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Alig tértünk magunkhoz a vál-
sághangulatban született újévi 
köszöntôkkel beárnyékolt hosz-
szúra nyúlt ünnepbôl, máris új-
ra leállunk, egyes iskolákban és 
munkahelyeken kényszerszünetet 
rendeltek el, azért mert az oro-
szok elzárták a gázcsapot. Nincs 
mese, végsô ideje felkészülni az 
energia- és egyéb válságra, ki-
nek-kinek a saját helyén – már ha 
a körülmények engedik. Könnyû 
annak, akinek saját háza, kémé-
nye van, legyen bármilyen ki-
csi is. Panelben mégsem lehet az 

ablakon kidugni a kályhacsövet, 
árammal fûteni meg olyan drága 
lenne, hogy azért a pénzért szál-
lodai szobát bérelhetnénk a fran-
cia tengerparton…

Bizonytalan év vár ránk 2009-
ben – figyelmeztetett újévi beszé-
dében Sólyom László köztársasági 
elnök is a nehézségekre. Az újsá-
gok az utóbbi idôben egymással 
versengve különféle takarékossá-
gi jó tanácsokat közölnek. Nekünk 
mondják, akik átéltünk már több 
nagy éhezést, jegyrendszert, inf-
lációt? 

Ha véletlenül elfelejtettük vol-
na, hogyan kell olcsón élni, ol-
csón fôzni, csak meg kell kérdez-
ni szüleinket, vagy fel kell lapoz-
ni Márai Sándor Szegények iskolája 
címû mûvét, esetleg Polcz Alaine 
szakácskönyvét, ezekbôl nem csak 
ötleteket, de lelkierôt is meríthe-
tünk a méltósággal viselt nincste-
lenséghez. 

A szegénység nem okvetlenül 
boldogtalanság – állítják ezek a 
könyvek. Sôt, Márai azt fejtegeti, 
semennyi pénzzel sem lehet meg-
venni azt a jókedvû állapotot, me-

lyet az erkölcsi igazságok felisme-
rése és gyakorlása nyújt a léleknek. 
Ezért olyan szomorúak a gazdagok 
– vonja le a következtetést. Ha van 
egy kis lelki és anyagi létalapunk, 
akkor valahogy majd túléljük ezt a 
pénzügyi világválságot is. 

S közben még az is meg lehet, 
hogy jól szórakozunk, mivel a sze-
génység nagy ajándéka az idô és 
a szabadság. Minél szegényebb az 
ember, e kettôbôl annál több áll 
rendelkezésére. Csak azt ne mond-
ja valaki, hogy ez sovány vigasz.

Balassa Gellért

túléljük talán ezt is
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Várpalota Város Önkormányzata 
a közelmúltban több olyan, sike
res eredményeket elôrevetítô pá
lyázatot nyert meg, amelyek nagy 
elôrelépést jelentenek Várpalota 
város további fejlôdésében és a 
városlakók életminôségének ja
vításában. a megvalósuló le he
tôségekrôl Németh Árpád polgár
mester tájékoztatta lapunkat.

Integrációt elôsegítô program

A pályázat célja a hátrányokkal 
küzdô iskoláskorú gyermekek és 
azok családjai integrációs esélye-
inek növelése, iskolán kívüli fel-
adataik ellátásának elôsegítése, 
illetve segítségnyújtás az isko-
lai megfelelés terén. A megnyert 
100%-os támogatású pályázat 
eredményeképpen 20 millió forint 
áll rendelkezésre olyan, nem köz-
vetlenül iskolai tevékenységek-
re vonatkozó elfoglaltságok meg-
szervezésére, mint a szabadidô 
hasznos eltöltése, valamint a sze-
mélyiségfejlesztésre, pályaorien-
tációra vonatkozó programok. A 
folyamatba a szülôk is bevonásra 
kerülnek, többek között a szülôi 
szerep bôvítése, konfliktuskeze-
lés fejlesztése területét érintve. 
A program a tervek szerint ez év 

márciusában indulhat meg, és két 
éven keresztül folytatódik. 

lakáshoz jutás

A Habitat for Humanity karita-
tív szervezet világszerte épít háza-
kat olyan, jövedelemmel rendelkezô 
embereknek, akik saját erôbôl nem 
tudnának otthonhoz jutni. Várpalo-
ta Város Önkormányzata sikeresen 
pályázott erre a programra, így jut-
hat lakáshoz mintegy tíz család vá-
rosunkban is alacsony költséggel já-
ró részletfizetéssel. A szociális lak-
hatási fejlesztéshez az önkormány-
zat önrészként ingyenesen ad telke-
ket a Vasvári Pál utcában, ezenkívül 
átvállal mûszaki ellenôri munkála-

tokat városi cégek mûszaki kapaci-
tása felhasználásával. A szervezet 
több területen igyekszik megköny-
nyíteni az otthonteremtést, többek 
között segítséget ad a banki háttér 
megszerzéséhez, összefogja és be-
vonja az építkezésbe a jövendô la-
kástulajdonos családokat.

a tésidomb megújulásáért

Sikeresen nyerte meg a város a 
Leromlott vagy leromlással veszé-
lyeztetett városrészek rehabilitáci-
ója címmel kiírt pályázatot, amely 
mérföldkô lesz Tési-domb város-
rész életében. A Bakony, Hegyhát, 
Bátorkô és Erdôdy Pálffy Tamás ut-
cák határolta területen az ötvenes 

években készült épületek, a közös-
ségi terek, utcák, parkolók és ját-
szóterek jelentôs mértékû felújítá-
sára válik lehetôség. A megnyert 
582,5 millió forint pályázati keret  
az önkormányzat és a lakók önré-
szével mintegy 700 millió forintra 
kiegészülve lehetôvé teszi, hogy a 
városrészben impozánsan megújult 
központ jöhessen létre.    

további pályázati lehetôségek

Teljes átépítéssel megújulhat 
a Ringató bölcsôde is, ha az ön-
kormányzat nyertese lesz annak 
az ötvenmillió forintos pályázat-
nak, amely elbírálása jelenleg van 
folyamatban. Januárban kerül be-
adásra az Aktív kórházi ellátáso-
kat kiváltó járóbeteg-szolgálta-
tások fejlesztésérôl szóló prog-
ram, amely sikeres pályázás ese-
tén nagy elôrelépést jelenthet az 
emelt szintû járóbetegközpont ki-
alakítása terén. További beadásra 
kerülô pályázati lehetôség az Elsô 
lépés címû negyvenmillió forin-
tos, önrész nélküli program, amely 
a munkaerôpiacról tartósan ki-
szorult, alacsony foglalkoztatási 
eséllyel rendelkezô személyek visz-
szaintegrálását, önálló életvitelük 
elôsegítését fogja támogatni.

Pályázatokkal a város fejlôdéséért

VÁrPalOta VÁrOs INGYeNes laPJa. Megjelenik kéthetente, 12 000 példányban. Fôszerkesztô: Fenyvesi Ottó. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Postacím: Palotai Hírnök, 8100 
Várpalota, Erdôdy Pálffy Tamás u. 15. E-mail: palotaihirnok@gmail.com, telefon: 70/514-8314. Kiadó: Erdôháti és Társa Kft. A kiadásért felel a kft. ügyvezetôje. Postacím: 8100 
Várpalota, Erdôdy Pálffy Tamás u. 15. Hirdetési tanácsadó: Szabó-Nagy Lívia 20/312-9689, Jónás Elemér 70/325-5681  Hirdetésfelvétel: Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics 
u. 15.; Papír-írószer bolt, Szolgáltatóház, Árpád u. 43. email: hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649. Nyomda: Veszprémi Nyomda Zrt. terjesztés: PLT Kft. terjesztési 
terület: Várpalota, Inota, Berhida, Ôsi, Öskü, Pétfürdô. Terjesztés-ellenôrzés: 70/514-8314. ISSN 2060-047X. a lapot Várpalota Város Önkormányzata támogatja.

Drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk smsben  
a 70/5148314es számon!

Vegyük észre a jót is! Dicséretet 
érdemel a három közhasznú asz-
szony, akik szilveszter után há-
rom nap alatt ragyogó tisztasá-
got csináltak a fôtértôl a piactól 
a könyvtárig.   Jó volt látni a lel-
kiismeretes munkájukat. Sijerné, 
Kurcsicsné, Paksiné. Becsüljük meg 
munkájukat! 30/423-7061

Végre lehet korcsolyázni újra Pa-
lotán, a Tési-dombon, méghozzá 
ingyen és villanyvilágítás mellett! 
Nagyszerû! 30/405-5823

Drótposta

Szigorú feltételek mellett kap 
hitelt és garanciát a további 
mûködésre a péti Nitrogénmûvek, 
amellyel a magyar kormány mintegy 
1500 foglalkoztatott munkahelyét 
szándékozik megmenteni, bizto-
sítva ezzel a mûtrágyaellátást. Az 
októberben leállított termelés vár-
hatóan januártól ismét újraindul – 
közölte Gráf József földmûvelési 
és vidékfejlesztési miniszter  a mi-
nap egy tájékoztatón.

A mûtrágyagyártás további 
szü netelése komoly fennakadá-
so kat okozna, miután a magyar 

mezôgazdaságnak február végére, 
március elejére szüksége lenne arra 
a 900 ezer tonna mûtrágyára, amit 
a péti Nitrogénmûvek éves szinten 
elôállít. Nem beszélve arról, hogy a 
gyár végleges bezárásával mintegy 
1500 foglalkoztatott kerülne utcára, 
beleértve a beszállítói kört is, emel-
te ki a mezôgazdasági miniszter. 
A vállalat megmentése érdekében 
ezért a kormány úgy döntött, hogy 
kezességet vállal az Magyar Fejlesz-
tési Bankkal (MFB) szemben fenn-
álló 56 millió eurós (mintegy 14 
milliárd forintos) beruházási hi-

tel még fennálló hányadának visz-
szafizetésére. Ezenkívül a bank 
újabb, maximum tízmilliárd forin-
tig terjedô mûködô hitelt is nyújt.  
Gráf József azzal indokolta a hatá-
rozott, három minisztérium (nem-
zeti fejlesztési és gazdasági, ag-
rár- és pénzügyi tárca) bevonásá-
val született döntést, hogy annak 
egyetlen célja a termelés folytatá-
sa. Ezt egy esetleges tulajdonos-
váltás sem befolyásolná, hiszen a 
megmentés kizárólag a péti gyár, 
nem pedig a tulajdonosok érdeké-
ben történik.

Megmentik a Nitrogénmûveket

Az önkormányzAt sikerrel pályázott A tési-domb rehAbilitációjáért
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az elmúlt egy évben Várpalotán 
látványos változások történtek. 
lakóépületek újultak meg, utak, 
járdák épültek, játszóterek ké
szültek. e mellet számos terv 
kez deményezése, véghezvitele 
va  lósult meg. a 2008as év ered
mé nyei rôl, si ke rei rôl – melyek
nek valamennyien szemta núi, 
ré szesei lehettünk – szá molt be 
Né meth Árpád pol gár mes ter. 

