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Nyakunkon az ítéletidő, árvíz, a 
természeti katasztrófák. Itt a nyári 
napforduló és itt van a június 24-i 
Szent Iván-nap, Keresztelő Szent 
Jánosnak és az ősi fényszimboliká-
nak közös ünnepe. János és a nap-
fordulat együtt ünneplése az ötö-
dik századtól általános. Egy forrás 
szerint, mi magyarok a XI. század-
ban már gyújtottunk tüzet Iván 
előestéjén. Már az arab és bizán-
ci források is megemlékeznek a po-
gány magyarok tűzimádatáról, és a 
tűzkultusz a napév fordulópontjai-
hoz kötődő rítusok része volt.

Afrika déli csücskén meg fa-
gyoskodnak. Focivébé zajlik. El-
kezdődött a tizenkilencedik! 
Vizsgálom magamat, megvan-e 
még bennem valami abból az iz-
galomból, amellyel gyerekko-
romban vártam az első mecs-

cset. A játékot, amely valaha 
minden mást kizárt a világból. 
Ez a történet akkor még átélhető 
volt. Ma már nem az. Nekem nem. 
Hol van az egész testet rázó reme-
gés a magyar válogatott meccsei 
előtt? Hová lett a figyelem, amely 
másfél órára a focin kívül minden 
mást eltörölt a világból? Hol van-
nak az éber álmok, amelyek visz-
szaidéztek egy-egy mozdulatot, 
mintha az én mozdulataim lettek 
volna, mintha Albert és Nyilasi, 
akkori bálványaim helyettem 
cselezték volna tisztára magu-
kat a Népstadionban? Mindez el-
múlt, az érzésre is alig emlékszem. 
Most máshol, más szívekben új 
érzések ébrednek. Afrika a vi-
lág színe előtt átéli öntudatát. 
Most születik egy nemzet. Mű-
anyag trombitákat fújva, táncol-

va. Most születnek azok a pillana-
tok, amelyek beleíródnak néhány 
nemzedék szívébe. Tshabalala el-
képesztő ütempasszt kap a félpá-
lyáról, lefutja a mexikói védelmet, 
és tökéletes tartással lövésre len-
díti a lábát. Nyolcvanezer ember 
akarja, hogy a labda bevágódjon a 
kapuba a mexikói kapus mellett. 

Midőn ezt írtam, borult volt az 
ég (Palotán), és a brazilok játszot-
tak az elefántcsontpartiakkal, és 
leiskolázták őket. Az afrikaiaknak 
különben nem terem babér ezen 
a vébén. Sokan gyengén veszik a 
rajtot, és azt mondják, majd az 
egyenes kieséses szakaszban kell 
észnél lenni.

Hát legyenek. Sajnos, valami 
nagyon megváltozott, mert egyre 
inkább azon kapom magam, hogy 
elszunnyadok a tévéközvetíté-

sek alatt. Elhamvadt volna a tűz? 
Játszhat nekem már a világsztá-
rokkal teletűzdelt Real Madrid, 
meg a Barcelona, az új Manchester 
United, a Bayern München. Nem 
tud igazán érdekelni. Mikor látom 
azt a mérhetetlen szenvedést, kis-
hitűséget a pályán, akkor inkább 
amondó vagyok, hogy kapjuk be 
mielőbb az első gólt és legyen mi-
előbb vége a szenvedésünknek.

A nyár fáradt tompasága azon-
ban tovább ragyog. Mert minden 
a nyárról, a Balatonról, és a fo-
ciról (a játékról) szólt. A játékról, 
mert a játék túl van az ésszerű-
ségen. Csak önmagában van értel-
me. Samuel Beckett egyik szerep-
lője mondja a Végjáték című da-
rabban: „Mivel így megy a játék, 
hát mi is játszunk így.”

Balassa Gellért

lángoló tüzeket ugrálva
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Drótposta
a temetéseken a W. temetkezés sírhoz viszi a koszorúkat, nem a szépen 

felöltözött résztvevőknek kell cipelniük. A N. K. TI miért nem? Utolsó 
temetésen, ahol voltam, a kapuból ment vissza 3 fiatal a ravatalozó 
előtt maradt koszorúkért. […] Drága a temetés, a koszorú elszállítását 
is meg lehetne oldani, ahogy másikak is megoldják. 30/423-7061

Örülök, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően biztonságos már az át-
kelés a sportcsarnoknál. Életeket mentett. 20/775-2188

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Kezdődik a beruházás a Fidesz polgármester-
jelöltje: talabér Mártaa Magyar Motorkerékpár Kft., 

ügyvezetője Mázló Imre tájé-
koztatja Várpalota Város Önkor-
mányzati Képviselő-testületét a 
motorkerékpárgyártó-üzem be-
ruházásának kezdetéről.

A 2010. május 31-i határidő 
előtt megkezdték a leendő vár-
palotai üzemegység beruházá-
sát. Megvásárolták az üzem lét-
rehozásához megfelelő területet, 
megkezdődött az üzem tervezé-
se, a már meglévő látványtervek 

figyelembevételével. Megkezdték 
a megfelelő szakhatósági engedé-
lyek beszerzéséhez szükséges pa-
pírmunka összeállítását, és a terü-
let körbekerítését előkészítették. 
Mindeközben a további motorke-
rékpár-típusok fejlesztése is fo-
lyik, a következő modell bemuta-
tója 2010 vége, és 2011 eleje kö-
zötti időben lesz. 

A Magyar Motorkerékpár Kft.-t 
jelölték a Magyar Formatervező 
Szövetség díjára, a Magyar De-
sign Menedzser Díjra, ami a leg-
rangosabb ilyen jellegű díj. Ezen-
kívül a motorkerékpár formater-
ve bekerült a Magyar Formaterve-
zői Díj döntőjébe, mely jelölések 
rendkívül fontosak, mivel komoly 
szakmai zsűri előtt vizsgáznak a 
jelöltek.

Mázló Imre minden további lé-
pésről tájékoztatni fogja a képvi-
selő-testületet.

