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Magától Petôfi Sándortól tud-
juk, hogy 1848. március tizenötö-
dikén barátságtalan idô volt, havas 
esô csapkodott, csikorgó hidegrôl 
azonban nem számol be a költô, s 
hó sem lepte a múzeum környékét. 
,,Behavazott bennünket az idô’’, 
jut eszembe valahonnan. S azonnal 
kapcsolódik hozzá egy másik nagy 
költônknek, a szabadkai Kosztolányi 
Dezsônek három belénk vésôdött 
gyönyörû-keserû sora, amelyeket 
inkább karácsony tájékán szoktunk 
idézni: ,,A mi kedélyünk rég kiham-
vadt, / fagyos, hideg az ünnepünk, 
/ lelkünkre hull a téli harmat.’’ Igen: 
egyre fagyosabbak, hidegebbek az 
ünnepeink. Lám, már a legszebb is, 
a leginkább szívet melengetôbb is: 
március tizenötödike.

„...Tengünk, mint az állat, / Meg-
elégszünk azzal, hogy van kenye-

rünk, / Messze elmaradunk a világ 
sorától, / Kitöröltek a nagy nemze-
tek sorából, / Élni nem tudunk és 
halni nem merünk.”

(Petôfi: Van-e egy marok föld...)
Petôfi 1847 végén, 1848 elején 

írt verseit és leveleit olvasgatom 
ilyenkor: tele vannak türelmetlen-
séggel, kérdéssel, indulattal, az el-
lenünk esküdt idôrôl beszél. „Med-
dig még?! Meddig alszol még, ha-
zám? Mikor üt a megváltás órája? 
Hah, ti gyávák, ti máris remegtek? S 
én zsarnokoknak és rabszolgáknak / 
Bocsássak meg?... nem, sohasem!”

S aztán március idusán fülünk-
be, lelkünkbe harsogja a legfonto-
sabb kérdést: Rabok legyünk, vagy 
szabadok? Nincs a számunkra en-
nél fontosabb, sürgetôbben meg-
válaszolásra váró kérdés most 2009 
márciusában sem.

Tetszettek volna forradalmat csi-
nálni, motoszkálnak bennem Petôfi 
olvasása közben néhai miniszterel-
nökünk, Antall József szavai, ame-
lyek keserûen akkor buggyantak 
ki belôle, amikor hívei egyre tü-
relmetlenebbül arra figyelmeztet-
ték, hogy Magyarországon a békés 
rendszerváltozást követôen nem 
mennek jól a dolgok. (Mit monda-
na arra, drága emlékû miniszterel-
nök úr, ami most zajlik országunk-
ban?! A gazdaság és a pénzügyek 
a csôd szélén, a nemzet jövôje ká-
tyúban, reménytelen érdektelen-
séggel övezve.)

Vérlázító, írtam nemrégiben 
egyik cikkemben; vérlázító, való-
ban vérlázító. Néhány hét telt el 
csak azóta, ám a vérlázító dolgok 
körülöttünk alaposan megszapo rod-
tak. Itthon is, meg szerte a nagy-

világban. Pontosan értem, átérzem 
Petôfi 1847 végi, 1848 eleji lelkiál-
lapotát; az ô akkori türelmetlensé-
ge, indulata munkál most bennem. 
S kellene, hogy munkáljon egyre 
többünkben, akik még magyarnak 
valljuk magunkat. Hisz tavasz van, 
a megújulás, a forradalmak évadja. 
Meddig még? Mikor üt a megváltás 
órája? Meddig hagyjuk még, hogy 
ellenünk esküdjön az idô?

Bizony, ismét elkelne egy jó kis 
forradalom. Nem holmiféle „ôszi ró-
zsás majdnemforradalom”, hanem 
amolyan igazi. Amely megtisztíta-
na bennünket attól a rengeteg baj-
tól, gondtól, ami köröttünk van, és 
ami egyre inkább ellep bennünket.

Hát ebben segíts nekünk vala-
hogy, nagy költônk odafönn az ég-
ben, te lánglelkû Petôfi Sándor!

BALASSA GELLÉRT

Március idusán
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Gazdag programról számolhatott 
be tagságának a városszépítô 
egyesület vezetôsége az éves 
rendes közgyûlés alkalmával.

Az egyesületi közgyûlésen a 
megjelent tagok meghallgathatták 
Petrovics László elnök beszámoló-
ját a 2008-as év programjairól és 
a szervezet gazdálkodásáról. Ün-
nepi megemlékezések szervezése, 
helytörténeti emlékek feltárása, 
városnézô séták, testvérvárossal 
fenntartott kapcsolat, a város szé-
pítése mind részei voltak a színes 
programsorozatnak. A jelen lévô 
tagság és a vendégek megismer-

hették a 2009-es év tervezett fel-
adatait, rendezvényeit is, amely-
ben, többek között, szerepel már-
cius 15-i megemlékezés, a Virá-
gos városért mozgalom folytatása, 
elôadások, helytörténeti vetélkedô 
az iskolásoknak, valamint kirándu-
lás az Újlakiak nyomában.

A közgyûlésen együttmûködési 
szándékát és segítôkészségét fe-
jezte ki az egyesület felé a meg-
jelent Németh Árpád polgármes-
ter Várpalota Város Önkormányza-
ta és Budai László könyvtárvezetô 
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
részérôl.

G. Á.
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Véleményüket várjuk sms-ben a 70/514-8314 számon!

Felháborító, hogy egyesek azzal 
szórakoznak, hogy a parkoló au-
tók tetejét (pl. az Újlaky u.-ban) 
telerakják, kidíszítik szeméttel! 
70/3657-255
Hogy micsoda visszaélések folytak 
az elmúlt idôszak alatt! 500 Ft-ért 

Drótposta

Dolgoznak 
a Nitrogénmûveknél

Új üzem Bántán

Újraindították a termelést febru-
ár utolsó hetében a péti Nit ro-
gén mûvek Zrt.-nél, miután a Ma-
gyar Fejlesztési Bank (MFB) a 
múlt héten megkezdte a tízmilli-
árd forintos hitel folyósítását – 
tájékoztatta az újságírókat Med ve 
József, a cég humánigazga tó ja. 

A gyár vezetôi mûszaki gondok 
elôfordulásától tartanak, hiszen 
„télen még sosem indítattak újra 
egy ekkora gyárat” – fogalmazott 
az igazgató.

Elsôként az ammóniaüzemet 
kellett indítani, ezt követi a salét-
romsav-gyártás beüzemelése, majd 
ezután már a mûtrágyagyártás fo-
lyamata következik – tette hozzá.

A Nitrogénmûvek Zrt. teljes lét-
számmal, 600 dolgozóval kezd-
te meg újra a mûködését – mond-
ta Medve József, hangsúlyozva, 
hogy elsôdleges célja a cégnek a 

magyar mezôgazdaság nitrogén 
mûtrágya iránti  igényének a kielé-
gítése. Rámutatott arra is, hogy a 
késôbbiekben a termelés fokozása 
érdekében mintegy 100 alkalma-
zottal megnövelik majd a gyártó-
üzemekben dolgozók számát.

A péti Nitrogénmûvek Zrt.-nél 
a múlt évben havi mintegy száz-
ezer tonna mûtrágyát gyártottak. 
A gyár vezetése 2008. október 18-
án állította le a termelést, a banki 
finanszírozás megszûnése okán. 

Karsai József szocialista or szág-
gyûlési képviselô, a parlament 
mezôgazdasági bizottságának tag-
ja korábban azt nyilatkozta, hogy 
a magyar mezôgazdaságnak má-
jusig legalább 650-700 ezer ton-
nányi nitrogén mûtrágyára lenne 
szüksége, s ahhoz elengedhetetlen 
lenne az egyetlen ilyen terméket 
gyártó péti üzem január végi új-
ra indítása.

Kilencvenmillió forintból  1100 négyzetméteres üzemcsarnoKot épített bántán az 
acélszerKezeti elemeKet gyártó ipari termelô és szolgáltató Kft. a terveK szerint 
mintegy negyven fôt foglalKoztat majd a cég. az üzemcsarnoK hatósági bejárásánál 
jelen volt nagy imre tulajdonos, németh árpád polgármester, a Környezetvédelmi 
szaKhatóság, a tûzoltóság és a rendôrség Képviselôje.

fotó: rédli józsef

Újraindul 
a bányagépgyártás

Heteken belül újraindulhat a 
nagy hagyományokkal rendelkezô 
bányagépgyártás Várpalotán az 
egykori gépüzem csarnokában. 

A világ egyik legnagyobb bá-
nyaipari gépgyártó vállalata, a 
Joy Mining részére gyárt bányagé-
peket a brit Aldridge Fabrications 
Ltd. A cég már be is jegyeztette 
várpalotai székhellyel az Aldridge 
Fabrications Kft.-t, amely az újra-
indított termelést fogja végezni. A 
cég képviselôjének elmondása sze-
rint hamarosan megérkeznek Ang-
liából a daruk és hegesztôgépek, 

és kezdetben harminc fôvel a 
lehetô legrövidebb idôn belül elin-
dítják a próbagyártást, majd a fo-
lyamatos termelést. Németh Ár-
pád polgármester kifejezte a vá-
ros elkötezettségét a projekt iránt. 
Mint fogalmazott, a jelenlegi igen 
nehéz gazdasági helyzetben óriá-
si jelentôsége van minden egyes új 
munkahely megôrzésének és létre-
jöttének. Hangsúlyozta, hogy nem 
egyszerûen munkahelyteremtésrôl, 
hanem a nagy hagyományú várpalo-
tai bánya- és gépipar egy részének 
újraindításáról van szó, melynek az 
érzelmi jelentôsége is igen nagy.