– 2008-ban is igyekeztünk a vá-
lasztási vállalásainknak meg fe le-
lô en dolgozni – fogalmazott Né-
meth Árpád. – A munkahelyterem-
tést el sôd le ge sen szem elôtt 
tartva si ke rült a világ egyik leg-
nagyobb épí tô ipa ri cégével, az 
új-zélandi AHI Roo fing gal megál-
lapodnunk. Amint arról a várpa-
lotaiak már értesülhettek, a gyár 
építése befejezôdött, idén pedig 
elkezdôdik a gyártás. A cég idete-
lepülésével csaknem 120 új mun-
kahely te remtôdik, ez a szám pe-
dig reményeink szerint idôvel még 
növekedni is fog. 

Hasonló méretû projekt volt a 
városi uszoda felépítésére tett vál-
lalkozás. Ez a közel 400 millió fo-
rintos beruházás teljes egészében 
saját erôbôl valósul meg, miután 
nem létezik rá állami támogatás. 
A kivitelezési munkálatok január 
12-én, hétfôn elkezdôdtek. A ter-
vek szerint az iskolakezdésre meg-
történik az átadás, egy ünnepélyes 
városi tanévnyitó keretében.

Befejezôdött a tési-dombi sport-
pályák felújítása, amely a város és 
a magáncélú beruházók együtt mû-
kö désének hatékonyságát mutatja. 
A kor szerû, felújított létesítménye-
ket a diákok ingyenesen vehetik 
igénybe iskolaidôben. 

Tavaly vette kezdetét a játszó-
tér-kialakítási program is, melynek 
eredményeként öt új, színvonalas 
játszótérrel gazdagodott városunk. 
Kialakításukra, korszerûsítésükre 
több mint 16 millió forintot fordí-
tottunk. 

További sikernek tartjuk a bér-
lakás-építési program elindítását. 
Ez a 250 millió forintos projekt 
magánbefektetôk tôkéjébôl való-
sul meg. A megállapodás szerint a 
kivitelezést várpalotai vállalkozók 
végzik majd. Ez érvényes az uszo-
dára is, azzal a különbséggel, hogy 
ott közbeszerzési eljárást kell ki-
írni. Bízom azonban a várpalotai 
vállalkozók együttmûködésében, 
hiszen összefogásukkal minden 
munkafázisra be tudják adni vál-
lalásukat. A tervek ugyan jövôre 
fognak csak realizálódni, de a föld-
munkák már most elkezdôdtek, fo-
lyik az alapozás.

Nagy sikere munkánknak az ún. 
városi társasház-felújítási program, 
melyet azért hoztunk létre, mert a 
panelprogram nem volt képes min-
den olyan problémát megoldani, 
amely egyrészt a lakóknak a szi-
getelés szempontjából, másrészt 
a városnak a külalak szempontjá-

ból fontos lett volna. Egy 60 la-
kásos társasház panelprogramban 
való kialakítása mintegy 50 millió 
forintot jelent. Nekünk, ennek a 
töredékébôl, 13,8 millió forintból 
sikerült 11 társasháznak a felújí-
tását megvalósítanunk. Amely tár-
sasház vállalta a külsô szigetelés 
és színezés renoválását, meghatá-
rozott munkák mellett, ott a teljes 
bekerülés 20%-át az önkormányzat 
finanszírozta. A vállalkozás ered-
ményességére való tekintettel, a 

tervek szerint a programot az idei 
évben is meghirdetjük.

Az elmúlt esztendôben láttunk ne-
ki az ifjúsági ház kialakításának is. 
A szükség adott volt, hiszen az ut-
cán csellengô fiatalok számára nem 
tudtunk alternatívát ajánlani. Az 
elôzetes felmérések során a város-
ban dolgozó pedagógusok osztatlan 
lelkesedéssel fogadták a terveket, és 

támogatásukat jelezték a program 
kialakításához. Ez egy példás ösz-
szefogás az oktatási intézmények és 
a városvezetés között. A tervek sze-
rint színes programokkal, játékokkal, 
szakkörökkel februártól várja majd a 
fiatalokat a várpalotai ifjúsági ház. 

A Várpalotán élô családok körül-
ményeinek javítása és a jövôjüket 
tervezô fiatalok lehetôségeinek nö-
velése érdekében útjára indítottuk 
a Gróf Kálnoky Adél családtámo-
gatási programot. A 12 millió fo-
rint költségvetésû program elemei 
a gyermekvállalási támogatás, a há-
zasságot kötô fiatal párok, valamint 
a rászoruló nyugdíjasok támogatá-
sa, az ún. „kismamabérlet”, továbbá 
egy adósságkezelési szolgáltatás.

Pályázatok terén is elôrelépést je-
lenthetünk. Mintegy 700 millió fo-
rintnyi pályázati forrást nyertünk 
meg a tavalyi évben. Ennek legna-
gyobb tétele a vár felújítására for-
dítható. Ez önkormányzati önrésszel 
együtt háromnegyed milliárd forintot 
jelent, melybôl a vár keleti szárnyá-
nak a teljes felújítása, illetve a vár-
udvar rendbetétele fog megtörténni. 
A projekt része a látogatóbarát fej-
lesztés, valamint egy magas színvo-
nalú konferenciateremnek a kialakítá-
sa, amely a város turisztikai vonzását 
is emelni fogja. Ezenkívül több kisebb 
pályázati forrás lehetôvé tette példá-
ul a polgármesteri hivatal akadály-
mentesítését, a hivatali szervezet 
kor szerûsítését. BÁlINt aNGéla

FOtó: réDlI JózseF

2008 egy termékeny esztendô volt

egységesen a nyolcas útért

né meth árpád pol gár mes ter

A Veszprém Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara kezdeménye-
zésére a tavalyi év végén a me-
gyei közgyûlés tagjai közös ál-
lásfoglalást jutattak el a 8-as 
fôúttal kapcsolatban a szakmi-
niszternek. A levelet Lasztovicza 
Jenô, a megyei közgyûlés elnöke, 
Markovszky György, a VMKIK elnö-
ke és Pál Béla, a Közép-dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanács el-
nöke látta el kézjegyével. A levél-
ben az áll, hogy a nagy történel-
mi tradíciókkal rendelkezô útnak a 

fejlesztése méltánytalanul háttér-
be szorult az elmúlt években, ami 
sok hátrány és problémát okoz a 
térségben mûködô vállalkozások-
nak. Gazdasági jelentôsége Ma-
gyarország és a Dunántúl szá-
mára is kiemelkedô, hiszen ha-
zánk exportjának nagyobbik ré-
sze nyugatra irányul, s ennek 
jelentôs része a 8-as úton zajlik. 
Az út fontos innovációs tengelyt 
köt össze (Fehérvár–Várpalota–
Veszprém–Ajka), melynek to-
vábbi fejlôdése nagyban függ az 

út korszerûsítésétôl és további 
szélesítésétôl. 

Az út ma már túlterhelt, egyre 
több a baleset. A túl sûrû gép jár-
mû for galom jelentôsen lassítja a 
forgalmat. A térség országgyûlési 
képviselôi, a KDRF, a VMKIK és a 
megyei közgyûlés vezetôi azt ké-
rik a közlekedési minisztertôl, hogy 
mielôbb kezdôdjön meg kétszer 
kétsávos gyorsforgalmi út fejleszté-
se, a különbözô csomópontok és a 
városokat elkerülô utak nyomvona-
lának kijelölése és engedélyezése.mikor épül meg Az elkerülô szAkAsz?
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A személyiségzavarok típusai:
pArAnoid személyiségzAvAr A paranoid szemé-

lyekre leginkább a bizalmatlanság a jellemzô. 
Állandóan úgy érzik, hogy kihasználják, be-
csapják ôket, mindenkirôl rosszindulatot felté-
teleznek. A vélt támadásokra nagy dühvel rea-
gálnak. Párkapcsolataikban indokolatlanul fél-
tékenykednek, nehéz velük együtt élni.

szkizoid személyiségzAvAr Legfeltûnôbb jel-
lem zôje az elzárkózás, a magányosság. Nin-
csenek intim kapcsolataik, barátaik, szexuális 
érdeklôdésük is hiányzik. Érzelmileg hidegek, 
nem tudnak örülni semminek.

szkizotip személyiségzAvAr Itt is jellemzô a ba-
rátok és érzelemkifejezés hiánya, de ez kiegé-
szül valamiféle különcséggel, furcsasággal. Ez 
megjelenhet a beszédstílusban (homályos, kö-
rülményes) és a gondolkodásban (pl. szokat-
lan hiedelmek, misztikus képességekben való 
hit), de a viselkedésben, a megjelenésben, is. 
Ezenkívül a gyanakvás és a bizalmatlanság is 
jellemzô, önértékelésük is alacsony.

Antiszociális személyiségzAvAr A bûnözôk 
jelentôs része ilyen. Képtelenek a társas sza-
bályokhoz alkalmazkodni, a törvényeket betar-
tani. Bûneik miatt nem éreznek megbánást. 
Ingerlékenyek, agresszívak, indulataikat nem 
tudják visszafogni. Nem éreznek részvétet, tar-
tós kötôdésre, szeretetre nem képesek.

borderline személyiségzAvAr Erre elsô sor ban az 
identitás  zavara jellemzô. Önértékelésük állan-
dóan ingadozik, hol különlegesnek, hol minden-
re alkalmatlannak érzik magukat. Kapcsolataikra, 
hangulatukra is a szeszélyesség, az állandó vál-
tozékonyság a jellemzô. Indulataikon nehezen 
uralkodnak, sokszor önveszélyezetô életmódot 
folytatnak (alkohol, drogok, költekezés, váloga-
tás nélküli szexuális kapcsolatok, gyorshajtás).

hisztrionikus személyiségzAvAr Mindig a figye-
lem középpontjában szeretnének lenni, és ne-
hezen viselik, ha ez nem így van. Ezért viselke-
désük sokszor szexuálisan csábító, provokatív, 
beszédmódjuk hatásvadász, hangulatkeltô, öl-
tözködésük kihívó. Könnyen befolyásolhatóak.

nárcisztikus személyiségzAvAr Itt az én köz pon tú-
ság kóros mértékû. Nem éreznek empátiát mások 
iránt, kötôdéseik, kapcsolataik felszínesek. Túl-
zott mértékû csodálatot várnak el, hatalomról, si-
kerrôl álmodoznak, azt gondolják, hogy különle-
ges jogaik vannak. Önértékelésük nem ingadozik, 
hanem mindig a pozitív szélsôség felé hajlik, ma-
gukat fel-, a többi embert többnyire leér té kelik.

elkerülô személyiségzAvAr ôk általában magá-
nyosak. Szeretnének kapcsolatokat létesíteni, 
csak félénkségük miatt nem képesek ismerked-
ni. Szorongást kelt bennük minden új társas 
helyzet, állandóan félnek attól, hogy nevetsé-
gessé válnak, kritizálni fogják ôket, vagy nem 

tudnak megfelelni az elvárásoknak. Önmagu-
kat alárendeltnek, alkalmatlannak látják, ezért 
elutasítják az új kihívásokat, az önállóságot 
igénylô feladatokat is.

dependens személyiségzAvAr A dependens sze-
mélyiségek állandóan mások tanácsait kérik, 
képtelenek egyedül dönteni, szükségük van 
másokra a felelôsségvállaláshoz. Gyakran fél-
nek kifejezni a véleményüket másokkal szem-
ben, attól tarva, hogy elvesztik támogatásu-
kat. Kezdeményezô képességük alacsony, gon-
dolataik véghezvitele nehézségekbe ütközik. 

kényszeres személyiségzAvAr Ez nem azonos a 
kényszerbetegséggel, az ilyen személyiségeknek 
nincsenek kényszergondolataik és cselekvéseik, 
de az egész életükre jellemzô egyfajta beszabá-
lyozottság. Nagyon kötôdnek a rendhez, a rész-
letekhez, a szabályokhoz, a megszokottsághoz. 
Mindenben tökéletességre törekednek, a munká-
juk legtöbbször fontosabb, mint a szabadidô és 
a barátok. Nehezen adnak át másnak feladatot, 
mert úgy gondolják, csak ôk tudják azt jól el-
végezni. A kapcsolataikban aggályoskodóak, túl 
lelkiismeretesek és merevek. Nehezen változtat-
ják meg kialakult véleményüket és szokásaikat.