G. a.

Nagycsaládos sikerek!
A Csupaszív Nagycsaládos 

Egyesület a Héra Alapítványhoz 
benyújtott pályázatán 37 család 
részére közel 1,5 millió forintot 
nyert villamos áram visszatéríté-
sére, mely által nem kevés pénzt 
sikerül megspórolnia a családok-
nak. Mivel a Héra Alapítvány ezt a 
nagyszerű lehetőséget nem egy-
szeri alkalommal, hanem folya-
matosan biztosítja, az egyesü-
let tervezi, hogy további csalá-

dok részére is pályázik a jövőben. 
Az egyesület leköszönő elnöke, 
Lórántné Császár Zsuzsa tájékoz-
tatása szerint az egyesület által 
2010-ben ez idáig pályázatokon 
elnyert összeg 5,5 millió forint, 
illetve további beadott pályáza-
tok vannak elbírálás alatt. Mindez 
hozzájárul ahhoz, hogy a csalá-
dok nehéz helyzetét megkönnyí-
tő lehetőségek ne maradjanak ki-
használatlanul.

A Fidesz önkormányzAti válAsztási egyeztető bizottságA (öveb) egyhAngúlAg 
tAlAbér mártát, A térség országgyűlési képviselőjét jelöli polgármesternek Az őszi 
önkormányzAti válAsztásokon – mondtA huszárné bAcsárdi vAlériA, A párt várpA-
lotAi elnöke. tAlAbér mártA országgyűlési képviselő FogAdóórát tArt június 25-én 
pénteken 10 órától 12 óráig A várpAlotAi polgármesteri hivAtAlbAn.

Óvd a környezeted!
a június 5-i környezetvédelmi 
világnap alkalmából tartottak 
városi vetélkedőt a Bán aladár 
Általános Iskola tornatermében. 
a változatos feladatok közben 
bizonyíthatták ügyességüket és 
tudásukat a különböző iskolák-
ból érkező csapatok, miközben 
az ismereteik is bővültek a kör-
nyezetvédelem területén.

Írásbeli fejtörők, mozaikkira-
kó mellett ügyességi sorverseny 
is szerepelt a feladatok között a 
Gerebicsné Barna Gabriella peda-
gógus vezetésével zajló vetélkedő 
során. Az alsó osztályos tanulók 
izgalommal szurkoltak csapattár-
saiknak, hogy a megfelelően kivá-
lasztott szelektív gyűjtőkbe minél 
gyorsabban bekerüljön a műanyag 
palack, használt elem, papír. Érde-
kes feladat volt számukra a súly-
becslés: vajon hány kilogramm a 

kézbe adott vascső vagy papír-
köteg? Környezetvédelmi kiad-
ványt is lapozgathattak a gyere-
kek, hogy rátaláljanak a feladott 
kérdések válaszaira. Háromfős 
csoportok versengtek egymással, 
a csapatnevek is a környezetvé-
delem témaköréhez kapcsolódtak, 
volt többek között Csermely, For-
rás, Zuhatag nevű csapat is.

A győzelmet a Várkerti Álta-
lános Iskola 1. csapata szerezte, 
második helyen a Várkerti 2. csa-
pata végzett, a harmadik helyet 
pedig az Inotai Tagiskola tanulói 
érdemelték ki. Az értékelést vég-
ző zsűri tagjai voltak Németh Ár-
pád polgármester, a Várpalotai 
Közüzemi Kft. képviseletében Hári 
Sándor értékesítési és Poór Mária 
környezetvédelmi ügyintéző, va-
lamint az iskola pedagógusai, Da-
ruság Lászlóné, Badicz Istvánné, 
Janyik Istvánné és Takács Mária. 
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Újra megnyílt az inotai tornaterem
Másfél év után újra megtelt az 
Inotai tagiskola tornaterme, 
a tanulók ismét tornázhatnak, 
sportolhatnak, játszhatnak az 
idén 35 éves tornateremben. el-
készült a felújítás, a tornaterem 
június 12-én, az inotai iskola 
hagyományos családi napja kez-
detén került átadásra. 

Nagy öröm ez az iskola szá-
mára, hiszen véget ért egy ne-
héz korszak, a tornaterem ismét 
használatra kész, sőt, szebb, mint 
volt, hiszen új tetőszerkezet, fel-
újított belső burkolat díszíti. La-
punk már beszámolt a tornaterem 
kálváriájáról: egy egyszerű te-
tőfelújítással indult, a szaksze-
rűtlen munka eredményeképpen 
azonban a tető beszakadt. Az ön-
kormányzat 15 millió forintos tá-
mogatásából sikerült végül hely-
rehozni az épületet, a kivitelező 
Várpalotai Közüzemi Kft. szakértő 
munkája segítségével. Holdosiné 
Varga Zsuzsanna tagiskola-vezető 
köszöntötte a tornaterem-átadó 
ünnepségen a megjelent vendége-
ket: Talabér Márta országgyűlési 
képviselőt, Németh Árpád polgár-
mestert, Helt Tamást, a közüzemi 
kft. ügyvezetőjét és Bándli Gyu-
la főmérnököt, dr. Bakonyi Csil-
lát, az Inotai Készenléti Lakóte-
lep Részönkormányzatának elnö-
két, Csőszné Rabóczky Ágnest, a 
Várkerti Általános Iskola, Szakis-
kola és Tagiskolái igazgatóját, va-

lamint a megjelent önkormányzati 
képviselőket, pedagógusokat, szü-
lőket, volt és jelenlegi tanulókat. 

A 35 évvel ezelőtt, az Inotai 
Alumínium Kohó és a Novem-
ber 7. Hőerőmű által megépí-
tett tornaterem másfél éves le-
állása alatt a tornaórákat tartot-
ták a folyosókon, jó idő esetén 
az udvaron, a Készenléti lakóte-
lepi közösségi házban, és az ön-
kormányzat anyagi hozzájárulásá-
val a balatonfűzfői uszodában. Az 
idén januárban megkezdődött fel-
újítás véget ért, és ezzel a torna-
órák, sportfoglalkozások elől el-
hárultak az akadályok, a gyerekek 
június 12-én birtokba vehették a 
tornatermet. Az avatáson a tagis-
kola-vezetőt követően Németh Ár-

pád és dr. Bakonyi Csilla szólt a 
megjelentekhez, majd a vendégek 
Talabér Márta vezetésével ünne-
pélyesen átvágták a nemzeti színű 
szalagot. Ezután jöhettek a gyer-

mekek: az iskola tanulói sportbe-
mutatójával indult meg az élet az 
új tornateremben. Az avatás után 
a vendégek megtekinthették az 
év végi alkotótáborban született 
munkákat, a gyermekek kézmű-
ves alkotásait, és bemutatót lát-
hattak a kompetencia alapú okta-
tás során végzett két projektről. 
A harmadikosok Mértékegységek 
régmúlttól napjainkig címmel ké-
szítettek egy kiadványt, amelyben 
összegyűjtötték a mintegy három-
hetes munkával órákon, kirándu-
láson szerzett ismereteiket a mér-
tékegységekről, mérésekről, majd 
a hatodik osztályosok Petőfi Sán-
dor Arany Lacinak című művét ad-
ták elő angolul. A nap további ré-
szében megrendezett családi nap 
során színes programokkal várta 
az iskola a tanulóit, a szülőket, 
testvéreket. 