Közgyûlés a városszépítôknél

egy házat a Hit gyülekezetnek? A 
többi egyház miért nem kapott ilyen 
jó áron ingatlant? 30/405-5823
Az E.onnak az áramszünetrôl szó-
rólapokon és az újságban kellett 
volna tájékoztatni a lakosságot. 
20/775-2188
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Költségvetési terv 2009-re
Várpalota város 2009-re terve-
zett költségvetését hosszas tár-
gyalás után szavazta meg a kép-
vi selô-testület februári ülésén. 
A mintegy 113 millió forintos 
hiánnyal tervezett költségvetés 
részleteirôl, a bevételi és kiadá-
si tervekrôl tájékoztatta lapun-
kat Németh Árpád polgármester.

– Várpalota város 2009. évre ter-
vezett költségvetése – a környezô 
településekéhez hasonlóan – hi-
ánnyal tervezett. Vagyis a megva-
lósítandó beruházások, elvégzendô 
feladatok költségei és a tervezett 
bevételek között deficit van. – A 
cél természetesen az, hogy az év 
végére ez a hiány megszûnjön. A 
tervezett különbség arányaiban 
nem túl nagy, ezért remélhetôleg a 
bevételek növelésével egyensúly-
ba tudjuk hozni a költségvetést – 
mondta Németh Árpád. 

– A költségvetési terv merész, 
hiszen nagy részét ingatlanbevé-
telek képezik. 398 millió forin-
tos bevétellel számol önkormány-
zatunk az ingatlanok eladásá-
ból. Ezek egy része az ipari park 
értékesítésébôl várható, de az ás-
ványvízüzem mûködtetésére el-
adott területbôl is származik be-
vételünk. Ezenkívül lakóterületek 
is kimérésre, ill. eladásra kerülnek 

majd, az autóbusz-pályaudvar fö-
lötti területen, ill. a Tési út és a 
Munkácsy utca sarkán levô üres te-
rületen. Fôleg ezekre a bevételekre 
alapoztuk az önkormányzat ez évi 
költségvetését. 

A bányamentô és bányarendelô 
épületének értékesítése is az in-
gatlanbevételek részét képezte 
volna eredetileg, ám egy munka-
helyteremtésre vonatkozó ajánlat 
értelmében egy tíz fôt foglalkoz-
tató sajtüzem létesülne ott. Így az 
eladás még várat magára, mivel a 
munkahelyteremtés elsôdleges a 
városvezetés terveiben.

A költségvetésben az elôzô évek-
hez hasonlóan benne vannak az 
intézményi felújítások, bölcsôdék, 
óvodák, iskolák állagmegóvó fel-
újításai. Ezek jelenleg eléggé el-
hanyagolt állapotban vannak, az 
intézmények egy része megépülé-
sük óta nem volt lefestve. 

A tavalyi évben elkezdett ját-
szótér-kialakítási program idén 
is folytatódik. Három új játszótér 
megépítését tervezzük, melyre a 
költségvetésbôl 12 millió forintot 
irányoztunk elô.

Útfelújítások is részét képezik 
a költségvetésnek. Idén a Lon-
csos területén három utca rend-
betétele van tervben: a Bántai ut-
ca közlekedésre alkalmassá téte-

le, a Loncsosi út felújítása, illetve 
a Muskotály utcában vízelvezetô 
megépítése. Ezenkívül számos más 
utcának a jobbá tétele van kilátás-
ban, köztük a Mandulás utcában a 
felületi zárás elkészítése. Az út-
javítások mellett parkolóépítés is 
része a költségvetési tervnek, az 
Erdôdy és Körmöcbánya utcákban, 
valamint a Készenléti lakótelepen. 

Ebben az évben a panelprogram-
ra százmillió forintot irányozott 
elô a költségvetésünk, amelyben 
az önkormányzati önrészt hét tár-
sasház nyerte el, a pályázó tízbôl.  

A tavalyi évben nagy sikerrel in-
dult el a városi társasház-felújítá-
si program, ezért idén ismét bele-
vettük a költségvetésbe. Húszmillió 

forintot irányozunk rá elô, kisebb 
vál toztatásokkal. A teljes beruhá-
zást nézve ez egy viszonylag kis rá-
for dítás a város részérôl, az ellen-
ér ték viszont óriási. A projekt lé-
nye ge, hogy a rendeletben szabá-
lyozott felújításokra lehet pályázni, 
és a teljes bekerülési összegnek a 
20%-át, maximum lakásonként hat-
vanezer forintot fizet az önkormány-
zat a társasház külsô felújításához. 

Idén is meghirdetjük az Adj 
egy órát Várpalotáért programot. 
A vá lasztó körzetek képviselôi eb-
ben az évben is ötszázezer forint 
felhasználására tehetnek javasla-
tot. A program célja, hogy társa-
dalmi munka felhasználásával, te-
hát a lakosság bevonásával lehes-
sen pluszértékeket teremteni. Az 
egyéni képviselôk az elmúlt évben 
is mind a közösség építésére fordí-
tották az összegeket. 

A költségvetésben szerepel az 
ifjúsági háznak a teljes kialakítá-
sa és mûködtetése, amely a kö-
zösség építésének nagyon fontos 
színtere lesz. Fô küldetése, hogy 
programjaival az ifjúságot helyes 
irányba terelje. Az általam veze-
tett önkormányzat felelôsséget 
érez az ifjúságért, ezért felvállal-
juk ezt a feladatot. Sajnos, a mai 
világban nincs igazi társadalom- 
és közösségszervezô gondolat, 
mint régen a kereszténység. Vé-
leményem szerint a hit lehet az, 
ami visszavezetheti az embereket 
a normális emberi létbe.

A tervezett költségvetést a 
képviselô-testület többségében 
elfogadta. Meglepô módon azon-
ban a nemmel szavazók tábo-
rát erôsítette az Inotai Tagisko-
la vezetôje, Holdosiné Varga Zsu-
zsanna, aki maga is a város alkal-
mazásában áll, így a saját maga 
és kollégái fizetését sem szavaz-
ta meg. Számomra érthetetlen ez 
a hozzáállás. Idejét látnám eldön-
teni, hogy valaki ellenzéki politi-
kus szerepét akarja játszani, vagy 
a város érdekeit kívánja szolgálni, 
mert a kettô együtt nem megy – 
mondta a polgármester.

B.A.
FOTó: RÉDLI JóZSEF

né meth árpád pol gár mes ter

a régi bányarendelô épülete. Új munKahelyeK létesülhetneK itt is
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A kórkép lényege a torzult testvázlat-érzés, 
kóros félelem az elhízástól, a legkisebb normá-
lisnak ítélhetô testsúly megtartásának elutasí-
tása, és nôknél a menstruációs ciklusok hiánya. 
Az ebben a kórban szenvedôk 95%-a nô. Rend-
szerint serdülôkorban, ritkán felnôttkorban in-
dul a betegség. A kóreredet nem ismert, de a 
szociális tényezôk feltehetôen jelentôs szerepet 
játszanak. A nyugati társadalmakban a vékony 
testalkat a kívánatos, a kövérséget visszataszí-
tónak, egészségtelennek és elítélendônek tart-
ják. Ezzel a nézettel a gyermekek már serdülôkor 
elôtt találkoznak, a mai tizenéves lányoknak 
pedig kétharmada diétázik, vagy más módon 
igyekszik csökkenteni testsúlyát. Ma még csak 
kis százalékuknál alakul ki az anorexia nervosa. 
Számos nô, akinél késôbb anorexia nervosa ala-
kul ki, pedáns és kényszeres természetû, az ön-
magával szemben támasztott teljesítmény- és 
sikerigényei magasak.

A betegség elsô jelei az étkezéssel és test-
súllyal való fokozott törôdés, az ezzel kapcso-
latos fokozott szorongás még az eleve vékony 
testalkatúak között is. Az „anorexia” szó ét-

vágytalanságot jelent, de az anorexia nervosás 
beteg valójában éhes, és elmélyülten foglalko-
zik az ételekkel. Tanulmányozza az étrendeket 
és kalóriákat, készleteket halmoz fel, dugdossa, 
majd szándékosan elpocsékolja az élelmet; re-
cepteket gyûjt, és mások számára nagy gond-
dal készít ételeket. Az anorexia nervosában 
szenvedôk fele habzsolva étkezik, majd önhány-
tatással vagy hashajtók és vizelethajtó szerek 
segítségével megszabadul az elfogyasztott táp-
láléktól (bulimiás típus). A betegek másik fele 
csökkenti az elfogyasztandó táplálék mennyisé-
gét. Többségük még kiadós testgyakorlatokat is 
végez a fogyás érdekében. A nôknél, olykor még 
a súlyos testsúlycsökkenés elôtt elmaradnak a 
menstruációs ciklusok. Mindkét nemnél csök-
kenhet a szexuális érdeklôdés. A betegeknél 
általában alacsony a szívfrekvencia, a vérnyo-
más, a testhômérséklet, szöveti vizenyô (ödé-
ma) figyelhetô meg, a haj vékony szálú, vagy az 
arcon és a testen erôs szôrzet alakul ki.

Az anorexiás betegek a kifejezett sovány-
ság ellenére is aktívak maradnak. Az anorexia 
nervosa következményeként több hormon terme-

lése kórosan változik, így jelentôsen csökken az 
ösztrogén- és pajzsmirigyhormonok szintje, míg 
a kortizolszint emelkedik. Súlyos alultápláltság 
esetén feltehetôen mindegyik nagy szervrend-
szer érintett. A szív mûködésének és a folyadék- 
és elektrolitháztartás egyensúlyának zavara a 
legveszélyesebb. Az anorexia nervosa lehet eny-
he és átmeneti, vagy súlyos és hosszan tartó. A 
közlések szerint az esetek 10-20%-ában halálos 
kimenetelû. Az anorexia gyakran szövôdik dep-
resszióval. Az anorexiásoknak nincs betegségtu-
datuk, nem szenvednek betegségüktôl. A beteg 
a nagyfokú soványság ellenére is kövérnek érzi 
magát, nem panaszkodik étvágytalanságra és fo-
gyásra, és a kezelést rendszerint visszautasítja. 
A beteg orvoshoz többnyire csak az aggódó hoz-
zátartozók révén kerül. A kezelés általában két 
lépésben történik. Elsôként a normális testsúly 
visszanyerése a cél, amit pszichoterápia követ, 
gyakran gyógyszeres kezeléssel kiegészítve.