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

IGNÁcz aDrIeNN

a pszichológus válaszol

a személyiségzavarok 2.

Annyi bizonyos, hogy agarakról 
illetve agárszerû kutyákról már a  
legrégebbi korok emlékei is szól-
nak. A babilóniai és egyiptomi 
kultúrában számos helyen találko-
zunk agarakat ábrázoló tárgyi em-
lékekkel. A magyar agár eredetérôl 
nincsenek pontos ismereteink, de 
a legvalószínûbb az, hogy a nép-
vándorlás során az Ázsiából Euró-
pába beözönlô nomád pásztorné-
pek már rendelkeztek olyan agár 
jellegû kutyákkal, melyeket a fu-
tó vadak elfogására használtak. 
Az agár típusú kutya a  középkor-
ban a fônemesség kedvenc kutyá-
ja lett. Ez érthetô is, hiszen az 
összes agárfajta elegáns, nemes 
megjelenésû, kecses kutya.

A mai magyar agár kialakításá-
ban szerepe volt még az Angliá-
ból a XIX. században importált an-

gol agaraknak is,amikkel a magyar 
agár gyorsaságát próbálták javí-
tani.

A magyar agár a legkarcsúbb ku-
tyafajtánk, egyes testtájai már-már 
aránytalanul hosszúnak tûnnek. Ôsi 
magyar vadászkutya, de házôrzésre 
is kiválóan alkalmas. Hûséges, ki-
tartó, igénytelen, kedveskedô ku-
tyafajta. A színe rendkívül válto-
zatos: fekete, zsemle, cirmos, rit-
kábban tiszta fehér és tarka. Test-
tömege: 22-31 kg.

Futósebessége elérheti a 60 km/
órát is, ezt a tempót megfelelô te-
repen hosszú percekig képes tarta-
ni. Kitartóbb mint az angol agár, 
az viszont gyorsabb. Sosem lehet 
elhízott vagy puhány.

Nálunk a MEOE Magyar Agár Klub 
felügyeli a fajta tenyésztését.

IFJ. Dr. HarcOs GÁBOr

Ôshonos háziállataink: a magyar agár

A mAgyAr Agár hûséges, kitArtó, igénytelen, kedveskedô
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Mire elég félmillió? Megkérdeztük...

szokotte bálba 
menni?

Mikheller zoltán
MÁValkalmazott

Talán egyszer voltunk bálban, elég 
régen, egy iskolai rendezvényen. 
Amikor a gyerekeink kicsik voltak, 
akkor azért nem tudtunk menni. 
Anyagi vonzata is van egy bálnak, 
ami miatt nem tudunk eljárni.

raska annamária
üzletvezetőhelyettes

Most lesz a farsang, a gyereke-
ink óvodai farsangi bálján ott le-
szünk. Régebben, baráti társaság-
gal szoktunk farsangi bulit szer-
vezni, utoljára pedig szilveszterkor 
a Jószerben buliztunk a néptánco-
sokkal.

Gáspár andrásné
nyugdíjas

Fiatalon sokszor jártunk bálba. Ino-
tán lakom, amikor itt a faluházban 
van ilyen rendezvény, oda néha el 
szoktunk menni, utoljára az ôszi szü-
reti bálban voltunk. Most farsangkor, 
úgy tudom, nem lesz ilyen program.

2008ban az egyéni választó
kerületek képviselôi területen
ként 500500 ezer forintot 
használhattak fel önkormány
zati forrásból a különbözô la
kossági igé nyek  nek meg fe le lô
en. a kép  viselôk kivétel nélkül 
mind kö zös ségi célokra fordí
tották az össze get, így például 
parkosításra, táboroztatásra, 
közösségi ren dezvények szer
vezésére.

Németh Árpád polgármester, 
az 1. számú választókerület kép-
vi selôje a belváros parkosítására 
használta fel az összeg egy részét, 
valamint a Várpalotai Bányász lab-
darúgócsapatát támogatta, szem 
elôtt tartva a sport fontosságát.

A 2. számú (Belváros–Fel sô-
inkám–Külsô major) kerület kép-
vi se lôje, Huszárné Bacsárdi Valéria 
parkosításra, padok elhelyezésére, 
a közlekedôk rendbetételére, az 
idôsek otthonába televízió vásár-
lására fordította az összeget.

Lassu Tamás, a 3. számú válasz-
tókerületben (Kálvária) az ifjúsá-
gi ház kialakításához ajánlotta fel 
képviselôi keretét.

Szabó-Bátor Tamás, a Kismezô 
(4. sz. választókerület) képviselôje 
a Rózsakút utca, valamint a Má-
tyás király utca deltájában kiala-
kított kulák áldozatok emlékteré-
nek a kialakításához adta a félmil-
lió forintos támogatást.

Treuer Imre, az 5. számú válasz-
tókerület képviselôje szintén par-
kosításra ajánlotta fel az össze-
get, valamint a Mátyás király ut-
cai játszótér avatásakor ebbôl az 
összegbôl támogatta a gyerekek 
vendéglátását.

A Tési-domb (6. számú válasz-
tókerület) képviselôje, Katona Csa-
ba alpolgármester faültetésre, park 
kialakítására ajánlotta fel az ösz-
szeget.

A 7. számú választókörzet-
ben Helt Tamás egyéni kép vi se lô 
a Loncsosi Baráti Körrel együtt-
mûködve használta fel az össze-
get. A pénz egy részébôl fûnyírót 
vásárolt a baráti kör, amellyel 
karbantartják a parkosított terü-
leteket. Másrészt egy automata 
öntözôberendezést vásároltak a 
loncsosi emlékmû környékére, az 
itteni pihenôpark öntözését ezzel 
a rendszerrel fogják megoldani.

Jákli Tivadar, az Alsóváros–
Rákóczi-telep egyéni képviselôje 
a vasútállomás szépítésére, illetve 
az Alsóváros egyéb területeinek a 
parkrendezéséhez, a játszótér-át-
adási ünnepséghez használta fel 
az összeget.

A 9. számú választókerületben 
Sajtos János képviselô az inotai 
játszótér kiegészítéséhez (plusz 
csúszda) ajánlotta fel az össze-
get, valamint az inotai családi nap 
megrendezéséhez nyújtott segít-
séget.

A Készenléti lakótelepen parko-
sításra, pihenôhely kialakítására 
és nyári gyermektábor szervezésé-
re használta fel képviselôi keretét 
Tóthné dr. Bakonyi Csilla képviselô 
asszony.

Az összesen ötmillió forint 
értékû összeg befektetése lát-
ványos eredményeket hozott. A 
képviselôk szeretnék, ha ebben az 
évben még inkább sikerülne be-
vonni az embereket a társadalmi 
munkába, hogy a pénz és a köz ja-
vára felajánlott munka még több 
eredményt hozhasson a város la-
kosságának javára.

BÁlINt aNGéla

emlékjel Heidrich Péternek
Heidrich Péter, a 2007ben fia
talon elhunyt tanár, sportember, 
önkormányzati képviselô, csa
ládapa, barát neve kôbe vése
tett. Huszárné Bacsárdi Valéria, 
a Belváros–Felsôinkám városrész 
önkormányzati képviselôje, az 
oktatási, kulturális és sportbi
zottság elnöke emlékjelet állít
tatott a Felsôinkám utcai parko
lónál, Heidrich Péter munkája 
mementójául.

Az egész nap tartó esô is tisz-
teletben tartotta a 2008. decem-
ber 19-én megrendezett emlékjel-
avatót, nem esett azokban a per-
cekben, amikor az összegyûltek 
Heidrich Péterre emlékeztek. 
Huszárné Bacsárdi Valéria köszön-
tötte Németh Árpád polgármes-
tert, a képviselô-testület megje-

lent tagjait és az egybegyûlt la-
kosokat. Az emlékjel köszönet-
nyilvánítás Heidrich Péter azon 
törekvéséért, amely által meg-
épülhetett a Felsôinkám utcai 
parkoló – hangsúlyozta beszédé-
ben a képviselô asszony, aki a la-
kók kérésére, Várpalota Város Ön-
kormányzatának segítségével ál-

líttatta az emléktáblát. A tragi-
kusan elhunyt képviselônek régi 
vágya volt a parkoló létrejötte, 
melynek kivitelezését sajnos már 
nem érhette meg. Súlyos beteg-
sége idején utolsó kérése volt a 
polgármester és a képviselôtársak 
felé, hogy az általa megkezdett 
munkát fejezzék be, mely 2008-
ban meg is valósult.

Németh Árpád polgármester, 
miután felavatta az emlékjelet, 
személyes hangvételû beszédé-
ben méltatta Heidrich Péter váro-
sért kifejtett munkáját, külön ki-
emelve, hogy a képviselô többek 
között az oktatási, kulturális és 
sportbizottság elnökeként is ma-
radandót alkotott, hiszen váro-
sunk sportfejlesztési koncepcióját 
ô dolgozta ki.  

GÁGó aNIta

FelAvAtták heidrich péter emlékjelét
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az ügyfélszolgálati és okmányiroda
a polgármesteri hivatal egyik 
szervezeti egységeként mûködik 
az ügyfélszolgálati és okmány
iroda, mely magában foglalja az 
okmányirodát, az ügyfélszolgá
latot, valamint az anyakönyvi 
hivatalt – tájékoztatott bennün
ket  tavasziné engi Marianna, az 
iroda vezetôje.

Az okmányirodát a körzetköz-
ponti feladatokat ellátó jegyzô a 
polgármesteri hivatal részeként 
mûködteti, feladatainkat országos 
illetékességgel, a többcélú társu-
láshoz tartozó településeket lefed-
ve – Berhida, Pétfürdô, Ôsi, Öskü, 
Tés és Jásdra kiterjedôen körzet-
központi jelleggel látja el – kezdte 
a bemutatást  az iroda vezetôje. 