GÁGÓ

Az iskola udvarán megrendezett hagyományos családi nap ke-
retében többek között főzőversenyen vetélkedhettek egymás-
sal az osztályok, és számos sportverseny tette izgalmassá a na-
pot a gyermekek számára: tájékozódási futóverseny, lábtengó-
bajnokság, kerékpáros ügyességi verseny és labdarúgó mérkőzé-
sek. „Quadulj meg”-motorozási lehetőség, sőt még rókavadászat 
is színesítette a programok sorát. Modellező és harcászati bemu-
tatókat tekinthettek meg a résztvevők, és különféle játék állt a 
tanuló ifjúság rendelkezésére e meleg nyári napon. Az izgalmas 
programot több tanuló számára még sátorozási lehetőség is gaz-
dagította: négy napot töltöttek el a vállalkozó kedvű gyermekek 
éjszakai sátorozással az iskola udvarán.

A város és A térség vezetői A gyerekekkel egyetemben jól érezték mAgukAt Az új tor-
nAteremben megtArtott sportbemutAtón 

Összefogással a szebb lakókörnyezetért
szakmai tanácskozásra ültek ösz-
sze megyei városszépítő és helyi 
szervezetek a kezdeményező vár-
palotai Városszépítő és -Védő 
egyesülettel május végén, hogy az 
összefogással munkájuk még ha-
tékonyabbá válhasson a jövőben.

 
Három évvel ezelőtt fogalmazó-

dott meg a Városszépítő és -Védő 
Egyesület részéről az az elképzelés, 
hogy a megyében hasonló terüle-
ten tevékenykedő szervezetek a 

tapasztalatszerzés és a gyümöl-
csöző közös munka céljából szo-
rosabb együttműködést valósítsa-
nak meg. Ennek szellemében került 
megszervezésre a szakmai tanács-
kozás is, amelyre a megye más te-
lepüléseiről érkezőkön kívül a te-
vékenységük folytán a témához 
kapcsolódó várpalotai egyesüle-
tek is hivatalosak voltak. A meg-
beszélésen Orosz László beszélt 
a szervezet környezetvédelmi moz-
galmáról, Móri Sándor az ifjúsági 

munkát és a kulturális rendezvé-
nyeket mutatta be, majd Jákli Ti-
vadar elemezte az egyesület kép-
viseletét az önkormányzati munká-
ban. Petrovics László elnök beszá-
molójában összefoglalóan mutatta 
be a szervezet működését, majd 
kiemelten beszélt a  műemlékvé-
delmi feladatokról, a helytörté-
neti kiadványaikról  és pályázati 
tevékenységük eredményességé-
ről. Ezt követően Várpalota terve-
zett városrehabilitációjáról és if-

júságbarát tevékenységéről  Pál 
Ká roly irodavezető adott áttekin-
tést a jelenlévőknek.

A későbbiekben dr. Zsiray Fe-
renc, a tapolcai városszépítő, Gulkai 
László, a sümegi városvédő egyesü-
let, dr. Kovácsné dr.  Haller An namá- 
 ria, a pétfürdői Település szé pítő 
és -Védő Egyesület, majd Herczeg 
At tila, a Várpalota Városi Ter mé-
szet ba rát Szövetség elnöke mu tat-
ták be munkájukat, rendezvé nyeiket.

sz. F.
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Az Alsótekeresi Faiskola Kft.

Áruda:
7-es út 100-as kilométerkônél.

Nyitva tartás:
hétfõtõl-szombatig 8–17- ig,

                   vasárnap 8–12 -ig.
Telefonszám: 06-22-374-384

e-mail: alsotekeresifaiskola@altekfa.hu
www.altekfa.hu

Horte
nsia és

Sásli
lio

m (Hemerocallis)

vásárt h
irdet.

Hármat fizet, négyet vihet

akcióval várjuk kedves Vásárlóinkat,

a készlet erejéig.

Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdővel határolt, 

800–900 m2 méretű, közművesítés alatt 
álló (víz, csatorna, villany)

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

 

70/330-54-27, 70/339-21-59
A három telek kettõre is összevonható.

az ügyvéd válaszol

az adásvételi szerződés 2.
Az adásvételi szerződéssel 

kapcsolatos tudnivalók ismerte-
tésével folytatnám a jogi soro-
zatunkat.

Nagyon fontos eleme a szer-
ződésnek a vételár, hiszen az 
adásvételi szerződés egy vissz-
terhes szerződés, melyben a szol-
gáltatásért ellenszolgáltatás jár. 
A legtisztább eset, ha a vételár 
kifizetése és az ingatlan átadá-
sa egy időben történik, de saj-
nos ez manapság igen ritka eset, 
hiszen nem rendelkezik az embe-
rek többsége annyi készpénzzel, 

hogy belőle lakást vásároljon. A 
vételár kifizetése általában rész-
letekben és az esetek többségé-
ben banki hitelből történik. Fon-
tos megjegyezni, hogy bele kell 
építeni a szerződésbe ha nincs 
egyidejű teljesítés olyan biztosí-
tékokat, amelyek a szerződő fe-
lek érdekeit szolgálják.

Ilyen biztosíték lehet, hogy 
csak a teljes vételár kifizetése 
után kapnak kulcsot a vevők, te-
hát a birtokba adás csak a kifize-
tés után történik. Számtalan vita 
volt már abból, hogy a jóhisze-

mű eladók a teljes vételár kifi-
zetése előtt, sőt minimális elő-
leg vagy foglaló kifizetése ese-
tén birtokba adták az ingatlant, 
amelyen esetleg a beköltöző ve-
vő még átalakítást, felújítást vé-
gez, de a bankhitel meghiúsulá-
sa miatt mindkét fél nehéz hely-
zetbe kerül, esetleg évekig tartó 
pereskedés kezdődik az elszámo-
lás miatt.