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

IGNÁcZ ADRIENN

A pszichológus válaszol

Anorexia nervosa

Magyarországon a bivalyt a 16. 
század óta tenyésztik. A történelmi 
Magyarországon 1911-ben 155 192 
bivaly élt. Elsôsorban a mai So-
mogy és Zala megye nehezen járha-
tó, nedves, sáros területein hasz-
nálták ki munkaerejét. A II. világ-
háború elôtt még Mezôhegyesen 
is volt egy értékes bivalytenyé-
szet. A II. világháború utáni év-
tizedekben a bivaly tenyésztése 
a Kárpát-medencében szinte tel-
jesen megszûnt. Napjainkban alig 
néhány tucatnyi állat ôrzi a haj-
dani magyar bivalyállomány em-
lékét. A bivalytehenek kétharma-
da   fôleg a Balaton-felvidéki és a 
Fertô-Hanság Nemzeti Park terüle-
tén található meg. A kápolnapusz-
tai bivalyrezervátum Magyarország 

legnagyobb állományának ad he-
lyet, egyben génmegôrzési felada-

tokat is ellát. 1999 óta a tenyész-
tésszervezés feladatát a Magyar Bi-

valy tenyésztôk Egyesülete látja el. 
A tehenek súlya 400-800 kg, a bi-
káké 600-700 kg, az ökröké 500-
800 kg. Teje porcelánfehér színû, 
kellemes ízû, hamarabb alszik meg, 
mint a tehéntej és vitamintartal-
ma is magasabb, zsírtartalma el-
éri a 8%-ot. Táplálkozástani szem-
pontból húsa jelentôs  foszfor- és 
vasforrás.  Hasznosítása igavonó-
ként volt jelentôs, ereje 50%-kal 
nagyobb, mint a szarvasmarháé. 
Meglehetôsen nyugtalan, félénk 
fajta, gondozójával szemben azon-
ban engedelmes és jóindulatú. De 
kevesebb veszedelmesebb állat lé-
tezik a felingerelt bivalybikánál. 
Igaz, csak akkor támad, ha sarok-
ba szorítják.

SZABó-BÁTOR TAMÁS

Ôshonos háziállataink: a bivaly

a bivaly hasznosítása igavonóKént volt jelentôs

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

a közbiztonsággal?

Lencse Hedvig eladó 
Igen, elégedett vagyok a közbiz-

tonsággal. Mi fiatalok sokat járunk 
szórakozni, bulizni, és olyankor sok 
járôrt lehet látni. Azt gondolom, 
nagyon odafigyelnek. Hétköznap  
is több rendôr kellene, mert akkor 
is fennállhat a veszély.

Bujtor Lajos nyugdíjas 
Az én véleményem szerint egy-

re romlik a biztonság. Talán ösz-
szefügghet a szegénységgel, mert 
ez okból kifolyólag több ember rá-
kényszerül a lopásra, fosztogatás-
ra. Szerintem kevés a rendôr, és a 
járôrözés sem gyakori a városban.

Nagy Gábor nyugdíjas 
Mindenképp több rendôr kellene 

az utcára. Az emberek biztonság-
ban éreznék magukat akár bevásár-
lás után, vagy akár az otthonukban. 
Gyalogos rendôröket szinte alig lát-
ni. Lehetne mit javítani ezeken a 
dolgokon, a lakosok érdekében.

SEVINGER PIROSKA
FOTó: RÉDLI JóZSEF

élet a bölcsôdében – nemsoKára megÚjulhatnaK az intézményeK játszóterei

Bölcsôdék támogatása
Február óta a várpalotai lako-
soknak is lehetôségükké vált 
csatlakozni a UPc Magyarország 
Kft. új digitális kábeltelevíziós 
szolgáltatásához – hangzott el 
azon a sajtótájékoztatón, me-
lyet a cég vezetôi és Németh Ár-
pád, Várpalota város polgármes-
tere tartott.

– Hosszú elôkészítô munka ered-
ménye, hogy elindulhatott az új di-
gitális szolgáltatásunk, amely for-
radalmasítja a kábeltelevíziózást – 
tájékoztatta a megjelenteket Mát-
rai Gábor, a UPC Magyarország Kft. 
külkapcsolati igazgatója, majd be-
jelentette, hogy szeretnének hoz-
zájárulni Várpalota életéhez azzal 

az önkormányzat számára nyújtan-
dó 1,2 millió forint összegû támo-
gatással, amely által a kft. és a vá-
ros közötti, eddig is példamutató 
együttmûködést e területen is ki-
teljesíthetik. 

Németh Árpád a továbbiakban ki-
fejtette, hogy Várpalota szempont-
jából azért is van jelentôsége az új 
digitális technológia bevezetésének, 
mert ez a tevékeny ség hozzájárul a 
város élete szín vo na  lának emelke-
déséhez, fej lô dé sé hez. Értékelendô, 
ha a cégek a bevételükbôl nagylelkû 
felajánlással visszajuttatnak a lako-
soknak – hangzott el a tájékozta-
tó során. A UPC megtette ezt, hi-
szen a kft. 1,2 millió forintot aján-
lott fel két várpalotai bölcsôde ját-
szótere bôvítéséhez, ami által, Né-
meth Árpád tájékoztatása szerint, 
600-600 ezer forint értékben juthat 
sza badtéri játékokhoz az inotai Cse-
pe redô és a tési-dombi Szivárvány 
böl csôde. 

A rendezvény alkalmával Németh 
Árpád és Mátrai Gábor aláírták az 
elôkészített megállapodást, amely-
ben rögzítették a UPC Magyarország 
Kft. felajánlását, majd széles körû 
prezentáció került bemutatásra a 
digitális technológia részleteirôl és 
a szolgáltatás kínálatáról. 

GÁGó ANITA
FOTó: RÉDLI JóZSEF

Pályázhatnak a civil szervezetek
A Várpalota és Kistérsége civilek 
Szövetsége a közelmúltban fóru-
mokat és pályázatíró tréninget 
szervezett a civil közösségek 
számára annak érdekében, hogy 
sikert érhessenek el Várpalota 
Város Önkormányzata által kiírt 
ez évi pályázaton. 

Az önkormányzati képviselô-
testület rendelete alapján 15 mil-
lió forintot különít el a várpalotai 
civil szervezetek számára. A tavalyi 
évhez képest változást jelent töb-
bek között, hogy a közalapítvá nyok, 
nagy múltú civil szervezetek és a 
városi versenysportok támogatása 
nem a pályázati keretbôl történik. 

Az önszervezôdô közösségek keret-
rendszerben nyújthatják be pályáza-
taikat nyolc területre, egy-egy szer-
vezetnek összesen legfeljebb négy 
pályázat beadására van lehetôsége, 
melyeket végül az egyes bizottsá-
gok bírálnak el. A pályázatonként 
elnyerhetô támogatás legnagyobb 
összege 300 ezer forint lehet.

Mindezekrôl és a további rész le-
tekrôl értesülhettek az ér dek lôdôk 
a Civilházban február 23-án meg-
tartott civil fórumon, ahol elsôként 
Németh Árpád, Várpalota polgár-
mestere adott felvilágosítást a szer-
vezetek részére. Elmondta, hogy mi-
után a képviselô-testület elfogadta 
az ez évi városi költségvetést, ki-

írásra kerültek a civil közösségek 
számára pénzforrást jelentô pályá-
zati lehetôségek. Az önkormányza-
ti rendeletrôl és az elnyert támoga-
tások elszámolásáról Németh Tibor, 
az önkormányzat civil referense tá-
jékoztatta a megjelenteket. 

A március 4-én megtartott ci-
vil fórumon a pályázati adatlap ki-
töltésének részletei kerültek na-
pirendre, míg a március 7–8-án 
szervezett pályázatírói tréning 
lehetôséget adott a megjelent 18 
érdeklôdônek a pályázatok teljes 
körû elkészítésére dr. Dobos Ta-
más, a civil szövetség képviselôje 
segítségével.

GÁGó
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Megemlékezés 
a kommunizmus áldozatairól

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapján tisztelgünk és haj-
tunk fejet tízmilliók elôtt, akik 
életüket vesztették, és százmil-
liók elôtt, akik megszenvedték 
mindazt, ami a kommunizmus 
ordas eszméjébôl következett – 
hangzott el február 25-én a Jó 
Szerencsét Mûvelôdési Házban.

A Palotai Turul Társaság és az 
’56-os Klub már a tavalyi évben 
is megrendezte a méltó megem-
lékezést az áldozatok tiszteleté-
re, az idén, emelve az alkalom 
ünnepélyességét és színvona-
lát, kibôvült a megemlékezés az 
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 
részvételével. 

A két tartalmas elôadás és a 
koszorúzás elôtt a rendezvényt 
Gágó Zsolt, a Palotai Turul Társa-
ság elnöke nyitotta meg, és kér-
te fel Németh Árpádot, Várpalota 
polgármesterét köszöntô gondola-
tai elôadására, aki beszédében ki-
emelte, hogy nem szabad elfelej-
teni, a válogatás nélkül mindenkit 
üldözô kommunista rendszer esz-

méje egy tôrôl fakad a nácizmus 
eszméjével, ezért nem szabad kü-
lönbséget tenni a kettô között.