– Milyen feladatokat lát el az 
okmányiroda, mivel fordulhatunk 
önökhöz?

– Az ügyfeleink az úti okmá-
nyok, személyazonosító igazol-
vány, vezetôi engedély, gép jár-
mû ok mányok, parkolási igazol-
vány, valamint ügyfélkapu-léte-
sítés iránti kérelmükkel az ország 
bármely okmányirodáját felkeres-
hetik. A lakcímigazolvány és az 
egyéni vállalkozói ügyek esetében 
azonban csak a lakóhely (tartózko-
dási hely), illetve székhely szerint 
illetékes okmányiroda járhat el. El 
kell mondani azt is, hogy a várpa-
lotai okmányiroda az egyetlen az 
országban, ahol a Takarnet rend-
szeren keresztül – minden magyar-
országi ingatlanról – nem közhi-
teles tulajdoni lapot tudunk adni 
2510 Ft befizetése ellenében. Nép-
szavazáskor és választáskor vezet-
jük a választási névjegyzéket. 

– Mit kell tudni a személyi okmá– 
nyok intézésérôl?

– A lakcímre történô bejelentke-
zés esetében szükséges a lakás tu-
lajdonosának vagy a lakás haszná-
latára egyéb jogcímen jogosultnak 
a hozzájárulása, továbbá kérjük  új 
építésû lakás esetén a használat-
bavételi engedély, újonnan vásá-
rolt lakásnál pedig a tulajdoni lap 
vagy a bérleti szerzôdés bemuta-
tását is. Személyazonosító igazol-
ványt igényelnie kell minden olyan 
magyar állampolgárnak, aki nem 

rendelkezik útlevéllel vagy kártya-
formátumú vezetôi engedéllyel. 

Az elsô igazolvány igénylése il-
letékmentes abban a naptári év-
ben, amelyben a kérelmezô betöl-
tötte 14. életévét. Amennyiben az 
elsô igazolványt nem a 14. életév 
betöltésének évében igénylik vagy 
az igazolvány elveszett, eltulajdo-
nították, megsemmisült és nincs 
más személyazonosításra alkalmas 
okmány, akkor ideiglenes igazolvá-
nyért 3000 Ft illetéket kell fizetni.

Személyazonosításra alkalmas 
okmány a vezetôi engedély, ez tíz 
évre szól.  

– Milyen okmánnyal lehet kül– 
földre utazni? 

– Érvényes úti okmánnyal bár-
mely országba utazhatunk. Érvé-
nyessége nagykorú esetében öt 
vagy tíz év, 4–18. életév között 
öt év, 4 éves kor betöltéséig kettô 
év. 

Fontos tudnivaló, ha kiskorú 
gyermekük részére kívánnak útle-
velet intézni, mind a két szülô sze-
mélyesen, a gyermek anyakönyvi 
kivonatával – a lejárt útlevéllel – 
együtt jelenjenek meg az okmány-
irodában a hozzájáruló nyilatkozat 
megtétele miatt.  

– Milyen szabályok vonatkoznak 
a magyar állampolgárok külföldi ki– 
utazására és a határellenôrzésre? 

– Az Európai Unióhoz történt 
csatlakozásunk óta érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal utaz-
hatunk az Európai Unió tagállama-
iba. Nemzetközi szerzôdés alapján 
jelenleg Horvátországba, Svájcba 
és Andorrába lehet személyazo-
nosító igazolvánnyal utazni, ha a 
tartózkodás idôtartama a 90 napot 
nem haladja meg. Svájcba csak a 
kártyaformátumú igazolvánnyal le-
het kiutazni. 

Felhívnám a figyelmet arra, ha 
valaki munkavállalási céllal kíván 
ezekbe az országokba utazni, ren-
delkeznie kell érvényes útlevéllel, 
valamint a 14 év alatti gyermekek-
nek minden esetben rendelkezni-
ük kell útlevéllel, hiszen koruknál 
fogva nincs egyéb személyazono-
sításra alkalmas okmányuk. 

2007. december 21. – Ma-
gyarország schengeni csatlako-

zását követôen a térségen be-
lül a határellenôrzés megszûnt, 
ellenôrzés nélkül bárhol átléphet-
jük a belsô határokat. Utazásra jo-
gosító okmányra viszont tovább-
ra is szükség van, hiszen csak az 
ellenôrzés módja változik. A belsô 
határokon az ellenôrzés megszûnt, 
ennek kompenzálására a schengeni 
tagállamok ún. mélységi ellenôrzési 
rendszert mûködtetnek, az idegen-
rendészet igazoltathatja a külföl-
dieket.

– Milyen ügyeket intézhetünk 
még az okmányirodán?

– 2004. július 1-jétôl felada-
tunk a mozgáskorlátozottak par-
kolási igazolványával kapcsola-
tos ügyintézés. Az igazolvány ki-
állításának alapfeltétele, hogy az 
igénylô rendelkezzék a jogosultsá-
got igazoló orvosi szakvélemény-
nyel. Az egyéni vállalkozói igazol-
ványok ügyintézése a másik igen 
fontos terület. Itt nem országos 
illetékességgel intézzük az ügye-
ket, ebben az esetben elsô fo-
kon az egyéni vállalkozó székhe-
lye szerinti körzetközponti jegyzô 
jár el. A jármûigazgatási ügyeket 
is az okmányiroda intézi, túlnyo-
mórészt a gépjármûvek tulajdono-
sában történô változásokat, az át-
írásokat. Segítséget tudunk nyúj-
tani abban az esetben is, ha valaki 
hallani akar a keresett személyrôl, 
üzenni akar neki. Ebben az esetben 
kapcsolatfelvétel céljából megke-
ressük a megjelölt személyt, kérve 
hozzájárulását név- és lakcímada-

tainak a kérelmezô részére történô 
átadásához.  Az igénylés feltétele, 
hogy az ügyfél vagy a keresett sze-
mély lakcíme az okmányiroda által 
lefedett területen legyen. 

– Mit kell tudni az ügyfélkapuról, 
milyen elônyökkel jár, ha valaki re– 
gisztrál az ügyfélkapura?

Az  ügyfélkapuval rendelkezôk 
beléphetnek az elektronikus ügy-
intézés világába, biztonságosan 
kapcsolatba léphetnek az elekt-
ronikus közigazgatási ügyintézést 
nyújtó intézményekkel. Ezáltal hi-
vatali ügyeiket gyorsabban, és ke-
vesebb utánajárással intézheti el 
bárhonnan és bármikor, hiszen az 
ügyfélkapu éjjel-nappal nyitva áll. 

– A másik nagy területe az irodá– 
nak az ügyfélszolgálat, mely minden 
nap nyitva az ügyfelek elôtt. Itt mi– 
lyen típusú ügyeket intézhetünk?

– Igen szerteágazó az ellátan-
dó feladat, az „egyablakos” ügye-
ket intézzük az ügyfélszolgálaton. 
A lakáscélú állami támogatások-
ról szóló kormányrendelet alapján 
a bankok, pénzintézetek felé iga-
zoljuk a személyi feltételek meg-
létét a szocpol támogatás benyúj-
tásához, valamint özvegyi nyugdíj 
igénylésekor igazoljuk az együtt-
élést hatósági bizonyítvány for-
májában. Az irodához tartozik 
még az adó- és értékbizonyítvá-
nyok kiadása, a méhek vándorol-
tatásának bejelentése, a közte-
rületen történô fakivágási enge-
délyek kiadása, a tolmácsigazol-
ványok kiadása, a hirdetmények 
kifüggesztése, a talált tárgyakkal 
kapcsolatos ügyintézés. 

– Mit tart fontosnak a jövôre 
nézve?

– Az új közigazgatási eljárá-
si törvény a 2005. november 1-jei 
bevezetése óta már az ügyfélba-
rát közigazgatás irányába hat. Az 
állampolgároknak minden eszközt 
meg kell adni jogaik megismeré-
séhez és érvényesítéséhez, kötele-
zettségeik teljesítéséhez pedig se-
gítséget kell kapniuk. Úgy érzem, 
ebben van nagy szerepünk, hiszen 
az állampolgárok jogos elvárása 
a hatékonyabb, kényelmesebb és 
gyorsabb közigazgatás. 

                seVINGer PIrOsKa

tAvAsziné engi mAriAnnA
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Várpalotai elsô osztályos tanulók

A vásárhelyi András áltAlános iskolA elsô osztályos tAnulói kAukerné romhányi 
Anikó tAnítónôvel

A rákóczi-telepi áltAlános iskolA elsô osztályos tAnulói huszár mArikA 
tAnítónôvel, grüllné lôrincz mártA Asszisztenssel

a képek megtekinthetôk és megrendelhetôk a www.varpalotai.hu oldalon.

A tési-dombi sportpályák egyikén megFelelô minôségû jégpályát AlAkítottAk ki A korcsolyázás szerelmeseinek

Jégpálya a tésidombon
2006ban bejelentette a péti 
Nitrogénmûvek zrt., hogy nem 
áll módjában tovább mûködtetni 
a pétfürdôi jégpályát. Így meg
vételre, illetve üzemeltetésre 
felajánlották az önkormányza
toknak. Várpalota város önkor
mányzata is tett egy ajánlatot. 

Ennek értelmében mintegy 15 
millió forint ráfordítással vállal-
ta volna a pálya üzemeltetését, a 
korábban fenntartó vállalkozóval 
együttmûködve. Ebben az összeg-
ben azonban nem sikerült megálla-
podniuk. – A péti önkormányzattal 
való közös üzemeltetés lehetôsége 
is napirendre került – mondta Né-
meth Árpád polgármester –, de 
megegyezni velük sem sikerült. – 
Nagy veszteséget jelent a jégpálya 
hiánya, tekintve, hogy a Dunántúl 
nem bôvelkedik ilyen pályákban. A 
város önkormányzata ezért tovább-
ra is nyitott az együttmûködésre a 
közös üzemeltetés kérdésében – 
tette hozzá a polgármester. 

A péti jégpálya elôtti idôkben az 
iskolák udvarán alakítottak ki jég-
korcsolyázásra alkalmas pályákat. 
Ennek mintájára ebben az évben – 
köszönhetôen a kellôen hideg hô-
mér sék let nek – a Közterület-felügye-

let és Városüzemeltetési Igazgatóság 
munkatársai azon dolgoztak, hogy 
a tési-dombi sportpályák egyikén 
megfelelô minôségû jégpályát ala-
kítsanak ki. Emellett pedig az önkor-
mányzat támogatja azokat az iskolá-
kat is, akik hasonló módon vállalják, 
hogy jégpályát alakítanak ki maguk-
nak – tudtuk meg Németh Árpádtól. 

A tési-dombi sportpályáján múlt 
hétfôn kezdôdtek el a munkálatok. 
A letakarítást követôen agyagos 
homokkal körberakták, majd víz-
zel feltöltötték a területet. Péntek 
reggelre azonban a már fagyásnak 
indult jeget megrongálták. – A jég 
minôségének ellenôrzésekor kollé-

gáim azt tapasztalták, hogy a Kör-
möcbánya utca felôli oldalon mint-
egy 20 centiméteres szakaszon a 
védôgátat ismeretlen elkövetô ka-
lapáccsal megpróbálta feltörni, va-
lamint a pálya felületén is legalább 
ötven helyen zúzta be a még kásás 
állagú jeget – tájékoztatta lapun-
kat Szederkényi Attila, a városüze-
meltetési igazgatóság igazgatója. 