Megemlíteném az előleg és 
a foglaló, mint szerződést biz-
tosító jogintézmények fogalmát 
is. Az előleg esetén az átadott 

pénzösszeg a szerződés meghi-
úsulása esetén mindig visszajár, 
bárki miatt is esett kútba a jog-
ügylet. Ellenben a foglaló átadá-
sakor ha a vevő hibájából nem 
jött létre a szerződés akkor el-
veszti azt, ha az eladó miatt, ne-
ki az átadott foglaló dupláját kell 
visszaadnia vevő részére. Mind az 
előleg mind a foglaló általában a 
teljes vételár 10-30% át teszi ki, 
de a felek ettől eltérően is meg-
állapodhatnak.

IFJ. Dr. HarcOs GÁBOr 
üGYVéD

Vitája van szülővel, gyermekkel, baráttal, szomszéddal, munkahelyen főnökkel, beosztottal, kollégával, 
valamely intézménnyel (iskola, kórház, apeh)?

Forduljon hozzánk! Mediáció/közvetítés – szelíd konFliktuskezelés
családsegítő szolgálat, Várpalota, Felsőinkám u. 1. tel.: 88/470-890, 70/374-8441
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a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.

Megkérdeztük...
Mit tapasztalt 

a gátakon?

Kiss Balázs hadnagy
A várpalotai rendőrök három 

területen dolgoztak az árvíz elle-
ni védekezés során. Érkezésünkkor 
Alsózsolcán már javában folyt a 
munka, az emberek nagyon elfá-
radtak addigra, és nagyon jól jött 
nekik a segítség. Bölcsre, amely 
gyakorlatilag megközelíthetet-
len volt, mert annyira el volt zár-
va a víz által, az éjszaka közepén 
érkeztünk meg, ahonnan embere-
ket telepítettünk ki. A Miskolc-
tól körülbelül 30 kilométerre fek-
vő Kesznyétenig majdnem 250 ki-
lométert kellett utaznunk, hogy 
odaérjünk, mert teljesen el volt 
zárva a külvilágtól.

Kovács Ákos törzsőrmester
Mindenfelé elkeseredett embe-

reket láttunk, akik a házukat si-
ratták. A mi dolgunk az volt, hogy 
azokat a házakat, amelyeket még 
nem öntött el víz, mentsük meg 
azáltal, hogy zsákokat pakolunk. 
Ottlétünk utolsó napján két fel-
duzzadt folyó mentén embereket 
kellett kimenekítenünk a háza-
ikból. Amit tudtunk, megtettük, 
de sajnos így is voltak emberek, 
akiknek nem tudtuk megmente-
ni a házát. A kimentetteket ka-
tonai teherautókon vitték el. A 
kisgyerekektől egészen a nagy-
mamákig minden ember arcáról a 
fájdalom tükröződött vissza, nem 
tudták, mi  lesz velük ezután.

BalÁzs KIttI

Palotai rendőrök a gátakon
Az árvíz sújtotta észak-ma-

gyarországi települések tragikus 
képet mutatnak, az ott élő embe-
rek létbizonytalanságba kerültek, 
nem tudják, mit hoz a holnap. Sze-
rencsére sok segítő akadt, a Vár-
palotai Rendőrkapitányságtól hu-
szonhárom fő vett részt  a kár-
mentésben. A bűnügyi osztálytól 
és a közrendvédelmi-közterületi 
osztálytól érkezett munkatársak 

az első nap huszonnégy órában 
dolgoztak és segítettek az árvíz 
elleni védekezésben. Homokzsá-
kokat töltöttek és helyeztek el a 
gátakon, illetve pakolták fel te-
herautókra. A rendőrök beszámo-
lói alapján hatalmas volt az ösz-
szefogás az ott élő civilek és a kü-
lönböző szervek segítői között, az 
emberek hálásan fogadtak  és fo-
gadnak bármilyen segítséget. Dr. 

Csányi Zoltán rendőrkapitány el-
mondta, az árvízkárosultak to-
vábbi megsegítésére az ORFK ado-
mánygyűjtést szervezett, aki úgy 
gondolja, adományozni szeret-
ne hasznos tárgyakat, pénzt vagy 
tartós élelmiszert, azt a Várpalo-
tai Rendőrkapitányságon leadhat-
ja és a rendőri hálózaton keresztül 
amilyen hamar csak lehet, segíte-
nek eljuttatni az érintetteknek.

Határon átívelő kapcsolat
a Faller Jenő szakképző Iskola 
és Kollégium 15 diákját segí-
tette szakmai tanulmányúthoz 
az apáczai Közalapítvány Ha-
tártalanul! programja, melyen 
1 299 800  forintos támogatást 
nyert el az iskola.

A pályázat a diákok közötti ha-
tárokon átívelő személyes kapcso-
latok kialakítását kívánja elősegí-
teni, közösen végrehajtott cselek-
vések támogatása révén.

– A pályázati idő lejárta előtt 
pár nappal fedeztem fel ezt a le-
hetőséget. Gyorsan kellett csele-
kednünk, támogatót is kellett sze-
reznünk az előfinanszírozáshoz, 
mert az utazás költségének ötven 
százalékát később téríti vissza a 
közalapítvány. A Veszprém Megyei 
Önkormányzat ebben segítségünk-
re volt, így megírtuk a pályázatot. 
Feltétel volt továbbá, hogy a kül-
földi fogadó iskola diákjai és a mi 
tanulóink közös munkát készítse-
nek el, mely a szakképzésben ta-
nulók szakmájával kapcsolatos. 
Ötleteket gyűjtöttünk az iskolán-
kon belül  és interneten keresz-
tül a sepsiszentgyörgyi Kós Károly 
Iskolaközpontból is.  Közös meg-
egyezés alapján egy reneszánsz 
stílusú kerti pad előkészítését 
kezdtük meg, az utómunkálato-
kat pedig május 9. és 15. között 

Erdélyben végeztük. Ezt a kis em-
lékművet a  sepsiszentgyörgyi is-
kola emlékparkjában helyeztük el 
– mondta Bőle Károlyné, a Faller 
Jenő Szakképző Iskola és Kollégi-
um igazgatónője.