Dr. Kahler Frigyes jogtörténész-
bíró, egyetemi docens, a Veszp-
rém Megyei Bíróság Büntetô Kol-
légiumának kollégiumvezetôje ne-
ve összeforrott a kommunista re-
zsim jogtiprásaihoz fûzôdô igaz-
ság keresô mozgalommal, kutatásai 
eredményeit összefoglalva számos 
könyvet adott már ki. Érdekes és 
rendkívül tudományos elôadásában 

kielemezte a koncepciós per fogal-
mát és formáit, majd részletezte 
egy gyöngyösi ferences szerzetes-
pap, páter Kiss Szaléz és néhány 
ottani fiatal kegyetlen meghur-
coltatását, mint eleven példáját a 
koncepciós pereknek. Gondoljunk 
bele, hogy a valódi demokrácia mi-
lyen kincs, és hogy kommunizmust 
pedig soha többet! – fejezte be 
elôadását dr. Kahler Frigyes.

Hartyányi Jaroszlava történész, 
az Országos Ukrán Önkormányzat 

elnöke megrendítô eseményrôl be-
szélt a nagyszámú hallgatóságnak. 
1932–33 az ukrán nép számára 
rettenetes tragédia idôszaka volt, 
amikor hétmillió ember szörnyû 
éhhalálba kergetve esett áldozatul 
Sztálin diktatúrájának. Az ukrá-
nok megszenvedték a Szovjetunió 
uralmát, és máig nem heverték ki, 
hiszen a hozzávetôleg hárommil-
liós gyermekáldozat által egy ge-
neráció pusztult el az ukrán nép 
történelmébôl. 

A terem falán az Ukrán Kisebbsé gi 
Önkormányzat által elhelyezett ké-
pek sora bizonyította és illusztrál ta 
az elnök asszony elôadását. Méltó 
mó don fejezhették be a megemlé-
kezést a jelenlévôk, szívükben a tra-
gédiák sorát felelevenítô elôadások 
gondolataival, miután a Faller   szak-
középiskola falán lé vô, a kommunis-
ta eszmerendszer áldozatai emléké-
re felállított táblát a három szerve-
zet vezetôje megkoszorúzta, és a 
további résztvevôk mécseseket he-
lyeztek el. A táblánál megemlékezô 
beszédet tartott Schmidt Ferenc, az 
’56-os Klub alelnöke. GA

Koncepciós perek

A kommunista hatalomátvétel taktikai kelléktárában roppant fon-
tos helyet foglaltak el a koncepciós perek. 

A koncepciós per eljárása nem azt a célt szolgálja, hogy egy va-
lós bûncselekmény tényállása mentén elemezze és vonja felelôsségre 
az elkövetôt, ahogy az általában a bírósági perekben folyik, hanem 
a hatalom és a javak megszerzését, a politikai ellenfelek likvidá-
lását akarják megoldani büntetôjogi eszközökkel, amelyek nem a 
büntetôjog témakörébe tartoznak. Típusai közé tartozik az, amikor 
elôre kitalálnak egy tényállást, melyet a már kiszemelt vádlottal ki-
kényszerítés útján beismertetnek. Más esetekben vannak bizonyos 
tények, történések, ezeket azonban részben kibôvítve, részben egy-
mással össze nem függô eseményeket egymáshoz kapcsolva születik 
egy nagy per. Ide sorolandó P. Kiss Szaléz és a gyöngyösi fiatalok 
ügye, mely esetében egy kisebb ellenállás vége kivégzések, rettene-
tes büntetések sora lett. Harmadik típusba sorolandó, amikor törté-
nik valami kisebb szabálytalanság, melyet arra használnak fel, hogy 
mérhetetlenül nagy, és nem arányos büntetést szabnak ki. A kon-
cepciós perek külön bugyra az egyháziak ellen folytatott persorozat, 
amikor semmi más bûnrôl nincs szó, mint a hitoktatásról, a vallás-
gyakorlás ösztönzésérôl.

Éhínség Ukrajnában

Az ukrán nemzet az 1920-as években a Szovjetunión belül önálló-
ságot akart elérni, erôteljes nemzeti törekvésekkel visszaukránosítani 
Ukrajnát az elôzô évtizedek eloroszosítását visszafordítva. Ezt Sztálin 
drasztikus lépésekkel igyekezett leállítani, „rendet csinálni” az ukrán 
nép között. Gyors téeszesítés, erôltetett kolhozosítás eredményeként 
az ukrán parasztoknak 1931-32-re minden terményüket, élelmiszerü-
ket be kellett szolgáltatnia a szovjet államnak. Egyre erôszakosabb 
eszközökkel, törvényekkel, fekete listás falvak összeállításával, a szé-
gyenletes ötkalászos törvény bevezetésével kényszerítették a lakossá-
got a beszolgáltatásokra, aminek eredménye lett az a rettenetes éhín-
ség, mely során mintegy hétmillió ember halt éhen 1932 ôszétôl 1933 
teléig. A lakosság megpróbált mindent, hogy az életét mentse. Igyeke-
zett különféle módokon élelmiszert szerezni, a meglévôt elrejteni. Az 
éhínség során, végsô esetben, sokszor már az elmeállapot felborulása 
következtében még embert is kénytelenek voltak enni. 

A rettenetnek hirtelen szakadt vége, az éhezésnek, a különféle ki-
végzéseknek, koncepciós pereknek, a népirtásnak végül mintegy tíz-
millió ukrán áldozata lett. Népszámlálási adatok, képi és írásos do-
kumentumok, túlélôk és szemtanúk beszámolói bizonyítják az akkor 
és késôbb még sokáig világviszonylatban is elhallgatott tényeket.

dr. Kahler frigyes hartyányi jaroszlava
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Várpalota Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt

március 15-én
nemzeti ünnepünk,

az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc

évfordulójának városi megünneplésére

 9 óra  inotán a radnóti úti emlékműnél megemlékezés 
és koszorúzás 
Ünnepi beszédet mond: Sajtos János, Inota Városrész 
Önkormányzó Testületének elnöke 
Közreműködnek: az inotai tagiskola tanulói,  
a Búzakalász Dalkör és a Te Deum zenekar

 9 óra  megemlékezés Várpalotán az alsóvárosi temető-
ben – a várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület 
szervezésében – gróf Zichy Béla sírjánál az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc évfordulóján 
Megemlékezést mond: Petrovics László, 
az egyesület elnöke 
Közreműködnek: a Nepomuki Szent János 
Katolikus Általános Iskola tanulói

 9.40  ünnepi műsor márciusi lobogás címmel 
a Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája 
előadásában a Jó Szerencsét Művelődési Központ 
színháztermében. A műsort szerkesztette és 
betanította Musits Istvánné, Szalóné Bakos Judit, 
Forgács Attila és Borbás Zoltán

 10.45  ünnepi felvonulás a Jó Szerencsét Művelődési 
Központtól a Thuri térre az 1848-as emlékműhöz

 11 óra   Az ünnepet köszönti: németh árpád polgármester 
Vers Szeszecskó Veronika, a Thuri György  
Gimnázium tanulójának előadásában 
koszorúzás – közreműködik a  Bányász Fúvószenekar 
koszorúzás a petőfi emlékjelnél

Az ünnephez kapcsolódó rendezvények:

2009. március 12-én

Honvédségi alakulatzászló átadása
a mH Bakony Harckiképző központ részére
 9.30-tól  zenés felvonulás a Kossuth laktanyától a Hunyadi 

Mátyás térre
 10 órától  ünnepélyes zászlóátadás
10.45-től  Díszszakasz menetzenés bemutatója  

fegyverfogásokkal
 11.15-től  „Karcos Murci”– matyó hagyományőrzők bemuta-

tója a Jó Szerencsét Művelődési 
Központ színháztermében

2009. március 13-án 14 órakor

kistérségi versmondó verseny
a Jó Szerencsét Művelődési Központ 
Dr. Szíj Rezső kamaratermében

                                                        1848 hősei 

Az 1848-as szabadságharc 
várpalotai hôsei

1848. március 15-én kitör a for-
radalom, Magyarország újkori törté-
netének meghatározó eseménye. A 
magyar radikális ifjak, a Pilvax Kör 
tagjai, élükön Petôfi Sándorral, Jó-
kai Mórral és Vasvári Pállal elhatá-
rozták, hogy végre érvényt szerez-
nek a sajtószabadságnak. Alig né-
hányan indulnak el Landerer Lajos 
és Heckenast Gusztáv nyomdájához, 
ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az 
Irinyi József által megfogalmazott 
12 pontot, valamint Petôfi lelkesítô 
költeményét, a Nemzeti dalt. Délután 
már több ezer ember gyûlik össze a 
Nemzeti Múzeum elôtt. A tömeghez 
kapcsolódik Klauzál Gábor és Nyári 
Pál, akik átveszik a mozgalom irá-
nyítását. Felolvassák a 12 pontot, és 
a közhiedelemmel ellentétben, Pe tô-
fi nem szaval, csak egy rövid beszé-
det mond. Ezután a várba vonulnak, 

hogy a helytartó tanáccsal elfogad-
tassák követeléseiket. Végül ez si-
kerül. (Ezért nevezik ezt „vér nélkü-
li forradalomnak”.) Táncsics Mihályt 
szabadon engedik. A március 13-ai 
bécsi és március 15-i pesti forrada-
lom hatására az udvar kénytelen az 
országgyûlés követeléseit elfogad-
ni, és ezekbôl törvényeket alkotni. 
A törvények tartalmazzák a 12 pont 
legfontosabb követeléseit. Gróf Bat-
thyány Lajos vezetésével létrejött az 
elsô független, az országgyûlésnek 
felelôs magyar kormány.

Március 15-én megemlékezünk a 
magyar forradalomról, a szabadság-
harcról. Minden magyar ember kokár-
dát tûz a ruhájára. A nap jelkép lett: 
a kivívott szabadság megôrzésének, 
és az elveszett szabadság vissza-
szerzésének szimbóluma.  

S. P.

Amit tudni kell '48-ról 
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Tanári hangverseny

A zeneiskola tanári kara hangu-
latos dallamok megszólaltatásá-
val adott sikeres hangversenyt 
az érdeklôdô kollégáknak, szü-
lôk nek és tanítványoknak. 