A rongálás nyomait még aznap 
si került eltüntetni, így péntektôl 
hasz nálhatóvá vált a jégpálya a kor-
csolyázni vágyók számára. Két nagy 
teljesítményû fényszórót is felsze-
reltek, lehetôvé téve a pálya hasz-
nálatát a korai sötétedés után is. 

Szombaton már több százan láto-
gattak ki és élvezhették a kiváló ál-
lapotú pálya nyújtotta lehetôséget. 
E hét keddjén pedig hasonló mó-
don megkezdték a Vásárhelyi Álta-
lá nos Iskola udvarán is a jégpálya 
kialakítását – tudtuk meg Szeder-
kényi Attilától. BÁlINt aNGéla

FOtó:  réDlI JózseF

A városüzemeltetési igazgató-
ság munkatársai a jégpályával 
kapcsolatos bármilyen problé-
ma vagy fennakadás esetén a 
lakosság rendelkezésére állnak 
a (88) 479-705 telefonszámon.
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Minden magyar író lelkiismerete

Gondoskodás a hajléktalanokról

a Verôcei Polgári Kör és Bethlen 
Farkas polgármester meghívásá
ra Verôcén járt Várpalota város 
képviseletében Helt tamás ön
kormányzati képviselô, a gazda
ságfejlesztési és pénzügyi bi
zottság elnöke és a Palotai turul 
társaság tagja, valamint a szer
vezet további négy képviselôje.

A Palotai Turul Társaság kezde-
ményezésére 2008 tavaszán hozta 
létre Várpalota Város Önkormány-
zata és az egyesület a Wass Albert 
emlékparkot a régi strand területén, 
így kerülhetett be a város azoknak 
a településeknek a hosszú sorába, 
amelyek a nagy író emlékét ôrzik.

Wass Albert születésének 101. év-
fordulója alkalmából tartottak nagy-
szabású kétnapos megemlékezést ja-
nuár 10–11-én Verôcén, ahol 2005-
ben legelôször állítottak az író tisz-
teletére szobrot. Ennek alkalmából 
meghívták azoknak a településeknek 
a képviselôit, ahol szintén szobor-
ral vagy más emlékhellyel adóznak 
Wass Albert tiszteletének. A rendez-

vény része volt egy emléktúra, mely 
jótékony célt is szolgált, a neve-
zési díjakból befolyt összeg a Kal-
lós Alapítványt támogatja, amely a 
szórványban élô gyermekek magyar 
nyelvû oktatását segíti. A rendez-
vény része volt a vasárnap délután 
megtartott koszorúzással egybekö-
tött megemlékezô mûsor, ahol meg-
jelent a várpalotai küldöttség is. 

A program moderátora, Kondor 
Ka talin újságíró köszöntötte az egy-
be gyûlteket, akik a nagy hideg el-
le nére is szép számban jelentek 
meg. – Wass Albertre való emlékezés 
nem csak egy a sok ünnepünk közül, 
hanem tiltakozás az ellen a politi-
ka ellen, amely a határon túli ma-
gyar ságot kiszolgáltatja mindazok-
nak, akik ellopták a nemzet múlt-

ját – hangoztatta Dercze Tamás, Új-
pest polgármestere ünnepi beszédé-
ben. Külön kiemelte azt a sajnálatos 
tényt, hogy a mai vezetés némán 
tûri a szlovák kormánypárti politi-
kusok felvidéki magyarsághoz va-
ló hozzáállását. Ferenczy Csongor 
színmûvész Wass Albert Levél címû 
költeményét adta elô szívfájdító át-
éléssel. „Kivághatják a fákat mind 
egy szálig. / Porrá tehetik házunk, 
mindenünk. / Mégsem gyôzhetnek le 
soha, apám: / mert gyümölcsfát ott, 
csak mi ültethetünk!” – hangzottak 
fel az író megindító szavai. Bethlen 
Farkas, Verôce polgármestere a Wass 
Al bert-idézet után az 1946–47-es 
évek romboló pártvezetôit ha son-
lí tot ta össze a rendszerváltás utáni 
or szág irá nyí tókkal, majd arra kérte 
a hal lgatóságot, hogy hittel építse 
min denki ezt az országot, hogy az 
minél szebb lehessen.

A mintegy tíz koszorúzó kö-
zött volt városunk képviselete is, 
és helyezte el a Várpalota feliratú 
szalaggal ellátott koszorút a tisz-
teletadás jeleként.

helt tAmás képviselô és lukács péter, A pAlotAi turul társAság Alelnöke koszorúztAk

a várpalotai hajléktalanszálló, a 
Magyar Vöröskereszt Várpalota 
térségi Összevont Intézménye 
évek óta biztosítja a hajléktalan 
sorsú emberek számára a befoga
dást, nappali és éjjeli menedék
helyet egyaránt. Munkájukkal 
segítik a többszörösen hát  rá nyos 
hely ze tû ek tár sa da lom  ba való 
be illeszkedését. te vé keny sé gük
rôl, ellátási rend sze rükrôl Vödrös 
Bálintné, az in tézmény vezetôje 
válaszolt kér déseinkre.

– Mekkora a hajléktalanszálló ki–
használtsága a hideg idôben?

– A hajléktalanszálló átmeneti el-
látást negyven fô számára tud biz-
tosítani, ebbôl 8 nôi, 32 férfi hely. 
Éjjeli menedékhely 20 férfi számá-
ra biztosított. Ebben az idôszakban 
természetesen emelkedett a nôk 
és a férfiak száma is néhány fôvel, 
de pótágyakkal meg tudjuk olda-
ni az elhelyezést. Ezenkívül 25 fô 
számára nappali melegedôhelyet 

mûködtetünk, ez a szám most meg-
haladja a harmincötöt. A nappa-
li melegedô szolgáltatásait ugyan-
is nem csak a hajléktalan szemé-
lyek vehetik igénybe. Befogadjuk 
a város olyan lakóit is, akik erre a 
szolgáltatásra rászorulnak. Ellátá-
si területünk várpalotai központtal 
mûködik, de a kistérség területén 
élô hajléktalan emberek gondozását 
is mi végezzük. Ezzel együtt 150-
160 ellátottal számolunk. 

– Mûködik egy utcai szolgálatuk 
is a hajléktalanellátás keretében. 
Mivel jár ez a tevékenységük?

– Az idei évtôl van normatív tá-
mogatásunk erre a célra, eddig az 
intézmény költségvetésébôl finan-
szíroztuk. Önkormányzati támoga-
tásból tavaly vásároltunk egy au-
tót, ezzel végezzük az utcai se-
gítségnyújtást. A legfrissebb ada-
tok szerint 68 fô ellátottunk van a 
városban. Ebbe beletartoznak – a 
ténylegesen utcán élô hajléktala-
nokon kívül – azok a rászorulók is, 

akik nem lakáscélú építményekben 
laknak, vagyis különféle fabódék-
ban, romos házakban. Este hattól 
tíz óráig minden nap kimegyünk 
az utcára, hétvégén és ünnepna-
pokon is. Naponta meleg teát, tar-
tós élelmiszert, kenyeret és takaró-
kat viszünk ki. Ez utóbbinak nagy 
keletje van a hideg beállta óta. Ez 
az ellátás ilyen rendszerességgel 
április végéig fog tartani, de utá-
na is folytatjuk az utcai szolgála-
tot Várpalotán és környékén.

– Szükségesnek látná–e a hajlék– 
talanszálló bôvítését?

– A negyvenfôs létszám ilyenkor 
kicsit szûkös, de a nyári idôszakban 
elegendô. Ezért a bôvítést más te-
rületen tartjuk megvalósítandónak. 
Az emeleti részre szeretnénk egy 
tantermet kiépíteni, ami közösségi 
helyiségként is szolgálna. A házon 
belül egy új szolgáltatásunk indult 
ugyanis, egy szenvedélybetegeket 
ellátó közösségi szolgáltatás. Ezt 
biztosíthatná ez a hely, ahol pszi-

chológusok és orvos segítségével 
klubfoglalkozásszerûen mûködne 
heti vagy havi rendszerességgel ez 
az új kezdeményezés. 

– Hogyan történik a betegellátás 
a lakók között?

– Elég sok idôs korú ember él itt, 
akik olykor nagyon rossz egészségi 
állapotban vannak. Az ô ellátásuk, 
idôsek otthonában, gyógyintézetek-
ben való elhelyezésük sokszor nem 
kis problémát jelent nekünk. Sok 
amputált végtagú betegünk is van, 
akik szintén orvosi ellátásra szorul-
nak, de az egészségügy partner eb-
ben. Nagyon jó kapcsolatunk van az 
otthonápoló szolgálattal, ôk akár 
kétnaponta is ellátják a betegeket. 

BÁlINt aNGéla

A hajléktalanszálló munkatár-
sai készséggel várják a lakos-
ság bejelentéseit a városban 
lévô ellátatlan hajléktalanok-
ról, a (88) 474-134-es, éjjel-
nappal hívható telefonszámon.



[ 2009. január 15. ] 9

Programajánlók, közérdekû információk
egyéb

HeMO
Várpalota, Kastélydomb
Or go vány Gábor KépSzelt világ címû 

SplitDeco-kiállítása meg te kinthetô janu-
ár 31-ig. A SplitDeco (osztott dekoráció) 
egy új mûvészeti irányzat, festmény és a 
kreatív mûszaki megoldás jellemzi.

Jó szereNcsét MûVelÔDésI KÖzPONt 
Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva tartás: 

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

Január 22-én a magyar kultúra napja.

KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28. 

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

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

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

Mise, istentisztelet

KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 órakor. Minden hónap elsô 
vasárnapján 15 órakor litánia, 16.30-kor 
görög katolikus szentmise. 

Inota, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 9 órakor, minden 
pénteken szentségimádás.

reFOrMÁtus
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17.30-

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

Istentisztelet vasárnap 10.30-kor
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: minden vasárnap 8.45-kor
eVaNGélIKus 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként 
gyermek-istentisztelet 9 órakor, úrva-
csorai istentisztelet 10 órakor. Hónap 
utolsó vasárnapján családi istentiszte-
let 10 órakor.

Hozzávalók 6 személyre: 50 dkg 
liszt, 5 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 
2 tojássárgája, 0,5 l tej, 3 dkg 
élesztô, 3 cl rum, egy csipetnyi só.

Az élesztôt belemorzsoljuk 3 dl 
langyos tejbe, hozzáadunk 1 kanál 
porcukrot és 3 kanál lisztet. Jól 
elkeverjük, és meleg helyen, leta-
karva felfuttatjuk.

A maradék porcukrot a tojássár-
gájával elkeverjük, és a felfutta-
tott élesztôs tejhez adjuk. Hozzá-
keverjük a langyos vajat, a lisztet, 
és annyi sós tejet, hogy lágy tész-
tát kapjunk.