Az előzetesen Erdély történel-
méből, kultúrájából, földrajzá-
ból felkészített tanulók az egy-
hetes tanulmányút során sok 
történelmi emlékhelyet és ne-
vezetességet érintettek, Aradon 
kezdtek koszorúzással, majd Gyu-
lafehérvárra látogattak, megte-
kintették az egyetlen romániai 
magyar iskolát, majd végigjárták 
Sepsiszentgyörgyet, Háromszék 
területét és végül Kolozsvárat. A 

látogatás és a közös munka révén 
nagyon jó kapcsolatot sikerült ki-
alakítani külföldi diákokkal, sokan 
levelezésbe kezdtek és már a közös 
nyaralást tervezgetik vagy itt Ma-
gyarországon vagy Romániában. 
Az elkészült élménybeszámolók 
alapján a legtöbb tanulót a kint 
élő emberek kedvessége, az otta-
ni magyarság szellemének őrzése 
nyűgözte le leginkább. A kialakult 
baráti kapcsolatot az is mutatja, 
hogy a jövőben szintén egy pályá-
zat útján a fallerosok szeretnék 
ugyanazzal a szeretettel megven-
dégelni a romániai iskola tanulóit, 
mint amivel őket fogadták kint.

GÁGÓ

A FAller iskolA diákjAi bAráti kApcsolAtokAt AlAkítottAk ki A hAtáron túli mAgyAr 
FiAtAlokkAl, így Fűzve össze Azt, Ami összetArtozik
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gyűrű gézA érseki helynök 32 FiAtAlnAk szolgáltAttA ki A bérmálás szentségét 
Az ünnepi szentmisén Fotó: Anikó

több százAn jöttek el A hittAnos tAlálkozórA

A rómAi kAtolikus nAgyboldogAsszony-templomi ünnepi szentmisén 22 áltAlános iskolás lány és 29 Fiú járult Az első szentáldozáshoz

Katolikus hitélet Palotán

Bemutatkozik az emberke egyesület
céljuk a gyermekek közösséggé 
formálása, szabadidős programok 
szervezése, egészségre nevelés: 
az emberke egyesület nemrégen 
ünnepelte egyéves szülinapját, 
de már számtalan programot tud-
hat maga mögött. Jakabné rácz 
Ildikóval, az egyesület elnökével 
beszélgettünk.

– Hogy született az egyesület 
alapításának ötlete?

– Azzal a céllal alakultunk, hogy 
a gyerekeket, fiatalokat közösség-
gé formáljuk, segítő kezet nyújt-
va, tartalmas kapcsolatépítő, ok-
tató-fejlesztő és szabadidős prog-
ramokat szervezzünk a számukra. 

Egyesületünk 2009 februárjában 
jött létre közhasznú civil szerve-
zetként.  Pétfürdői székhellyel mű-
ködünk, de nagyon sok programunk 
van a kistérségben, illetve Várpalo-
tán, és tervezzük, hogy itt is lesz 
telephelyünk. Jelenleg 27 család 
tagja az egyesületnek. 

– Milyen programokat szerveztek?
– A sikeres drogprevenciós, 

egészségmegőrző interaktív foglal-
kozás-sorozatot, a Makk Marci Visz-
szatér című projektünket az idén 
is folytatjuk. Az Esza Kht.-nál if-
júságfejlesztésre nyertünk pályáza-
tot, így szerveztük meg a Közös ne-
vező! programsorozatunkat, amely 
során az volt cél, hogy a résztve-

vők megismerjék önmagukat és 
egymást, együttműködő közösség-
gé váljanak. Tavaly meglátogattuk 
a fővárosi állatkertet, a budapes-
ti bohócparádét, Tihanyba is ki-
rándultunk, a nyáron pedig egye-
sületünk barangoló nyári tábort 
szervezett. Mindezek mellett több 
kistérségi, városi programon – ci-
vilnap, gyermeknap – vettünk részt 
aktívan. Tavaly nyertünk a Mobili-
tás Országos Ifjúsági Szolgálatnál 
egy élménypedagógiai és egy if-
júságsegítőket fejlesztő képzésen 
való részvételt, amelyet két tagunk 
végzett el. A madarak és fák nap-
ja alkalmából erdei erőpróbát ren-
deztünk, játszóházat szerveztünk 

tavaly Inotán, Jásdon, Pétfürdőn, 
Várpalotán, idén a lovasi családi 
napon. 

– Hogy tudja az egyesület az 
anyagi hátteret megteremteni a 
programokhoz?

– Sok sikeres pályázatunk 
van, nyertünk az Esza Kht.-nál, a 
pétfürdői, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzatnál, illetve a Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálatnál is. Emel-
lett nagyon jó a kapcsolatunk a helyi 
vállalkozókkal, bármikor szükségünk 
van valamire, segítenek. Magánsze-
mélyek is támogatják az egyesületet, 
és a Veszprém Megyei Vöröskereszt, 
illetve a Pétfürdői Máltai Szeretet-
szolgálat is segít bennünket. a. H.
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telepi tanulmányi sikerek
a rákóczi telepi tagiskola ta-
nulói a 2009/2010-es tanévben 
számos városi, regionális és or-
szágos versenyen mérették meg 
magukat, képviselték iskolá-
jukat és értek el szép eredmé-
nyeket.

Történelmi és helytörténe-
ti vetélkedőkön rendszeresen in-
dít az iskola egy csapatot, a vá-
rosi Waldstein-vetélkedőn első 
helyezett lett a 7. osztályos csa-
pat – Apagyi Bence, Árvai Gréta, 
Hornyacsek Bence, Tóth Laura – a 
városi helytörténeti vetélkedőn 
szintén a hetedik osztály csapata 
– Árvai Gréta, Hornyacsek Bence, 
Merse Orsolya – ért el második he-
lyezést, Hornyacsek Bence pedig 
harmadik lett az országos történe-
lemverseny megyei fordulójában.

Kistérségi versenyen Szolga 
Dániel ötödikes tanuló második 
helyezést ért el mesemondóként, 
angol tanulmányi versenyen má-
sodik lett az iskolai csapat – Hu-

szár Vanessza 5. osztály, Csuti Mar-
tin 6. osztály, Kerekes Georgina 7. 
osztály, Béres Dávid 8. osztály.