A Thuri György Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény 
immár hagyományosan megren-

dezett tanári hangversenyének a 
Nagy Gyula Galéria adott otthont 
február 26-án. Vaczula Ferencné, 
a zeneiskola tanára köszöntötte a 
megjelenteket és konferálta fel a 
szereplôket, akik között meglepe-
tésként vendég-mûvésztanárok is 
felléptek. A hangversenyen klasz-
szikus és modern darabok is meg-
szólaltak hangszeres duó és trió, 

zenekar, magánének és kórus 
közremûködésével. Felcsendültek 
többek között Hottererre, Haydn, 
Verdi, Handel és Brahms szerzemé-
nyei, melyeket a közönség fergete-
ges tapssal jutalmazott.

A fellépô tanárok:
Gombásné Czika Magdolna fu-

rulya, Vaczula Ferencné zongora, 
Farkas László hegedû, Tósokiné 

Török Viktória zongora, Bakos Ka-
talin ének, Nádas Csaba klarinét, 
Végvári Gábor fuvola, Dóczi István 
fagott, Egyed Istvánné zongora, 
Regovics Zsuzsa ének, valamint  a 
tanári kórus és zenekar.

Vendégek:
Szücsné Galambos Ildikó, Punk 

Balázs, Hajas Szilárd, Ihász Irén, 
Hergovics Gábor, Nagy Ferenc.

Rendhagyó fizika-kémia óra
avagy kísérletek Tesla transzfor-
mátorral. Február 27-én este 
mutatta be a fenti címmel Sebe 
István, az ELTE vegyészhallgató-
ja tudományos kísérletét, melyet 
telt ház fogadott a mûvelôdési 
ház színháztermében.

István saját készítésû Tesla- 
tekercsen mutatta be kísérletét, 
amelyben a bátrabbak maguk is 
részt vehettek az elôadás során.

– A fizikához, kémiához való 
kötôdésem már a gimnáziumban 
kezdôdött. Gyakran töltöttem idôt 

a szertárban, ahol megnézhettem 
azokat a dolgokat is, amikrôl a 
tanórán még nem volt szó – mond-
ta. Aztán késôbb belefolyt a Kuta-
tók éjszakájába – ahogy ô mond-
ja, ez pedig már kellôen motivál-
ta a Tesla-tekercs megépítéséhez. 
Illetve ekkor már szponzorokat is 
tudott keresni a projekt létrehozá-
sához. – Az elsô tekercs megépí-
tése 3-4 hónapba telt, mert nem 
volt még meg a konstrukció, a 
következôt viszont már egy hónap 
alatt raktam össze – mondta. – A 
bemutató nem titkolt célja az volt, 
hogy aki egy kicsit is fogékony a 
körülötte lévô világ iránt, azt el-
gondolkodtassa, vajon mitôl olyan 
színû a villám, mint amilyen, és a 
neoncsô valóban neon-e – mond-
ta István, aki reméli, hogy a gye-
rekeket késztetni fogja a fizikának 
eme látványosabb oldala a tudo-
mány mélyebb megismerésére.  

Aki lemaradt a különlegesen ér-
dekes elôadásról, annak jó hír, 

hogy a közeljövôben a veszprémi 
Pannon Egyetemen is bemutatásra 
kerül a kísérlet. 

B. A.
FOTó: RÉDLI JóZSEFfiziKa testKözelben. az önKént jelentKezôK érdeKes KísérletneK lehetteK részesei

sebe istván KísérleteKet mutatott be a 
tesla-transzformátorral
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Programajánlók, közérdekû információk
Egyéb

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

Március 12. 9.30 órától Honvédségi ala-
kulatzászló átadása a MH Bakony 
Harckiképzô Központ részére

9.30 órától zenés felvonulás a Kossuth lak-
tanyától a Hunyadi Mátyás térre

10  órától ünnepélyes zászlóátadás
10.45 órától Díszszakasz menetzenés be-

mutatója fegyverfogásokkal
11.15 órától Karcos Murci – matyó 

hagyományôrzôk bemutatója a Jó Sze-
rencsét Mûvelôdési Központ színház-
termében

Március 13. 14 óra Kistérségi versmon-
dó verseny

Március 20. 14 óra Megyei nyugdíjas 
néptánctalálkozó a Városi Nyugdíjas 
Klub szervezésében

Március 25. 16 óra Magzatgyermekek napja

HELYÔRSÉGI KLUB          
Mandulás, a Zichy-kastély mellett, a volt 

Tiszti Klub
Márciusi 28-ig Holányi Julianna 

festômûvész kiállítása

KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28. 

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

Március 27. 17 óra Huszár Pál: Kálvin János 
élete, teológiai és reformátori tevékeny-
sége – könyvbemutató.

INOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

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

Március 14. 17 óra Papp János inotai 
születésû festômûvész kiállításának 
megnyitója. A kiállítás megtekinthetô 
2009. március 30-ig

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

Inota, Készenléti telep, Szent Család-kápolna 
Szombaton 17 órakor szentmise.

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

Hozzávalók (kb. 4 adagra) 
A pörkölthöz: 700 g sertés apró-

hús, 100 g füstölt szalonna,  100 g 
vöröshagyma, fûszerpaprika, só

A habaráshoz: 300 ml tejföl, 
30 g liszt

Elkészítés:
A hagymákat megtisztítjuk, 

és finomra aprítjuk. A szalonnát 
bevagdossuk a bôrén, majd arról 
egy mozdulattal leválasztjuk. Így 
a leg könnyebb felvagdalni a sza-
lonnát. A szalonnát a serpenyôbe 
tesszük,  és üvegesre pirítjuk.  
Rá helyezzük a hagymát, megsóz-
zuk, megpirítjut, aztán rátesz-
szük a hús szeleteket.  Ahogy a 
hús levet enged, megszórjuk íz-

lés szerint pirospaprikával. Mikor 
kezd elforrni a leve, felöntjük víz-
zel, majd lefedve készre pároljuk, 
köz ben ízlés szerint sózzuk, bor-
sozzuk.

Szükség esetén többször is fel-
önthetjük vízzel, míg teljesen pu-
hára nem párolódik a hús!

Amint a hús kész, elkészítjük 
a habarást. A habaráshoz a tej-
fölt, a lisztet habverôvel simá-
ra keverjük, a tokány levébôl egy 
merôkanállal hozzákeverünk a tej-
fölhöz – hôkiegyenlítjük. Ha ez 
kész, folyamatos keverés mellett, 
vékony sugárban adjuk a habarást 
a húshoz.

 Ismét átforraljuk, és galuska-
körettel tálaljuk. 

Recept(t)úra

csikóstokány

A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem 
is aludtál.

Humorzsák

Terem- és aszTaldekoráció...
Székszoknya masnival, asztalszoknyák, abroszok bérlése.

Esküvői meghívók, ültetőkártyák, menükártyák, 
monogramos szalvéták, fejdíszek, köszönőajándékok.

Méter-ajándék
esküvő és rendezvény díszítése

Várpalota, Szabadság tér 6. Telefon: 06 (30) 630-1462 Nyitva: H-P 10-13, 14-17, Szo 9-12
www.kasmir.eoldal.hu
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Huszár Pál lett a Dunántúli 
Református Egyházkerület fôgondnoka

A Várpalotai Református Egyház-
község történetében elôször vár-
palotai presbitert választottak a 
Dunántúli Református Egyházke-
rület fôgondnokává, dr. Huszár 
Pál nyugalmazott egyetemi tanár 
személyében. Megválasztásáról, 
fôgondnoki feladatairól és a Re-
formátus Egyház életérôl beszélt 
lapunknak az újonnan megvá-
lasztott fôgondnok.

– Dr. Huszár Pál január 30-i be-
iktatása óta tölti be az egyházke-
rület választott fôgondnoki tisztsé-
gét. Hogy került sor a megválasztá-
sára, mióta tevékeny a református 
egyházban?

– Tizennégy évvel ezelôtt vá-
lasztottak meg presbiternek a vár-
palotai egyházközségünkben, majd 
hat évvel ezelôtt lettem a Veszpré-
mi Református Egyházmegye gond-
noka. Ez alatt az idôszak alatt na-
gyon sok tapasztalatot szereztem 
az egyházmegye irányításában. A 
múlt évben többen megkerestek 
azzal, hogy induljak az egyház-
kerületi fôgondnok választásán. 
A Veszprém Megyei Önkormány-
zati Közgyûlés elnökének egyház-
ügyi tanácsadójaként, egyház-
megyénkben tartott konferenciák 
elôadójaként, egyházkerületünk 
is  ko la ügyi tanácsosaként többször 
megfordultam a saját és a testvér-
egyházakon belül is, sok tapaszta-
latot gyûjtve, így mindezek hozzá-
járultak ahhoz, hogy a presbiterek 
alaposan megismerték egyházi te-
vékenységeimet, így rám esett a 
választásuk.  A beiktatásra január 
30-án került sor Pápán, ünnepé-
lyes istentisztelet keretei között, 
az új püspök felszentelésével és a 
lelkészi fôjegyzô beiktatásával egy 
idôben.

– Milyen feladatokat lát el az 
egyházkerületi fôgondnok? Munká-
jának mennyi része lelki és mennyi 
gyakorlati?

– Lelki, szervezeti, gyakorlati 
és gazdasági feladatok egyaránt 
tartoznak a fôgondnok tevékeny-

ségi körébe. Nagyon lényeges-
nek tartom az egyház lelkiségé-
nek hangsúlyozását, továbbvitelét 
a magunk, nem lelkészi eszközei-
vel. A zsinat-presbiteri alapelven 
mûködô Református Egyházunkban 
fontos szerepe van a paritás elvé-

nek, amelynek szellemében, mi, 
nem lelkészek is hasznos szolgála-
tot tehetünk egyházunknak. 