Húsz percig dagasztjuk, majd a 
tetejét liszttel megszórjuk, és me-
leg helyen, letakarva megkeleszt-
jük. A tésztának másfél-kétszere-
sére kell dagadnia.

A megkelt tésztát lisztezett 
gyúródeszkára borítjuk, és kezünk-
kel ujjnyi vastagságúra szétnyom-
kodjuk. Fánkszaggatóval vagy egy 
vizes pohárral kiszúrjuk a tésztát, 
és kifelé körkörösen megnyújtjuk, 
hogy a fánkok közepe kissé elvé-
konyodjon. Majd letakarjuk, és 
még fél órát pihentetjük.

A pihenôidô elteltével közepe-
sen forró, bôséges olajban sütjük 
ki, mégpedig úgy, hogy elôször a 
fánkokat tetejükkel lefelé fordítva 
helyezzük az olajba, és lefedjük az 
edény tetejét. Amikor a fánkokat 
átfordítjuk, már fedô nélkül fe-
jezzük be a sütést. Ha jól dolgoz-
tunk, fánkjaink oldalán ujjnyi szé-
les világos sáv keletkezik.

Elkészítési idô: kb. 180 perc

recept(t)úra

Farsangi szalagos fánk

Beszélget az amerikai, az orosz és a magyar titkosrendôr. a téma: 
ki tudja jobban megtartani a szolgálati titkot.
– én a nejemmel egy irodában dolgozok, ô nem tudja mit csiná
lok, nem is érdekli, én nem tudom mit csinál, de nem is érdekel 
– mondja az amerikai.
– az semmi... én egy íróasztalnál dolgozom a feleségemmel! Nem 
tudja mit csinálok de nem is érdekli, én sem tudom ô mit csi
nál, de nem is érdekel – kontráz rá az orosz. a magyar erre na
gyot legyint:
– ugyan már... én egyedül dolgozom egy irodában! Nem tudom, 
mit csinálok, de nem is érdekel.

Humorzsák

Meghívó
Szeretettel meghívjuk  önt és 
kedves családját, ismerőseit

2009. január 20-án 17 órára
Várpalotára, a Nepomuki Szent János Római Katolikus 

Általános Iskolába, ahol 

Toldi Éva 
Szalézi-díjas tanár-újságíró
vetített képes előadást tart

 A magyar szent királyi család 
szellemi-lelki öröksége címmel.

Az előadó egyúttal bemutatja a jubileumi évre a kecskeméti 
Korda Kiadó gondozásában 

  megjelent Szent Imre-emlékkönyvet is.

(KÉSZ várpalotai csoportja)

nAgy sikerû koncertet Adott kArácsonykor vArnus XAvér orgonAmûvész A színültig 
megtelt várpAlotAi reFormátus templombAn. A belépôdíj helyett FelAjánlott Adomá-
nyokAt A templom FelújításárA Fordítják

A Magyar Gárda mozgalom
Veszprém megyei szervezete tisztelettel meghívja önt és 

kedves családját 

2009. január 18-án, vasárnap 17 órától
bemutatkozó rendezvényére.

Várpalota, mûvelôdési központ, 12. sz. terem.
Vendég: Kiss Róbert fôkapitány

www.magyargarda.hu
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aki megjárta a Donkanyart
szántó István, a Donkanyart 
megjárt veterán 94 éves, Várpa
lotán él. Háborús emlékeirôl, a 
hazatérés nehézségeirôl, a har
cok borzalmairól kérdeztük ott
honában az 1943. január 12én 
történt tragikus doni áttörés év
fordulója alkalmából.

 
– Mikor sorozták be? Hogy került 

ki a Don–kanyarba?
– Elôször 1937-ben soroztak be 

Fehérvárra. Távirdász voltam, a tá-
bor nok után vittem a telefont. 
1938-ban foglaltuk vissza Pozsony 
al ját, Somorját, Dunaszerdahelyet. 
A második évemet Túlsó-Komárom-
ban szolgáltam, utána szereltem le. 

1942-ben soroztak be újra, ak-
kor kivittek a Don-partra. Nagyon 
szegény ország volt, de gazdag a 
földje. A nép mûvelhette a földet, 
amekkorát akart, azonkívül sem-
milyük se volt. A krumpli volt a fô 
eledel, de megtermett a naprafor-
gó, a bab, az uborka és a kukorica 
is egyes helyeken. 

Nyolc és fél hónapig csak harcol-
tunk, lôttünk, se kutyát, se macs-
kát nem láttunk. Azt mondták, ha 
az utolsó ember meghal, akkor se 
szabad visszavonulni. Aki remegett, 
aki félt, az egy se jött haza. Volt, 
amikor megindultunk az ütközettel, 
háromezer ágyú dörgött, nem tud-
tam lefogni a bajtársat, annyira re-
megett, ô nem is jött haza.

Január 12-én reggel 8 órakor in-
dult meg az orosz kétszáz harcko-
csival, nekünk meg a tíz és fele-
sünk se sült el, nem tudtunk véde-
kezni se. A hadsereg ellátottsága 
nagyon rossz volt, már semmink se 
maradt. A tisztek nem mertek szól-
ni, amikor nagy baj volt és össze-
omlott minden. A visszavonuláskor 
mindenünk elveszett, még a pus-
kát is eldobtam. 

Én csellengôként jöttem haza, 
amint megálltunk valahol, abban a 
pillanatban az élelmet hajtottam, 
azért tudtam túlélni. Csoportban 
nehezebb volt, akik úgy jöttek, 
azok nagy része meghalt éhen. 

– Hogy élték túl a hazautat?
– Nem tudom megmagyaráz-

ni, és elhinni, hogy maradhattam 

életben. Voltam olyan helyzetben 
hatszáz kilométer után, amikor be-
csuktam a szemem, hogy most már 
nincs tovább, és az mentette meg 
az életemet, hogy elfutott mellet-
tem egy bajtárs. Mindjárt elindul-
tam én is, és akkor megfogadtam, 
amíg erôm lesz, addig megyek. Az-

tán hozzájutottam egy kis enniva-
lóhoz, így sikerült túlélnem.

A visszavonuláskor jó volt hoz-
zánk a nép, krumplit fôztek, de 
olyan is volt, hogy három napig 
nem láttunk egy falut se. Tíz napig 
40 fokos hideg volt, akkor még a 
szempillánk is megfagyott. Tíz nap 
után lett 30 fok hideg, azt már 
nem is vettük figyelembe. Mentünk 
reggeltôl estig. Volt, hogy bekerül-
tünk szállásra, volt hogy a szabad 
ég alatt aludtunk, kinn a határ-
ban. Nyolcszáz kilométert men-
tünk két hónap alatt, közben har-
colni is kellett. Kétszáz kilométert 
sebesülten tettem meg. Sajnos, 
egymáson semmit sem tudtunk se-
gíteni, hiszen mindenki ugyanab-
ban szenvedett. Ránéztünk a má-
sikra, és tudtuk, hogy neki már vé-
ge. Tehetetlenek voltunk. 

– Hol és hogyan sebesült meg?
– Hatszáz kilométer után, 

Kurszknál. Mellettem állt Béké-
si Zoli, csákvári szabósegéd, szól-
tam neki, hogy jöjjön, abban a 

pillanatban agyonvágta az akna, 
én meg ágyékba kaptam soroza-
tot. Ha két centivel feljebb lônek, 
nem élem túl. Sebesülve jöttem 
még kétszáz kilométert, nagy sze-
rencsém volt. Nem látott el senki, 
reggel, amikor el kellett indulni, 
azt hittem, szurkálják a sebemet. 

Végül bekerültem a sebesültvonat-
ba, akkor már nem haltunk éhen, 
ott már kaptunk reggel, délben, 
este egy kis ennivalót. 

– Végül mikor került haza?
– 1943 májusában Beregszászon 

vett a mozdony vizet. Sose felejtem 
el, amikor átjöttünk a Kárpátokon, 

virágoztak a fák, leszálltunk. Mond-
tam a többieknek, hogy Magyaror-
szágon vagyunk. Azt a sírást! Aki tu-
dott, négykézlábra ereszkedett, meg-
csókolta a földet, hogy még egyszer 
megértük, és itthon vagyunk ötezer 
kilométerrôl. Mit éltünk át! Nyolc és 
fél hónapig csak ölni meg ölni! 

Aztán behoztak Debrecenbe, 
meg fü röd tünk, másik ruhát kap-
tunk, megszabadultunk a tetvektôl 
is.  Két barátom már itthon halt 
meg két hét múlva, kiéhezve any-
nyira sokat evett.  

Aztán Kalocsára vittek bennün-
ket munkásjárattal, ott kezelték a 
fagyos lábunkat. Volt, akinek le-
esett a lábfeje, meg a füle, az orra. 
Ezután jutottunk Pestre.

– A visszavonulás alatt találkozott 
más nemzetiségû katonákkal is?

– Igen, németekkel. Az olaszok 
tôlünk délre már feladták a har-
cot, a románok pedig megegyeztek 
az oroszokkal. A visszavonuláskor 
egyszer ellökött egy német katona, 
és ez mentette meg az életemet. A 
robbanás agyonvágta azt, aki elta-
szított, és még húsz németet, az 
eséstôl a fejem leért a földre, ott 
már nem volt légnyomás, így ma-
radtam életben. A német katonák 
haragudtak ránk, mert feladtuk a 
harcot. Bármilyenek is voltak, a 
sebesültet nem bántották. Amikor 
egy szálláson látták, hogy kötözöm 
a sebemet, akkor felkerülhettem a 
kemence tetejére, és abban a  nagy 
melegben lettem kicsit jobban.

– Más várpalotai is vonult be?
– Volt egy barátom innen, Kovács 

Béla. Géppuskás volt, tízezer oroszt 
lôtt agyon. Elmesélte, hogy dróton 
húzkodta a sapkáját, és azt lôtték 
az oroszok. Távcsöve volt, azon lát-
ta, ahogy üti az orosz a legénységet. 

Amíg vodkát nem kapott, addig nem 
ment elôre, aztán amikor megkap-
ta, akkor megindult, meg sem állt. A 
barátom távcsövön figyelte az orosz 
tisztet, akkor kilôtte, és összedôlt 
az ütközet. Kovács Béla életben ma-
radt, 82 éves korában halt meg.

GÁGó aNIta

szántó istván
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Megyei hírek

ezeréves megyék
Veszprém megye három másik (Fejér, Pest és Zala) megyével kö-

zösen ünnepi ülést tart május 23-án Sólyban a magyar megyerend-
szer ezeréves évfordulóján.

Vezetôváltás esedékes a megyei intézményeknél
Júniusban nyolc megyei oktatási intézménynél jár le az eddigi 

kinevezett vezetôk megbízatása, többek között a várpalotai Bartos 
Sándor Óvoda, Általános Iskola, Elôkészítô Szakiskola és Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézménynél is.