Környezetvédelem terén is 
megmutatták jártasságukat az is-
kola diákjai, a Föld napja alkalmá-
ból rendezett városi vetélkedőn 

Krajczár Kíra Seron és Lozsi Anna 
negyedikesek, Szabó Bence har-
madikos második helyezést ért el, 

a Föld itt, víz ott, környezetvéde-
lem mindenhol elnevezésű megyei 
versenyen pedig első lett az isko-
lai csapat – Csuti Martin, Krebsz 
Zoárd, Zergi Ákos. A területi nép-
daléneklési versenyen 1. helyezett 
lett Tóth Julianna 2. osztályos, a 
csecsemőgondozó versenyen har-
madikként végzett a Laskovics 
Doroti 6. osztályos, valamint Hor-
váth Anita és Mózer Réka 8. osztá-
lyos tanulókból összeállt csapat.

Az iskola matematikazseni-
je, Radnai Bálint 5. osztályos ta-
nuló a Zrínyi matematikaverseny 
megyei és országos fordulójában 
is első helyezést ért el csakúgy, 
mint a Kalmár matematikaverseny 
megyei fordulóján, és az alapmű-
veleti matematika körzeti és me-
gyei versenyén. Kenguru matema-
tikaverseny országos 10., és alap-
műveleti matematika országos 6. 
helyezéssel is büszkélkedhet a fiú. 
Az iskola csapatban is megméret-
tette magát, így a Bolyai megyei 
matematikaversenyen az ötödikes 

Huszár Vanessza, Ilek Dominik, 
Radnai Bálint és Topor Gergely ne-
gyedikként végzett.

Az elmélet mellett az isko-
la nagy hangsúlyt fektet a diákok 
egészségére és kondíciójuk meg-
őrzésére is, mely a sporteredmé-
nyeikben is visszatükröződik. Me-
gyei futóversenyen a dobogó leg-
felső fokára állhatott Kazári Péter 
6. osztályos (országos döntőbe ju-
tott), Lozsi Anna 4. osztályos és 
Szabó Sára 3. osztályos tanuló.  A 
megyei diákolimpián a hatodikos 
Bognár Viktória aranyérmes lett 
kislabdadobásban, és hetedik 60 
m-es futásban, Kazári Péter 600 
m-es futásban hatodik helyezést 
ért el, Laki Gergő hetedik osztá-
lyos kislabdadobásban ezüstér-
mes lett, kilencedik helyezést ért 
el súlylökésben és nyolcadik lett 
kislabdadobásban a végzős Mol-
nár Attila, Varsányi Dávid szintén 
végzős tanuló pedig harmadikként 
végzett magasugrásban.

BalÁzs KIttI

rAdnAi bálint

Kamaragaléria nyílt

Kortárs képzőművészek alkotá-
saiból nyílt kamaragaléria június 
11-én a Krúdy Gyula Városi Könyv-
tár előadótermében. Budai Lász-
ló könyvtárigazgató köszöntötte 
az érdeklődőket és a kiállító mű-
vészeket. Beszédében elmondta, a 
kiállítást hosszú távra tervezik és 
reménykednek abban, hogy ezek-
nek a gyönyörű alkotásoknak kö-
szönhetően talán könnyebb lesz 
becsalogatni a könyvtárba a kör-
nyékre érkező turistákat. Pócsik 

József, a Bartos Sándor óvoda és 
általános iskola igazgatója nyitot-
ta meg a városi és környéki művé-
szek tárlatát, melyet egész évben 
megtekinthetnek az érdeklődők. A 
kiállított alkotások megvásárolha-
tók, amely a kiállítás folyamatos 
megújulását jelenti majd. 

Kiállító művészek: Farkas Ist-
ván, Holányi Julianna, Nagy Car-
men, Papp János, Pásztor János, 
Somogyi László, Tatár Antal, Vá-
mos Sándor.

művészek egymás közt: FArkAs istván, mészáros imre és vámos sándor

A tési-domb mA. A rehAbilitáció igencsAk elkél, csAkúgy mint egy közösségi tér

a tési-dombi 
városrész megújulhat

Várpalota 2008 nyarán nyúj-
totta be pályázatát a Leromlott 
vagy leromlással veszélyeztetett 
városrészek rehabilitációja című 
pályázati kiírásra. A Közép-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség a pályázatot első forduló-
ban támogatásra érdemesnek ítél-
te, majd a második forduló során, 

a 2009 őszén benyújtott pályáza-
ti anyagot a Regionális Progra mok 
Irányító Hatósága 479 097 107  
forint összegű (vissza nem térí-
tendő) támogatásra érdemesnek 
találta. A projekt a Tési-domb vá-
rosrészben kerül megvalósításra, 
eredményesen szolgálva majd Vár-
palota hosszú távú érdekeit.
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Dzsungel könyve a retróban
Július 17-én, szombaton este 
7 órától a Pannon Várszínház 
újabb fergeteges musicallel várja 
a retro színház közönségét. Dés 
lászló egyik legkedveltebb zenés 
darabja, a Dzsungel könyve ga-
rantáltan minden korosztálynak 
szívébe belopja majd magát. 

A Kipling-regény alapján ké-
szült rendkívül népszerű musical a 
dzsungelt, mint emberi társadal-
munk tükörképét értelmezi. Ebben 
a valóságban az emberi tulajdon-
ságokkal felruházott vadak létünk 
jobbik felét képviselik: kemények 
de őszinték, a dzsungeltársadalom 
a természet áthághatatlan, szigo-
rú törvényei szerint él. Az itt fel-
nevelkedő Maugli megvívja nagy 
küzdelmeit, de az emberi társa-
dalom számító, sokszor aljas erő-
ivel szemben csaknem alulmarad. 
Ám egy, csak a homo sapiensre 
jellemző erő mégis visszahívja az 

emberek közösségébe: a szerelem. 
A darab megrázó fináléjában egy 
új emberpár, korunk Ádámja és 
Évája áll szemben a megváltásra 
váró világgal. Az izgalmas és szép 
jelenetek zenei világa megrázó, 
felemelő és sokszor ellenállhatat-
lan humorral teli. A dalok, a szö-

vegek ironikus rétege fergeteges 
szövegpoénokkal, kiemelkedő ze-
nei stílusparódiákkal valósul meg. 
A dzsungel könyve azon ritka 
produkciók egyike, mely minde-
nekelőtt az ifjúságnak szól, ám 
életmodell jellege minden kor-
osztály számára alapvető felis-

meréseket, élményeket, katarzist 
nyújt. (A musical Rudyard Kip-
ling azonos című könyvén alapul.) 
Az eredeti színpadi változat kiala-
kításában közreműködött Hegedűs 
D. Géza és Radnóti Zsuzsa. 