Fô feladataink közé tartozik 
azoknak az embereknek a meg-
szólítása, akik látens református-
ként valamit még ôriznek ugyan 
magukban a vallásból, de semmit 
sem tesznek  hitük gyakorlásáért, 
és azok elérése is, akik nem tar-
toznak egyik felekezethez sem. Eh-
hez eszközeink többek közöt nem-
zeti és más lokális ünnepeink, és a 
civil szervezôdések is, hiszen soha 
nem lehet tudni, kit és min keresz-
tül szólít meg az Isten. Európa újra 
missziós terület lett, az egyháza-
ink az iskolák, a szeretetotthonok, 
a kórházak révén a templomon kí-

vül is tevékenykednek. Sokakat ir-
ritál ez az aktivitásunk, fôként a 
globalizáció szálláscsinálóit és 
haszonélvezôit zavarja egyháza-
ink társadalmi jelenléte, szíve-
sen visszaszorítanának bennünket 
a templom falai közé. De ezt nem 

hagyhatjuk, hiszen minden állam-
polgárnak, így az egyház tagjainak 
is joga van részt venni a közélet-
ben, politizálni, akár lelkészi, akár 
nem lelkészi egyháztag. Ha er-
re nem lenne lehetôség, akkor az 
súlyos diszkriminációt jelentene. 
Pál apostol szavait idézve, „Egy-
más terhét hordozzátok…”, vagy-
is felelôsség van rajtunk, Jézus 
Krisztus mai tanítványain egymá-
sért és másokért is. 

Ebben a munkában együtt kell 
mûködnünk más felekezetû test-
véreinkkel is az ökumené szelle-
mében, nagyon fontosnak tartom 
a jó kapcsolat ápolását a testvér-
egyházakkal, annak a reménysé-
gével, hogy ha Istenhez közel le-

szünk, akkor egymáshoz is közel 
kerülünk.

A fôgondnoki tevékenység köré-
be tartozik a szervezeti munka is. A 
püspökbôl és a fôgondnokból álló 
egyházkerületi elnökség feladata a 
közgyûlés elôkészítése. A Magyar-
országi Református Egyház tör-
vényhozó testülete a zsinat, amely-
nek elnöki tanácsát az egyházke-
rületek püspökei és fôgondnokai 
alkotják, így a fôgondnoki tisztség 
természetesen zsinati tagsággal 
is együtt jár. Mindez felelôsség és 
feladat számomra, amelyet Isten 
segítségét kérve és remélve szíve-
sen vállalok.

– Milyen rendezvények, feladatok 
állnak ön elôtt ebben az évben?

– Magyarországon a Reformá-
tus Egyház számára a 2009-es év 
a genfi reformátor 500. évfordu-
lójára emlékezve Kálvin-év, amely 
alkalomból programsorozatot szer-
vezünk. Ennek nyitánya lesz márci-
us 18-án Debrecenben egy Kálvin-
kiállítás megnyitása. 

Május 22-én kerül sor a Gene-
rális Konvent elnöksége ülésére, 
ahol csodálatos dolgot szeretnénk 
megvalósítani. Református Egy-
házunkban elindult egy folyamat, 
egy közös alkotmány kidolgozása 
az egész Kárpát-medence kilenc 
református egyházkerülete szá-
mára, melynek elfogadása, remé-
nyeink szerint, májusban történik 
meg Debrecenben. Ettôl kezdve 
Magyarországi helyett Magyar Re-
formátus Egyházról beszélhetünk, 
amely által az egységes Európa 
szellemében egyfajta lelki egye-
sülés, a reformátusság határokon 
átívelô összetartozása kerülne ki-
fejezésre. 

Augusztus végén reménység sze-
rint egy nemzetközi Kálvin-konfe-
rencián veszek részt Budapesten, 
mint a Kálvin Jánosról szóló könyv 
írója, ôsszel pedig egy nagy hang-
versennyel kívánjuk megtisztelni a 
jubileumi esztendôt Budapesten, a 
Mûvészetek Palotájában.

GÁGó ANITA

huszár pál: fô feladatainK Közé tartoziK azoKnaK az embereKneK a megszólítása, aKiK 
látens reformátusKént valamit még ôrizneK ugyan maguKban a vallásból, de semmit 
sem teszneK hitüK gyaKorlásáért
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Papp Péter kőfaragó
tel.: 30/277-4487

Gránit síremlékek

már 200 000 Ft-tól!

Gránit ablakkönyöklők

4250 Ft/fm-től

kaphatók

Német minôségi
laminált padlók

57 990 Ft-tól
I. osztályú 

szalagparketták

11 mm-es parafapadló
13 490 Ft helyett 6590 Ft-ért

már 4590 Ft/m2-tôl

10 év gyártói garanciával

Acél biztonsági
bejárati ajtó

12+1 pontos zárral

BEÉPÍTÉSSEL

MABISZ
minôsítéssel

Fehér ésbarna
színben

6 mm-es/31-es 1290 Ft/m2-tôl
7 mm-es/31-es 1590 Ft/m2-tôl
8 mm-es/31-es 1990 Ft/m2-tôl

SZEGÉLYLÉC, HABFÓLIA FÉLÁRON

Beltéri ajtók
óriási

választékban!
Fa

17 400 Ft-tól

Dekorfóliás
23 990 Ft-tól

CPL fóliás
47 990 Ft-tól

Mûanyag
harmonikaajtó
9500 Ft/m2-tól

Megyei hírek

Utazás kiállítás Budapesten
Tucatnyi új, a megye nevezetességeit népszerûsítô kiadvánnyal 

mutatkozott be a budapesti Utazás kiállításon február 27. és már-
cius 1. között a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal és Várpalota 
város. Közel 40 ország részvételével 16 000 négyzetméteren mu-
tatkozott be 800 kiállító. A kiállítás díszvendége  Görögország volt, 
de újdonságnak számított Japán bemutatkozása is. A szervezôk ki-
emelt súlyt helyeztek a belföldi kulturális turizmusra. Veszprém 
megyébôl mintegy ötven kiállító önálló, illetve a balatoni és a 
közép-dunántúli regionális standokon mutatkozott be. Különleges-
ség, hogy megyei városok közül Pápa elôször jelent meg a kiállítá-
son. A VMTH tízezer darab kiadvánnyal, köztük több újdonsággal 
lepte meg az érdeklôdôket. Ilyen például az idei Veszprém megyei 
rendezvénynaptár, illetve a Természetjárás és kerékpárturizmus.  

Van költségvetése a megyének
A képviselôk 24 igen és 13 nem voks ellenében elfogadták az 

idei megyei költségvetést február 19-én. A bevételi fôösszeg több 
mint 17 milliárd forint, a kiadásé meghaladja a 18 milliárdot. Az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési hiánya megközelíti az egy-
milliárd forintot. A megyegyûlés tagjai többek között megvitatták 
a megyei rendôrfôkapitányság beszámolóját, különös tekintettel a 
közelmúltbeli veszprémi gyilkosságra. 

– A Veszprém Megyei Rendôr-fôkapitányság éves jelentésében 
olvashatjuk egyebek mellett, hogy nagy erôfeszítéseket tettek 
a nyilvános helyek rendjének megszilárdítására, a lakosság biz-
tonságérzetének javítására. Marian Cozma meggyilkolása utáni 
helyzet viszont a jelentés átértékelésére késztet – fogalmazott 
Áldozó Tamás, a Fidesz frakcióvezetôje. Olyan fogalmakat kere-
sett a jelentésben, mint szervezett bûnözés, bûncselekmények 
bûnszervezetekben való elkövetése, védelmi pénzek szedése, lá-
nyok futtatása. Hozzátette: a közvélemény bízik a példás és 
gyors, ôszinte és határozott eljárásban, az ügyészség és a bíróság 
felelôssége is óriási. Kérdés, hogy a magyar rendôrség van-e olyan 
szervezeti és morális állapotban, hogy sikeresen száll szembe a 
szervezett bûnözés kihívásaival? Amikor az egyik kormánypárti na-
pilap azt írta, félnek a cigányok Enyingen, elmondhatjuk-e, hogy 
mi is félünk, féltjük a gyermekeinket, szüleinket, mert úgy érez-
zük, kiszolgáltatottak vagyunk. Mi, adófizetô magyarok csak biz-
tonságot, rendet akarunk, október 23-án, és március 15-én is – 
hangsúlyozta Áldozó Tamás.

Dobogósak megyénk borai
A millenniumi év keretében borversenyt rendeztek, amelyen az 

ezeréves Fejér, Veszprém és Zala megye legjobb nedûit díjazta egy 
szakmai zsûri, köztük dr. Kállay Miklós, a Magyar Bor Akadémia el-
nöke, valamint tucatnyi ismert hazai borász a hétvégén, Budapes-
ten, a megyeházán. A társadalmi zsûriben Talabér Márta, a Veszp-
rém megyei közgyûlés alelnöke is értékelte a finomabbnál finomabb 
italokat. Ezüstérmes lett a köveskáli cabernet sauvignion barique, 
illetve a tramini válogatás, a Pálffy Szôlôbirtok és Pincészetbôl, 
a zánkai szürkebarát, a Varga Zoltán/Lídia Borházból, a Koczor 
Pincészetbôl a balatonfüredi olaszrizling. Ugyancsak második 
helyen végzett a badacsonyi olaszrizling a Varga Pincészetbôl, 
a kôvágôörsi cabernet sauvignion rosé, a Pálffy Szôlôbirtok és 
Pincészetbôl. Szép helyezést ért el még a mithrás cuvée, a Salánki 
Családi Borpince bora Tihanyból, és a badacsonyi kéknyelû, a 
Szôlészeti Borászati Kutató Intézettôl.
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Disznóvágás Inotán
Mindig is volt hagyománya 
Inotán a disznóvágásnak, de 
mára egyre kevesebb család vál-
lalkozik arra, hogy a felnevelt 
disznót házilag vágja le, dolgoz-
za fel élelmiszerekké, fogyassza 
el frissen, és tartósítsa a család 
éléskamrája számára.