A megyei közgyûlés tagjai a decemberi ülésen már megtárgyal-
ták a megyei fenntartású intézmények új vezetôi kinevezésérôl szó-
ló javaslatot. A várpalotai iskola mellett többek között az ajkai 
Bánki Donát Szakképzô Iskola, a füredi Lóczy Lajos Gimnázium, az 
almádi Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium, a fûzfôi Öveges József 
Szakképzô Iskola, a füredi Széchényi kertészeti szakképzô iskola, a 
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetôjének is 
lejár a határozott idôre szóló megbízatása. Szeptemberben hét me-
gyei szociális, illetve egészségügyi intézményben lesz tisztújítás.

új igazgató a Gizella Múzeumban
Márfi Gyula veszprémi érsek decembertôl Palágyi Sylvia ré-

gész-muzeológust nevezte ki igazgatónak a veszprémi püspökség 
egyházmûvészeti múzeumába. Palágyi Sylvia a megyei múzeum al-
kalmazottja volt nyugdíjba vonulásáig, és a balácai római kori vil-
lagazdaság területén végzett feltárásaival vált ismertté.

tejprogram az iskoláknak
Megjelent az iskolai tejfogyasztásról szóló hatályos minisztéri-

umi rendelet. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
programja szerint az óvodások, az általános iskolások és a középis-
kolások tanítási naponként fejenként 0,25 liter tejet kapnának. Az 
iskolatejjel kapcsolatos feladatokat a Mezôgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal végzi. Támogatást azok az iskolák igényelhetnek, 
melyek rendelkeznek az MVH elôzetes jóváhagyásával. A támogatá-
si kérelmeket postai úton kell benyújtani a megyei kirendeltségek-
hez január 1-jétôl március 31-ig.   

Támogatás akkor nyújtható, ha kérelmezô közoktatási intézmény 
olyan regisztrált, tejfeldolgozással illetve tejtermeléssel foglal-
kozó gazdálkodóval köt szállítási szerzôdést, amelyik garantálja, 
hogy a tejet engedélyezett üzemben állították elô és megfelelnek 
az elôírásoknak.

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Márvány,
mészkő,

gránit
síremlékek kedvező áron!

a tragikus napok 
emlékezetére

Várpalotán immár tizenhat éve, 
az ötvenéves évforduló alkalmá
val állítottak emléktáblát a ró
mai katolikus templomban a 
doni hôsök emlékére. Hagyo
mánnyá vált, hogy minden év 
január 12én, a doni áttörés év
fordulóján szentmisén és koszo
rúzáson emlékeznek a doni el
esettekre, hadifoglyokra, a 
túl élôkre és hozzátartozóikra.

Az idén szintén összegyûltek ja-
nuár 12. elôestéjén a templomban 
azok, akik tiszteletüket kifejezve 
kívántak imádkozni és emlékez-
ni a harcok hôseire. Az értük fel-
ajánlott szentmise után Schmidt 
Ferenc, az  ’56-os Klub alenöke 
mondta el megemlékezô beszédét, 
és köszöntötte a padsorban helyet 
foglaló, a Don-kanyarból hazatért, 
az ágyúdörgések poklát megjárt 
Jakab Viktort. Szántó István, aki 
szintén a doni harcmezôkrôl tért 
vissza, az idén nem tudott a meg-
emlékezésen részt venni.

Sokan voltak a magyar hadse-
regben a Don partján, sokan meg-

haltak, és voltak, akik hazatérhet-
tek a családhoz, a szülôkhöz. A ha-
lott katona mindenütt hôs – emel-
te ki Schmidt Ferenc. Nemzetközi 
egyezmények keretében megszüle-
tett az a megállapodás, hogy a ha-
lott katonát hôsként tiszteljük, így 
biztosak lehetünk abban, hogy a 
Donnál elesettek, ha utólag is, de 
megkapják a végsô tisztességet. 
Így a Thuri-vár elôtt lévô orosz ka-
tonai tömegsír is méltó helyen, az 
alsóvárosi temetôben került em-
lékük ápolása mellett megfelelô 
nyughelyre a közelmúltban.   

Az oltár elôtt elhelyezett em-
léktábla és a meggyújtott gyertyák 
hirdetik a történelmi idôket elszen-
vedett hôsök emlékét. Elhelyezte 
koszorúját az ’56-os Klub, a Palotai 
Turul Társaság és a Magyar Gárda 
szervezete tisztelettel fejet hajtva 
a hazaszeretet példája elôtt.

A szentmisét Sándor Mihály vár-
palotai káplán tartotta, a rendez-
vény házigazdája Schmidt Ferenc 
és az ’56-os Klub, valamint a Palo-
tai Turul Társaság volt.

G. a.
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a közös éneklés szeretete
A várpAlotAi bányász kórus tAgjAi

a kórus múltjáról, jelenérôl és 
jövôjérôl somogyi lászlóval, a 
Bányász Kórus egyesületének 
társadalmi elnökével, anyagi, 
szervezési és személyi feladato
kért felelôs vezetôjével beszél
gettünk.

– Közel kilencven éves múlttal 
rendelkezik a kórus.

– 88 évvel ezelôtt, 1920-ban 
alakult meg jogelôd kórusunk, 
amelynek az utódja volt az iparos 
dalegylet. A bányászat nem volt 
akkor még olyan jelentôs, helyi 
kisipari dolgozók alakították. 1945 
után, a bánya felfutásával alakult 
meg a Bányász Kórus, és lett a fér-
fikarból vegyes kar. A közelmúlt-
ban adtunk ki egy kiadványt A bá-
nyászkórus története címmel, mely 
a kezdetektôl napjainkig fényké-
pekkel, adatokkal, dátumokkal mu-
tatja be történetünket.

– Hány tagja van a kórusnak?
– Jelenleg ugyan körülbelül öt-

ven regisztrált tagja van, ebbôl 
negyvenen vesznek részt rend-
szeresen a próbákon és fellépése-
ken. Hangversenykórus cum laude 
minôsítéssel rendelkezünk, de 

nem vagyunk profik, sem félprofik. 
Amatôr kórusról van szó, nagy to-
leranciával kell mûködnünk, jutta-
tást nem kapnak a tagok, önként 
vesznek részt a munkában. Örömü-
ket lelik az éneklésben, a közösen 
eltöltött idôben.

– A mûködési háttér?
– A rendszeresség és kiszámít-

hatóság a rendszerváltás elôtt 
megvolt. Az ország bányái közötti 
kapcsolatok stabil hátteret bizto-
sítottak, és Nyugat-Németország-
ba is eljuttotunk baráti kapcsola-
tokon keresztül. A kölni rádióban 

is készítettünk felvételt. Jelen-
leg saját kapcsolateremtésünkre 
építünk és ismerôsökön keresz-
tül jutunk támogatáshoz, legyen 
szó egy kis pénzrôl vagy egyéb 
segítségrôl. Emellett a város folya-
matos és rendszeres támogatására 
számíthatunk.

– Az utóbbi évtizedben több 
helyre is eljutottak.

– Sok helyen jártunk, és jelen-
leg is élô kapcsolatokkal rendel-
kezünk Lengyelországban, Auszt-
riában, Romániában, Szlovákiá-
ban, Olaszországban. Itáliában 
4-5 alkalommal is jártunk 1990 
óta, Várpalota osztrák partnervá-
rosával, Wolfsberggel pedig folya-
matos az együttmûködés, Krakkó-
ban szerepeltünk tavasszal, négy 
napot töltöttünk el ott tavasszal, 
nyáron pedig egy kassai felkérés-
nek tettünk eleget, útközben ma-
gyar területeken is megálltunk. 
Cserék, meghívások, közös fellé-
pések. Emellett persze a legtöbb 
alkalom a rendszeres rendezvé-
nyeken való fellépés: karácso-
nyi és pünkösdi koncert példá-
ul, az utóbbi évadzáró koncertté 
vált már, és szélesebb repertoárt 

mutatunk be, nem csak egyházi 
mûveket.

– Hol próbálnak?
– A ’80-as évek óta ugyanott, a Jó 

Szerencsét Mûvelôdési Központban. 
Két éve saját elektromos zongoránk 
van, így már ennek kíséretében is 
tudunk fellépéseket vállalni. Kot-
táinkról és egyéb felszerelésünkrôl 
mi magunk gondoskodunk, a fény-
másolásban segítséget kapunk, és 
amit lehet igyekszünk ismeretségi 
körön belül megoldani.

– A repertoár?
– Elég széles a skála, minden ze-

nei korszakból rendelkezünk dalok-
kal: barokk, reneszánsz, klasszi-
kusok, romantikusok, modern da-
lok. Tudnék szerzôket sorolni, de 
nem lenne teljes a lista. Szakmai 
vezetônk szívéhez a barokk áll a leg-
közelebb, de ez nem meghatározó.

– A Bányász zenekarral születnek 
közös produkciók?

– A fúvószenekar más mûfaj 
hangerôben. Néha elôfordul, hogy 
néhány fúvós kísér, de nem az 
egész zenekar. Négy-öt fúvós már 
feszegeti a határokat.

DóczI Péter
FOtó:  réDlI JózseF

somogyi lászló
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Könnyûzenei lexikon

a sivatag Fiai
 
Az 1985-ben alakult együttes az akkor még különleges zenei stí-

lusnak számító reggae zenével jelent meg. Mivel még Magyarországon 
sokak számára ismeretlen volt ez stílus, korán jelentkeztek vele – rá-
adásul jobbára arab nyelven –, így igazi áttörést nem tudtak véghez 
vinni. Az egzotikumok, illetve a világzene iránt sem mutatkozott ak-
kora érdeklôdés, mint késôbb. Bár professzionális módon játszottak, 
és a stúdiófelvételig is eljutott a zenekar, az áttörés anyagi és politi-
kai okokból nem sikerült. Feloszlásuk után – mely az akkori politikai 
helyzetnek köszönhetô – jelent meg az észak-afrikai országokban ze-
nei anyaguk. Utánuk került be a köztudatba a Ladánybene 27 zenekar, 
amelynek aztán sikerült bevezetnie széles körben A Sivatag Fiai által 
is játszott jamaicai eredetû zenét. A zenekar végül is 1986-ban oszlott 
fel. Tevékenységük tulajdonképpen elôre vetítette a néhány évre rá 
megalakuló – csak magyar zenészekbôl álló – szintén reggae muzsikát 
játszó RUM együttes létrejöttét.

Tagok
Ibrahim al–Hashawi (Líbia) – ének, gitár
Ashour Enwir (Líbia) – dob
Said Ben Kheir (Líbia) – basszusgitár
Körmöci Judit – ének
Berzeviczi Zoltán – ének, gitár
Dunai László – gitár
Buzás Imre – billentyû

Műanyag nyílászárók: gyári ár - 30%
                 típusú, fokozott hőszigetelésű 5, illetve 6 légkamrás profilból,

1.0 argon-gáztöltésű üveggel téves működésgátlóval, résszellőzővel,
leemelésgátlóval, 62 és 74 mm-es beépítési mélységgel!

Az akció 2009. február 15-ig érvényes!