FüssY aNGéla
FOtÓ: PaNNON VÁrszíNHÁz

jelenet A dzsungel könyve előAdásból

retro színház
(Inota, Béke Művelődési Ház)

retro bérlet 2010/2011

ray Cooney
A MInIszter FélreléP

– vígjáték –

eisemann Mihály–zágon István–somogyi Gyula
FeKete Péter

– operettbohózat –

MIénK ez A CIrKUsz
– cirkuszmusical az LGT dalaiból –

bolDoG IDŐ
– musical Zorán dalaiból –

Paul Portner
hAJMeresztŐ

– bűnügyi társasjáték –
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

 

A bérlet ára: felnőtt 9000 Ft, nyugdíjas és ifjúsági 6000 Ft.

Jegyiroda – Információ: Pannon Várszínház Jegyiroda
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200, 30/396-33-98

Tel./fax: 88/563-201 e-mail: pannonjegy@infornax.hu – www.pannonvarszinhaz.hu
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Programajánlók, közérdekû információk
csíK FereNc ParKBaN 
Várpalota, Fehérvári út, volt strand 
4-én 10 órakor kopjafaállítás a 907-es 

pozsonyi csata hőseinek emléke előtt. 
Közreműködik: Regős Sziránszki József

BaGlYas-HeGYtető
Várpalota
27-én, vasárnap 17 órakor a szovjet csa-

patok Magyarországról történő végle-
ges kivonulásának évfordulója alkal-
mából a kopjafaemlékműnél szabad-
ság napi megemlékezés.

KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Képzõmûvészeti kiállítás a ka ma ra ga lé-

riában. Kiállító művészek: Farkas Ist-
ván, Holányi Julianna, Nagy Carmen, 
Papp János, Pásztor János, Somogyi 
László, Tatár Antal, Vámos Sándor. 
A galéria megtekinthető a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt.

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep-
nap 8 (gregorián mise), 10 és 18 óra. 
Minden hónap elsô vasárnapján 15 óra 
litánia, 16.30 g. k. szentmise. 

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

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-ká-
polna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: vasárnaponként 8.45
eVaNGélIKus 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer-
mek-istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai 
istentisztelet 10 órakor. Hónap utol-
só vasárnapján családi istentisztelet 
10 órakor.

sport
tÚra
Városi Természetbarát Szövetség
25–26–27-én Cserépváralja és környéke. 

Info: (30) 459-4514 (Herceg Attila)

Hozzávalók: főtt, 30 dkg áttört 
burgonya, 40 dkg liszt, 10 dkg liba-
zsír, 2 db tojás, 3 dkg élesztő, 1 dl 
tej, 15 dkg darált tepertő, 15 dkg 
füstölt sajt, só

Elkészítés: A burgonyát, a lisz-
tet, a libazsírt és egy tojást a ke-
vés langyos tejben felfuttatott 
élesztővel összegyúrok. Lisztezett 
gyúródeszkán 1,5 cm vastag lap-
pá nyújtom, rákenem a darált te-

pertőt és meghintem a reszelt sajt 
1/3-ával. Összehajtogatom és 1 
órát pihentetem. Ismét kinyújtom, 
meghintem a reszelt sajt második 
1/3-ával és 1 órát pihentetem. 
Legvégül 2 cm vastagra nyújtom, 
bevagdosom, tojással megkenem, 
rászórom a maradék reszelt sajtot 
és pogácsaszaggatóval kiszagga-
tom. A tepsiben még fél órát pi-
hentetem. Forró sütőben kb. 25-
30 perc alatt aranysárgára sütöm.

recept(t)úra

Pannónia pogácsa

Humorzsák
Két középiskolás beszélget a kollégiumban. 
– Neked van házid? – kérdi az egyik. 
– Van. Töltsek?

Matekóra:
– Mennyi a gyertya belének, a felének a négyzete?
– Nem tudom.
– 64.
– Miért?!
– A gyertya bele a kanóc. Annak a fele a nóc. Nóccor nóc meg 64!

– Vezetékneve?
– Kovács.
– Keresztneve?
– István.
– Házas?
– Nem.
– Neme?
– De nem ám!

A Táncsics uTcAi cipôbolTbAn 
Nyári papucsok 2990 Ft  2490 Ft

Divatos lábujjközi, ill. római stílusú papucsok, 
szandálok már 990 Ft-tól.

lányka-, fiú- és férfiszandálok nagy választékban.

cipô
s
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r
o
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sarok
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ô
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július 17-én 19 órakor

Dzsungel könyve
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egészségére!

Hallásunk egy jobb és teljesebb világ kulcsa 
– ne veszítsük el!

a fülünk egy csodálatos képes-
séget rejt, hiszen hallásunk az 
egyik legfontosabb érzékelési 
forma, amelynek segítségével 
kapcsolatba kerülhetünk a körü-
löttünk lévő világgal. a környe-
zet tele van izgalmas, változatos 
hangokkal és élményekkel. Min-
denki megérdemli, hogy a maga 
teljességében élje át ezeket az 
élményeket, és ne kelljen le-
mondania az élet hangjairól. 

Valamennyi hangzásbeli jel, amely 
kívülről éri el a fület, rezgésével 
mozgásba hozza a levegőt, amely e 
hangjelzések szállítóeszköze. Ameny-
nyiben sérül a hang feldolgozási út-
ja – a fülkagylótól az agyig – abban 
az esetben korlátozottá válik a hal-
lásképesség és például nem leszünk 
képesek az irányhallásra sem, vagy 

nem értjük meg, mit is mond nekünk 
a beszélgetőpartnerünk. A hallásunk-
ra tehát nagyon kell vigyáznunk! 

 A halláskárosodás kezdetben 
alig észrevehető, lassan és fokozato-
san fejlődik ki. A halláskárosult em-
ber úgy éli meg, hogy környezeté-
ben mindenki érthetetlenül, halkan 
beszél, és egyre nehezebben tudja 
követni a társalgást. A halláscsök-
kenés következtében kerülni kezdi 
a társaságot, a családot és magá-
nyosan tölti el a mindennapjait. Ez 
az elmagányosodás a korábban ak-
tív és tevékeny személyek esetében 
is bezárkózottsághoz és életuntság-
hoz vezethet. Bár ez ellen viszony-
lag könnyen tehetünk, egy egysze-
rű hallásvizsgálatra kell elmennünk. 
Sajnos a rászorulóknak csupán 10 
százaléka veszi igénybe ezt a min-
denki számára adott lehetőséget. 