Inota faluban télidôben azért 
hallani innen-onnan, hogy disz-
nóvágást tartanak,  bár mára a 
hûtôszekrények, fagyasztók elter-
jedésével nem csak a fagyos, hi-
deg idô alkalmas a sertés feldolgo-
zására. Sok esetben ma már nem a 
saját, házilag felnevelt hízót vág-
ja le a család, hanem megvásárol-
ja valamelyik tenyésztôtôl. A fa-
luban is élnek olyan gazdák, akik 
foglalkoznak sertéstenyésztéssel, 
bár egyre kevesebben, így vannak, 
akik a környezô falvakból vesznek 

levágásra állatot, ahogy ez történt 
március elején is Inotán.

A disznóvágás reggelén hideg 
szélre ébredtek a készülôdô csa-
ládtagok és a segédkezôk, így, bi-

zony szükség volt a jó forralt bor-
ra munka elôtt és közben. Valami-
kor hagyományosan szalmával pör-
költék meg a disznót, ma ezt már 
mindenhol gázzal végzik, majd 
lemossák, kefével letisztítják és 
megkezdôdik a feldarabolás, ahogy 
ez alkalommal is történt. A nagy-
apáktól, szülôktôl látott, tanult 
hagyományos módon, és szakava-
tott kezekkel állt neki Szôke János  
böllér feldarabolni a majdnem 140 
kg-os sertést, mellyel hamar vég-
zett is. A gyerekek kíváncsiskodva 
nézelôdtek, segédkeztek az állat 
körül. „Nevess, hogy vastag legyen 
a szalonna!” – szólt oda a böllér 
a mellette álló kisfiúnak, miközben 
kettévágta a szalonnának valót.  

Már reggeltôl gôzölgött a nagy 
üstben a víz, amibe aztán beletet-
ték az abálni való bel sôségeket, 
húsokat, a hurkába, disz nósajtba 

valókat, és miután a rizs is kifôtt, 
megkezdôdhetett a hurka töltése, 
a kolbászba pedig darált nyers hús 
került finomra befûszerezve. Kisült 
a töpörtyû is, a nyersen hagyott 
sonkák, szalonnák pedig sóban 
várják, hogy hetek múlva füstre 
kerülhessenek. Négy-öt napig kap-
ja a füstöt, hideget, mert a meleg 
füst nem jó a sonkának. Az ôsi ha-
gyományos tartósítási eljárás, a 
füstölés után aztán az ízletes son-
kák, disznósajtok a kamrában vár-
nak további sorsukra. 

A délelôtti órákban frissen sült 
pecsenye és máj került az asztal-
ra, de az egész napi munka meg-
koronázása a vacsora volt. Arany-
ló húsleves orjából, csontból, íny-
csiklandó sült hurka, kolbász nem 
hiányozhatott a tányérokról.

GÁGó ANITA
FOTó: RÉDLI  JóZSEF

A hetedik kör ôsztôl a mozikban
Sopsits Árpád filmrendezô  leg-
újabb filmje, A hetedik kör, a 40. 
Magyar Filmszemle alkalmával 
került bemutatásra. Érdekessége, 
hogy jeleneteinek nagy részét 
Várpalotán forgatták, itteni isko-
lában, köztereken, lakásokban.

A történet a kamaszkorról, az 
élet és a halál különös megtapasz-

talásáról szól. Ez Sopsits Árpád ka-
masztrilógiája befejezô részének 
témája, melyben tovább vizsgálja a 
gyermeki lélek és a külvilág viszo-
nyát. Konklúziója meghökkentô…

A hetedik körben az alkotók a 
gyermeki lélek viszontagságainak 
drámai feldolgozásához nyúl. Arra 
keresi a választ, hogy milyen az, 
amikor a külvilág tökéletesen sem-

leges, közömbös a serdülô lélek-
ben megfogalmazódó kérdésekkel 
szemben. A filmdráma kérdésfelve-
tése, annak kifejtése és megvála-
szolása egyaránt aktuális, hiteles 
és igaz is. 

A hetedik kör szereplôi nem anya-
gi gondokkal küszködô suhancok, 
hanem átlagos anyagi körülmények 
között élô tizenévesek, akik saját 

terheik viselése közben szembesül-
nek olyan kérdésekkel, mint hogy 
létezik-e Isten, és hogy szabadon 
rendelkezünk-e mások élete, vagy 
éppen a sajátunk felett.

A hetedik kör ôsztôl látható 
majd a mozikban, többek között 
majd Várpalotán is tartanak dísz-
bemutatót.

BÁLINT ANGÉLA

ma már sajnos, egyre Kevesebb az igazi disznóvágás

szaKavatottan darabolta fel szôKe jános böllér a majdnem 140 Kg-os sertést
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Könnyûzenei lexikon

Dissect
A Dissect death metál együttes baráti társaságból alakult 1989 

vége felé a következô tagokkal: Endrédi Norbert – ének, Márton 
Péter – szólógitár, Kulcsár József – dob. 1990 elején csatlakozott 
Drótos Gábor basszusgitáros. A Dissect nem árnyékra vetôdött: 
két év kemény gyakorlás következett, s 1992 végén végre kilép-
tek a fényre, s nyitottak a közönség felé Bezártság címû négyszá-
mos demójukkal, amit a zalaegerszegi Lorenzo stúdióban vettek 
fel 1992. augusztus 23-án. (A demón a következô számok sze-
repeltek: Lassú halál, Fullasztó levegô, Bezártság, Erjedô félho-
mály) Ezután koncertek sora következett a környéken, Budapes-
ten, országszerte. Pozitív kritikák jelentek meg az együttesrôl, a 
hangzóanyagról, így többek között a Metal Hammer címû zenei 
szaklapban is. 1993. november 13-án a balatonfûzfôi Grog stúdi-
óban rögzítették újabb demójukat, egy nagyon-nagyon egyszerû 
címmel: Pusgush from the vomited, wormy gut. Ezen tizenegy 
szám szerepelt. (Ekkor már Kulcsár József helyett Kincses István 
ült a dobok mögött, valamint Szalai Vernon Béla szólógitárossal 
is beerôsített a zenekar.) A demót sok külföldi kiadó megkapta, s 
ennek köszönhetôen kötött a Dissect kislemezre kontraktust egy 
amerikai kiadóval. 

Sajnos ennek a kislemez hanganyagának még a felvételére sem 
kerülhetett sor. Kincses István dobos családi okokból távozott a 
Dissect együttesbôl, s ez – mivel nem találtak megfelelô személyt 
helyette – megpecsételte a death metál zenekar sorsát.

A várpalotai mûvelôdési ház színpadán lépett fel utoljára, 
1993-ban a Dissect.

Tagok
Endrédi Norbert – ének
Márton Péter – szólógitár
Szalai Vernon Béla – szólógitár
Drótos Gábor – basszusgitár
Kincses István – dob

ÉLESLÖVÉSZET A BAKONYKÚTI LÔTÉREN (cSÖRLÔHÁZ)
2009. március 16–20. Szárazföldi lövészet 8.00–18.00-ig (kis zajhatással)

2009. március 24–26. Szárazföldi lövészet 8.00–18.00-ig (kis zajhatással)

minden héten megújuló
álláSkErESéSi

újSággal
vár a

Glória presszó
(Várpalota, tési-domb, erdődy úti ABc mögött) és a

Kiskulacs sörözó́
(Várpalota, kismező, Hermann O. u., s kanyar után balra)

Térjen be hozzánk, 
és kellemes környezetben 

lapozza át az aktuális 
álláslehetőségeket vagy 

böngésszen az interneten!  
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649

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

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

Ingatlan
86 nm-es családi ház sürgôsen eladó Pétfürdôn 

az iskolával szemben. 70/571-4356
Várpalotán Árpád u. 3. sz. alatti családi ház 

eladó. 30/254-9382, vagy Csernyei u. 19. 
sz.

Felsôinkámban garzon lakás eladó. Felújított 
fürdôszobával. Kedvezô áron. 20/9728-
400

Eladó Várpalotán a Rákóczi úton 53 nm-es 
2. emeleti 2 szobás lakás. Tehermentes.  
Csendes lépcsôházban. 30/862-9616

Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 71 nm-es 1. em.-i 
1+2 szobás étkezôs, erkélyes lakás azonnal 
beköltözhetô állapotban eladó. Uitt garázs 
eladó. 30/322-5118, 30/390-1481

Várpalotán belvárosban Jókai u.-ban 6. emele-
ten 1,5 szobás lakás eladó. Érd. Reggel és 
este 19 órától. 30/623-5326

Várpalotán a Tábormezô utcában 2 szobás la-
kás eladó. Bölcsôde óvoda, iskola, bolt né-
hány méterre. Iár: 6,5 M Ft. Érd: 20/577-
2133

Eladó Várpalotán 50 nm-es 2 szobás gázkon-
vektoros téglalakás az OTP utcájában. 
30/321-1391, 30/618-5921

Eladó családi ház, 54 nm, Sok gyümölcsfával, 
garázs, gáz és fatüzelés. Várpalota, Péti út 
21. 20/4190-704

Eladó Badacsonyban szôlô gyümölcsfákkal, 278 
öl. Melléképülettel, felszereléssel együtt, 
villany van és ciszterna. 88/473-860

Budapest III. ker., Kaszásdûlôn 1+2 fél szobás 
üres panellakás április 1-jétôl kiadó vagy 
eladó. Kaució szükséges. 70/535-8986

Eladó Várpalotán a Jókai utcában 1+3 fél szo-
bás lakás. Iár: 10,5 M Ft. 30/281-6768, 
30/455-4739

Kiadó
Tési-dombon albérleti kisszoba kiadó fiatal, 

egyedülálló dolgozó személynek. 10 000 
Ft bérleti díj+ rezsi. 30/369-3828

Várpalotán, városközpontban 2 szobás felújí-
tott bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 
30/509-6283

Jármû
1995-ös Opel Corsa Swing, 1400 ccm, friss 

mûszakival, zöldkártyával, téli-nyári gumi-
val, megkímélten eladó.30/407-7088

Keaway 50 ccm 2003-as szép kivitelû robogó, 
javításra szoruló, szerelônek, hozzáértônek 
eladó. Ár 220 000 Ft. 30/937-7512

Munkát keres
Munkát keresek, takarítást, konyhai kisegítést, 

segédmunkát vagy bármilyen más munkát 
vállalok. 30/852-8404

Gyermekfelügyeletet, idôsek gondozását, be-
vásárlást, takarítást, bejárói munkát válla-
lok. 30/581-7775

Vegyes
Régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

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

Szántóföldet, rétet, legelôt vásárolnék Ber hi-
da, ôsi, Papkeszi, Sóly, Hajmáskér környé-
kén. Tel.: 20/291-2649

Briggs motoros Robi kapálógép eladó. 30/872-
6084

Neumark II. 1650 márkájú Dj lemezjátszó 2 
darab + bakelitlemezek, könyvek többféle, 
Sony DVD író. 70/212-4322, 70/343-7886

160 literes Zanussi fehér hûtôszekrény eladó 
vagy elcserélem üzemképes háztartási 
vagy mûszaki cikkre. 20/5665-126

Eladó Elin**** fagyasztóláda, 150 literes, ki-
fogástalan állapotban. 19 000 Ft. 