Szolgáltatásaink:
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Ingatlan
Várpalota 30 km-es körzetében családi házat, 

lakást vagy ingatlant keresek! 06 (30) 719-
9988 Némethné

eladó 50 nm-es gázkonvektoros 2 szobás tég-
lalakás a városközpontban. 30/618-5921, 
30/321-1391

Kiadó a Tési-dombon bútorozott kisszoba 
egyedülálló, dolgozó fiatal személynek. 
30/249-3801

Várpalota belvárosban, a Gárdonyi G. u.-ban 37 
nm-es felújított lakás hosszú távra kiadó. 
70/243-4309, 70/364-6050

autómotor
régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjá-

ratig vásárolnék. Romos állapotúak, alkat-
részek, oldalkocsik, motorosruházat, mo to-
ros köny vek is  érdekelnek.  70/514-8314

Állást kínál
Némettanárt keresünk középiskola 7. osztályos 

tanulója részére. Tel.: 20/527-2715

Állást keres
22 éves várpalotai hölgy ügyintézô titkári vég-

zettséggel keres állást rész- vagy teljes mun-
ka idôben. Nem feltétlenül a végzettsé gé nek 
megfelelô területen. Tel.: 30/687-9397

Vegyes
régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

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

szántóföldet, rétet, legelôt vásárolnék Berhida, 
Ôsi, Papkeszi, Sóly, Hajmáskér környékén. 
Tel.: 20/291-2649

apróhirdetések szolgáltatói katalógus

a Palotai Hírnök,  
a város lapja  

a www.varpalota.hu 
oldalon is olvasható

Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/2912649

apróhirdetéseit feladhatja: 
Várpalota, Papírírószer bolt, táncsics u. 15. 

Várpalota, Papírírószer bolt, szolgáltatóház, Árpád u. 45.
Hirdetési tanácsadó: 

szabóNagy lívia 20/3129689, Jónás elemér 70/3255681

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.

Gyors hitel pár nap alatt,
65 év felett is!

Régi, kedvezôtlen hiteleit kiváltjuk!
6 hónap munkaviszony, jövedelem vagy nyugdíj 
szükséges. Ingyenes ügyintézés, hétvégén is!

Mindenre van megoldás.
Írjon sms-t, visszahívom napközben: 

30-321-4444
e-mail: mariann1st@gmail.com

Bevásárlókártya!
Vásároljon most, fizessen késôbb

könnyített dokumentációval pár nap alatt.
150 000 Ft-os vásárlási keret.

MunkálTaTói igazolás nÉlkül

igényelje akár sms-ben is! Tel.: 30-321-4444
e-mail: mariann1st@gmail.com

teljes körÛ
nyomdai szolgáltatás

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

vspnyomda@freemail.hu
30/630-4362, 30/640-2173

teljes körÛ földmunka
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

ÜVeg, kÉPkeret, tÜkör
kovács György  

üveges és képkeretezô 
8100 várpalota, Marx u. 2.
88/371-042, 30/976-1743

nyomtatVánybolt
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)

háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

eGÉsZsÉGMeGôrZô 
MáGneses ÉksZerek

orvosi fémbôl: 
vérnyomásra, migrén, 
álmatlanság, életerô.

Érdeklôdés, katalóguskérés: 
sms:  30-321-4444

e-mail: mariann1st@gmail.com

1 szelvényért 1 Aprót!
Ingyen adhat fel lakossági apróhirdetést (max. 15 szóig), 
a következô Palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt, 

és átadja a hirdetésfelvevô helyen!

irodák: Berhida körforgalomnál, 
a virágüzlet mellett. Tel.: 20/966-3959

Várpalota, a nagy gyula galéria 
mögött, bejárat a gárdonyi g. utcáról

Tel.: 20/530-6135

hamvasztás 100 000 Ft-tól
koporsós temetés 150 000 Ft-tól

koszorúkészítés, ügyintézés.
szállítási ügyelet 20/231-5533.

síremlékek kedvezô áron, 
hatalmas választékkal!

nefelejcs 
teMetkezés 

györgy zoltán árufuvarozó
06 (30) 9595-739

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

–  Az öregedési folyamatokat 
lassítja.

–  Megszabadulhat nemcsak  
a súlyfeleslegtôl és  
a narancsbôrtôl, hanem  
a mérgezõ anyagoktól is.

–  A hagyományos szaunához 
képest kétszer, háromszor 
jobban izzadunk 

Venus szépségszalon 
Modern technológiákkal felszerelve 

Bejelentkezés: 70/ 512-7828
Venus szépségszalon

Mátyás király utca 11. (A bejáratnál balra.)

A környezeti hatások és a stressz fokozottan károsabb hatással vannak  
az emberi szervezetre és a koncentrálóképességre. 

Erre kiváló megoldást jelent az INFRASZAUNA, amely kitûnõ eszköz  
az életenergia és a vitalitás megszerzésére  

és megtartására, a jókedv, a teljesítõképesség és a siker elérésére.

Magas a gázszámlája?

(70) 571-4356Váltson gáz-
szolgáltatót!
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Harcosok napjaKézilabda

Generali kispályás labdarúgóbajnokság
a csoport alapszakasz B csoport alapszakasz

Mind gyakrabban lehet látni ma 
már mindenféle sportcsatornán 
a K1es küzdelmeket, amelyek 
egyre népszerûbbek. elegáns, 
technikás, sportszerû viadalok
ban mérkôznek meg az ellenfe
lek. az ott küzdô sportolók nagy 
része a thaibox egyre népesebb 
táborából kerül ki. Meglepôdtem, 
hogy városunkban is már egy 
ideje mûködik egy thaibox szak
osztály. Fel is kerestem kérdése
immel Körmendi Ferenc ve ze tô
edzôt.

– Mikor alakult a szakosztály?
– A Veszprémi Thaibox Egyesü-

let (amelynek a várpalotai szakosz-
tály is tagja) 1995 óta van jelen a 
veszprémi sportéletben, és tavaly 
januártól kezdve már a városban is 
tevékenykedünk, színesítjük a he-
lyi sportpalettát. Amúgy még Aj-
kán és Balatonkenesén is ott va-
gyunk. 

– Miért gondolták, hogy a mi vá– 
rosunkban is jelen kell lenniük?

– Szeretnénk megismertetni ezt 
a sportágat a helyi és környékbe-
li fiatalokkal és idôsebbekkel egy-
aránt, mert úgy gondoljuk, nem-
csak fizikai állóképességre, de 
szellemi, mentális fittségre, dina-
mizmusra, küzdeni tudásra, önbi-
zalomra is szert tehetnek. Jó né-
hány apa azért hozta le fiát, lá-
nyát, hogy kissé harcosabb, ma-
gabiztosabbak legyen a gyerek. 
Az már csak hab a tortán, hogy a 

thaiboxosok képesek megvédeni 
magukat, ha úgy adódik. 

Van egy bemutatócsapatunk, s 
ha meghívnak, azzal járjuk az isko-
lákat, ahol természetesen ingyen 
bemutatót tartunk a thaiboxból, 
ahol a tanulók közvetlenül megta-
pasztalhatják ezt a sportot. Nevelô, 
koncentrációsegítô  és kondicioná-
ló hatása megkérdôjelezhetetlen.

– Szélesebb körben hogyan is–
merhetik meg a thaiboxot? Elvégre 
a már nem iskolás korú korosztály 
így nem találkozhat önökkel…

– Szeretnénk Várpalotán egy 
olyan gálát rendezni március kör-
nyékén – ez lenne a Harcosok nap-
ja –, amelyen meg tudnánk mutat-
ni a thaiboxot az ittenieknek és a 
környékbelieknek. De ezen a gálán 
akár más keleti harmûvészetet, to-
vábbá aerobicot, s egyéb sportokat 
bemutató csoportokat is várnánk, 
szeretnénk, ha a Harcosok napja 
egy színes, mozgalmas sportfieszta 
lenne, zenével, tánccal. 

– A Veszprémi Thaibox Egyesület 
várpalotai szakosztályába kik és hol 
jelentkezhetnek? 

– Már 8 éves kortól ajánlatos 
elkezdeni, nemtôl függetlenül, s 
felsô korhatár nincs. Edzéseinket a 
Vásárhelyi András Általános Isko-
lában (Tési u. 3/B) tartjuk kedden 
és csütörtökön 17.30-tól 19 óráig. 
Jelentkezni Kozári Zoltán oktató-
nál lehet a 70/506-6915-ös tele-
fonszámon.

(x)

Ôszi bajnok a VBsK

Harmadik helyen 
a kosarasok

Az NB II utolsó fordulójában a 
Várpalotai Bányász Kiss Szilárd edzô 
irányításával hazai pályán 30:27 
(14:15) arányban legyôzte legfôbb 
riválisát, a Komárom csapatát. A 
VBSK góljait Mazák 7, Paic 6, Mol-
nár 5, Török 4, Simon 3, Méreg 3, 
Szölôsi 1, Soha 1 lôtték. Kiváló ka-
pusteljesítményt nyújtott Selymes.

A várpalotai DSE Unió fia-
tal csapata roppant gyengén ját-
szott Keszthelyen és 37:23 (18:7) 
arányban kikapott a Georgikontól. 
A Forgács Ferenc irányította palo-
tai csapat góljait Drukóczi 10, Si-
mon 4, Kobole 3, Martin 3, Purger 
1, Szabad 1, valamint Szmula 1 
szerezték.

A palotai kosárlabdacsapat leg-
utóbbi mérkôzésén vereséget szen-
vedett Füreden, de ennek ellenére 
a megyei bajnokság második he-
lyén áll. Balatonfüred–Várpalota 
95:85. A palotai csapat legjobb 
dobói Sebestyén (29) és Molnár 
(19) voltak.

A megyei kosárlabda-bajnokság-
ban az idei szezonban nyolc csa-
pat küzd egymással. A táblázat 

elsô három helyezettjének azo-
nos pontszáma van. Az elsô helyen 
egyelôre a Balatonfûzfô áll, de 
Várpalota és a Klima Center csapa-
ta még nem mondott le a bajnok-
ság megnyerésérôl. A negyedik he-
lyen a veszprémi egyetemisták, az 
ötödiken a balatonfüredi XL Bau, a 
hatodik helyen Ajka, a hetediken a 
veszprémi Rendôrcsapat, a nyolca-
dikon pedig Pétfürdô áll.

NB II északnyugat, férfiak, kézilabda
  1. Várpalotai Bányász  10 9 0 1 364:244 18
  2. Komárom 10 8 1 1 3362:267 17
  3. Ácsi Kinizsi 10 7 1 2 310:276 15
  4. Gyôrhô ETO II. 10 7 0 3 322:276 14
  5. Tapolca VSE 9 6 2 1 269:252 14
  6. Szentgotthárd 10 4 1 5 278:288 9
  7. Várpalotai Dse unió 10 3 0 7 296:317 6
  8. Georgikon 10 2 1 7 272:290 5
  9. Szombathely 10 2 1 7 290:324 5
10. Veszprémi Egyetem 10 2 1 7 245:339 5
11. Celldömölk 9 0 0 9 209:344 0
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A Harcosok napjára csapatok, szakosztályok, valamint szponzo rok 
jelentkezését a www.thai box veszprem.hu. honlapunkon keresztül 
várják.




