 4:3ra nyert nála. A Rózsa
szín Párducok–Aprítók csatáról 
pedig a versenybizottsághoz még 
nem érkezett be az eredmény.

(-)

Tisztes helytállás
Felkészülési mérkôzést játszott 

a VBSK férfikézilabdacsapata a 
szlovák élvonalban szereplô HC 
Start Érsekújvár ellen. A palotai 
fiúk méltó ellenfelei voltak a szlo
vák elsô osztályú bajnokság ne
gyedik helyén végzett alakulat
nak. Az elsô mérkôzésen, Érsek
újváron 11 gólos hazai gyôzelem 
született. Viszont az augusztus 
végi várpalotai visszavágón jóval 
szorosabb eredmény született: 
Várpalotai Bányász–HC Start Ér
sekújvár 32:34 (15:19). A palotai 
legénység bebizonyította, hogy a 

VBSK hazai pályán mindenkire ve
szélyes ellenfél. Komoly tartásról 
ad tanúbizonyságot, hogy a csa
pat 20–27rôl 28–28ra alakította 
a mérkôzés állását. A bravúr végül 
elmaradt, de az eredmény ezúttal 
nem is volt annyira fontos. Ôsszel 
a csapat ilyen hozzáállással sok 
szép pillanattal ajándékozhatja 
meg rajongóit.

A VBSK barátságos mérkôzést 
játszik az MKB Veszprém bajnok
csapatával szeptember 14én, 
hétfôn a Gál Gyula Városi Sport
csarnokban.

Kell egy csapat!

Bizonyára még sokan emlékez
nek arra, amikor a Várpalotai Bá
nyász bejutott az ország legjobb 
négy férfikézilabdacsapata közé. 
Vagy amikor a pénztelenség mi
att mindent elölrôl kellett kez
deni. A város együtt örült a sike
reknek, és együtt volt végtelenül 
csalódott a nehéz pillanatokban. 
„A sport megtanít becsületesen 
gyôzni vagy emelt fôvel veszíte
ni. A sport tehát mindenre meg
tanít” – írta Hemingway. Közös
ségformáló hatása az egyik leg
fontosabb az egész világon. A mai 
megosztott társadalom minden 
tagja egységesen, az ellentéte
ket félretéve tud odaállni egyegy 
egyesület mögé. Egy város meg
ítélésében is fontos szempont, 
hogy milyen a település sportéle
te. Várpalotáról az embereknek 

a Thurivár, a Trianon Múzeum, 
vagy mostanában a Pannónia
fesztivál jut az eszébe. Jó lenne, 
ha a VBSK is felkerülne erre a lis
tára, és az országban egyre töb
ben tudnák, hogy Várpalotán van 
egy kézicsapat, amely ellen sen
ki nem mehet biztosra. Adott te
hát egy komoly hagyományokkal 
rendelkezô sportág, egy nemzet
közileg elismert vezetôedzô, egy 
tehetséges játékosállomány és 
egy szépszámú, a bajban is kitar
tó, a kézilabdát szeretô közönség. 
Nem kell mást tenni, mint szep
tember 12én 18 órakor (és utá
na minden hazai mérkôzésre) kilá
togatni a Gál Gyula Városi Sport
csarnokba, ahol szóljon a buzdí
tás: Hajrá, hajrá vörösfeketék! 
Mert kell egy csapat!

BÉRczES VIKTOR

A Várpalotai Bányász ôszi bajnoki mérkôzései:

2009. 09. 12. Várpalotai Bányász–Tököl

2009. 09. 19. Alba Regia–Várpalotai Bányász

2009. 09. 26. Várpalotai Bányász–Nagyatád

2009. 10. 03. Szentendre–Várpalotai Bányász

2009. 10. 10. Várpalotai Bányász–PLER II.

2009. 10. 18. Vác–Várpalotai Bányász

2009. 10. 23. Várpalotai Bányász–Tatai HAC

2009. 11. 07. Várpalotai Bányász–Ercsi

2009. 11. 15. Pécs–Várpalotai Bányász

2009. 11. 21. Várpalotai Bányász–Komlói Bányász

2009. 11. 29. Gyôri ETo–Várpalotai Bányász

2009. 12. 05. Várpalotai Bányász–Ajka

2009. 12. 12. Szigetvár–Várpalotai Bányász



Láva színû, kômintás laminált padló 
(8,5 mm, 32-es kopásállóságú) 1990 Ft/m2

Modern, keresztbe csíkos, 
mogyoró színû laminált padló 
(7 mm, 31-es kopásállóságú) 1490 Ft/m2

Jatoba színû laminált svédpadló 
(10 mm, 32-es kopásállóságú) 2990 Ft/m2

További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.
Az akció 2009. 09. 01-tôl 2009. 09. 30-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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2100 Ft/m2

3490 Ft/m2