Tel.: 30/699-3988
Eladó digitális sütô-fôzô készülék, olajsütés, 

párolás, gôzölés és kiolvasztás, újszerû ál-
lapotban. 10 000 Ft. Tel.: 30/699-3988

Apróhirdetések Szolgáltatói katalógus

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.

teljes körÛ
nyomdai szolgáltatás

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

AutóAlkAtréSz éS felSzereléS
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

TeL.: 06 (30) 520-7606

teljes körÛ földmunka
Bakonyalja 2007 kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

nyílászáró- és parkettadiszkont
Veszprém, Viola u. 2.

30/864-5608
parkettaveszprem@gmail.com

nyomtatványbolt
Várpalota, táncsics u. 15.

(toptikában)

Háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

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

és átadja a hirdetésfelvevô helyen!
(február 1–március 31-ig!)

Egyet fizet, kettôt kap!
kapcsolati problémák megoldása!

elhidegült szerelmének visszafordí-
tása, anyagi helyzetének javítása.
Gyerekkori sérülések feldolgozása, 

napi munkahelyi stressz oldása.

Telefon: 06 (70) 597-0088

JÓSLÁS 
meSTerfOkOn!

AkciÓ!

a Palotai Hírnök, a város lapja

Hirdetési tanácsadót keres
a jelentkezést a 20/291-2649-es telefonszámon várjuk.

raVeczky üVeGezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

RÉGI MOTOROKAT  
1974-es évjáratig vásárolnék. 

Romos állapotúak, alkatrészek, 
oldalkocsik, motorosruházat, sisak, 

mo to ros köny vek is  érdekelnek. 
70/514-8314

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

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

Bútor, szerelvény 
és lapszabászat

8100 Várpalota, Fehérvári u. 37. 
(volt mélyfúrók telephelye)

88/371-152, 20/332-2865

Gerfa Kf t .

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

Gázvezeték- és -készülékszerelés és -tervezés
Gázkazán, gáztűzhely javítása, tisztítása

Gázrendszerek felülvizsgálata, szabványosítása
Fűtésszerelés, -javítás, víz-, szennyvízszerelés különböző technológiákkal

Csöpögő csapok javítása

VGF 2000 Bt. – Abrincsák József
Víz-fűtés-gázvezeték- és gázkészülék-szerelő mester

06 (70) 219-2692
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Eggyé válni a fegyverrel
A bujutsu-kai kenshin-ryu harc-
mû vészet lényege: eggyé válni a 
fegyverrel. Itt, városunkban meg-
tapasztalhattam, valakinél ez már 
megvalósult. 

Mikor beléptem a Thuri gimnázi-
um sportcsarnokába, a három éve 
mûködô bujutsu-kai kenshin-ryu 
csoport épp gyakorolt Sipos Csaba 
szakmai irányításával, és Strenner 
Balázs vezetésével. Sipos Csabát 
kér deztem a sportágról.

– Mi a története e látványos, 
de elmélyülést igénylô távol–keleti 
gyökerû sportnak?

– A bujutsu-kai kenshin-ryut Sza-
bó András alkotta mintegy 25 évvel 
ezelôtt a dzsúdó, karate, iaido, ko-
budo (azaz a fegyverek hasz nálata) 
sportokból. Elmondhatjuk, tipiku-
san magyar sportág, amelyet azon-
ban nemzetközileg is elismernek. Ez 
a stílus a puszta kezes önvédelmi 
technikákon (fogásokból való sza-
badulás, dobás, eséstompítás stb.) 
kívül eszközökkel és fegyverekkel is 
tanít technikákat: nuncsaku, hay 
villa, tomfa, szamurájkard. Nyerd 
meg a csatát, mielôtt elkezdôdött 
volna – ez a cél, s az eszköz a vá-
gás mûvészete.

– Mi fogta meg ebben a harc mû– 
vé szetben? 

– Az emberközpontúság, hogy 
a tanítás emberbôl emberbe tör-
ténik, a filozófiai és szellemi hát-
tér. Az, hogy a közösségrôl szól, és 
nem az egyénrôl. 

– Mennyire gyakorlatias a 
bujutsu–kai kenshin–ryu ?

– A harcról szól, azokról a tech-
nikákról, taktikákról, amelyeket a 
mindennapokban használhatunk 
egy esetleges támadás kivédése, 
elhárítása esetén. 

– Hogyan épül fel egy edzés?
– Három fô részre osztjuk fel, 

az önvédelmi technikára, kondici-
onálásra; a kardvágó technika csi-
szolására; valamint a küzdelemre, 
a tanultak gyakorlati megvalósítá-
sára.

– Mennyi idô alatt lehet megta–
nulni ezen technikákat? 

– Mivel az ösztönös mozgásko-
ordinációra épül a stílus, így köny-
nyen elsajátítható. Van egy, a tá-
vol-keleti harcmûvészeteknél meg-
szokott vizsgarendszer, amelyben 
mindenki elôrébb léphet tudásá-
nak megfelelôen. 

– Hányan mûvelik e harc mû vé– 
sze ti stílust?

– 300-400 fôt számlál az irány-
zat, országos lefedettséggel. Ebbôl 
körülbelül 30% nô, hiszen itt nem 
szükségeltetik akkora fizikai erô, 
csak kitartás. Itt az állóképessé-
get szerezhet mindenki, azonkívül 
megtanulhatják az önvédelmet, ön-
fegyelmet, összpontosítást, azt, mi 
a csapatszellem. Van ügyvéd, orvos, 
kômûves, tanuló közöttünk, a leg-
több korosztályból, bár csak 14 év 
felettieket várunk, mert a fegyver- 
és kardforgatás felelôséggel bíró 
embert követel és felelôsségteljes 
embert nevel. Heti egy alkalommal 
van edzést itt Várpalotán, s a tagok  
otthon is gyakorolnak, elmélyednek 
a harcmûvészetben, nemcsak fizi-
kai, de szellemi síkon is. Csapatunk 
tart technikai bemutatókat, testne-
velésórákat, csapatépítést is. 

– Mi a különbség a sport és a 
harcmûvészet között?

– A sportban a másik, a harc mû-
vészetben saját gyengeségeinket, 
hibáinkat kell legyôzni. 

ERDÔHÁTI
FOTó: RÉDLI JóZSEFönvédelmet, önfegyelmet és összpontosítást tanulhat mindenKi

sipos csaba strenner balázs

Taekwondós sikerek a Barátság-kupán
Hetedik alkalommal rendezték 
meg a Barátság-kupa elnevezésû 
nyílt taekwondo bajnokságot 
február végén. Veszprém me gyé-
bôl a Várpalotai Marathon TKE és 
a Pétfürdôi DSE taekwondósai is 
részt vettek ezen a tornán.

A versenyen többségében a 
kick-box szakág remekül felkészí-
tett versenyzôi domináltak, de a 
Veszprém megyei taekwondósok 
így is remekül helytálltak.

Szabó Dávid serdülô –40 kg-os 
kategóriában bronzérmet szerzett.

Andó Bálint serdülô –55 kg-
osok között szintén bronzérmes 
lett, míg Szabó István ugyanebben 
a kategóriában a dobogó legfelsô 
fokára állhatott.

A tornán kevés volt a pontozó-
bíró, így a küzdôpástok mellé még 
olyan rutintalan, fiatal bírók is be-
ülhetek bíráskodni, akiknek voltak 
erôsen vitatható döntéseik. Ennek 
az áldozata lett Szabó Rajmund, 

aki a döntôbe kerülésért, az ifjú-
sági –45 kg-os kategória késôbbi 
gyôztesét tisztán verte, csak a bí-
rók nem így látták. Így Szabó  Raj-
mund a bronzéremmel vigasztalód-
hatott.

Szabó Éva sajnos munkahelyi 
elfoglaltságai miatt csak keveset 
tudott készülni a versenyre, de a 
felnôttek között így is ezüstérmet 
szerzett. Gál Imre, a Pétfürdôi DSE 
versenyzôje, a felnôtt –65 kg-osok 
között „touch contact-szabály 

rendszerben” szerzett bronzérme 
után, „hard contactban” a döntôig 
jutott, és ott hosszabítás után 
lett második. Imre látványos, re-
mek közönségmeccset vívott, amit 
a nézôk vastapssal honoráltak. 
Einreinhoff Tamás elsô versenyén 
nagyot küzdött, de éremre nem 
futotta erejébôl. A taekwondósok 
az év elsô versenyére Enyingi 
László (IV. dan) és Hajas Attila 
(II. dan) készítette fel a palotai 
versenyzôket.