Az egész folyamat azzal kezdődik, 
hogy fel kell ismernünk, halláscsök-
kenésünk van. Talán ez a legnehe-
zebb rész, de a környezetünk, a kö-
rülöttünk élő emberek, ismerősök 
vagy családtagok általában hama-
rabb figyelmeztetnek bennünket. A 
nagyfokú és elhanyagolt halláscsök-
kenés a beszédértés jelentős romlá-
sával is jár, így az már akkor kiderül, 
ha szóba elegyednek velünk. A ki-
sebb mértékű hallásveszteséget ön-
magunk nem is mindig ismerjük fel, 
de apróbb jelek – például hangosan 
hallgatott rádió, televízió, a beszél-
getéseink során a sokszori vissza-
kérdezés – utalhatnak rá. A hallás-
vizsgálatra érdemes bejelentkeznie 
annak is, aki akár egy ilyen jelet is 
tapasztalt, hiszen ingyenes, nem fáj 
és egy fél óránál nem tart tovább. 
A teljes vizsgálat három fő részből 

áll. Egy fül-orr-gégészeti vizsgálat-
tal kezdődik, majd jön a hallásvizs-
gálat, amelynek során egy fülhall-
gatón keresztül különböző frekven-
ciájú hangokat játszanak le mindkét 
fülbe és jelezni kell, amikor hallot-
tuk azt. A beszédértés-vizsgálattal 
kideríthető, hogy csupán hallás-
csökkenésünk van-e vagy a beszéd-
értésünket is érinti a probléma. A 
szakemberektől ezután hasznos ta-
nácsokat kapunk, és ha szükséges, 
együtt kiválaszthatjuk a számunk-
ra legmegfelelőbb készüléket is. A 
mai készülékek a viselő és a külvi-
lág számára is észrevétlenek és lát-
hatatlan segítőtársként nem enge-
dik, hogy elvesszen a hallásunk. Így 
önnek sem kell lemondania például 
a természet hangjairól, a zene örö-
méről, a család közelségéről, vagyis 
az aktív és teljes életről. (x)

Visszaadjuk a hallást és az élményeket

General Medicina Rendelőintézet
Várpalota, Szent Imre utca 6.

www.victofon.hu

06-30/216-83-94
06-30/557-17-31

BEJELENTKEZÉS,
IDŐPONTKÉRÉS:

Ön tisztán érti minden szavukat?JÖn a nyár, JÖnnek az unokák!

Jöjjön el hozzánk hallásvizsgálatra!

szabadulJon meg
hallásproblémáitól
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a lovaglás élményével gazdagabban
a nyári szabadidő hasznos eltöl-
tésére ad lehetőséget a Pszicho-
lógiai és Pedagógiai Intézet Köz-
hasznú alapítvány Válaszutak 
lovasklubja szervezésében zajló 
lovastábor. csikósné sipeki Irén 
gyógypedagógus, tanácsadó szak-
pszichológus, az alapítvány el-
nöke beszélt lapunknak a tábor 
részleteiről. 

– Milyen célokkal működik az ala-
pítvány?

– Az alapítvány azzal a céllal 
alakult, hogy olyan szakemberbázist 
alakítsunk ki, akik jól képzettek, 
nagy tanácsadói és tréneri tapasz-
talattal rendelkeznek. Gyógypeda-
gógia, pedagógia, oktatás, fejlesz-
tés, pszichológiai tanácsadás, pá-
lyaválasztás területén dolgozunk a 
közép-magyarországi és a közép-du-
nántúli régióban. 2008-ban szervez-
tünk először lovastábort, amely ki-
fejezetten fejlesztő célú volt, majd 
tavaly fogadtunk normál, tanulá-
si zavarral nem küzdő gyerekeket is 
a napközi jellegű táborunkba. Idén 
egész nyáron, folyamatosan zajlik a 
táboroztatás. Mivel az ilyen jellegű 
tevékenység finanszírozása közpon-
tilag alacsony, pályázatokkal igyek-
szünk fenntartani a működést, de 
szívesen várjuk szponzorok jelent-

kezését, illetve örömmel fogadjuk 
minden évben az adó 1%-át is.

– Hogy zajlik a tábor?
– Hétfőtől péntekig, 8–16 óráig 

tartózkodnak itt a gyerekek. Megis-
merkednek a lóápolás alapismerete-
ivel: gondozzák a lovakat, segítenek 
az ellátásukban, a bokszok tisztítá-
sában, a lovak lecsutakolásában, 
etetésben, itatásban, emellett fel-
adatlapokat töltenek ki, színeznek, 
újságokat nézegetnek. Az érkező 
gyerekek többsége önállóan még 
nem tud lovagolni, számukra a lo-
vaglás futószáras edzés, kétszer 20-
30 percet töltenek a lóháton, erőn-

léttől függően. A gyakorlatok során 
először alapfejlesztésként nagymoz-
gás-, egyensúly- és figyelemfejlesz-
tés történik, majd a különböző já-
rásmódokat tanulják meg a gyere-
kek, egy hét alatt az ügetésig jutnak 
el. A normál gyerekek lovagoltatása 
során is azokat a formaelemeket al-
kalmazzuk, amelyeket a gyógypeda-
gógiában is használunk. Aki már lo-
vaglótudással rendelkezik, az szabá-
lyos edzésen vesz részt, amely két-
szer 50 perc. Ennek következtében a 
lovasversenyen részt vevő gyereke-
ink azonnal szép sikereket érnek el. 
A póni klub lovasversenyen egy 3. 
és egy 5. hellyel tudtunk bemutat-
kozni. A lovaglás során osztályban 
(4-5-en egyszerre) az összes idomí-
tási feladatot gyakorolják. Az okta-
tást szakképzett lovas edző, okta-

tó végzi, illetve nagyobb fiatalok is 
aktívan segítenek. 

– Milyen anyagi vonzatai vannak 
a tábornak?

– A táborozás költsége 15 ezer 
forint, mely önköltségi ár. Minden 
évben megkeressük a pályázati for-
rásokat, hogy kedvezőbb áron tudjuk 
fogadni a gyerekeket. Ez évben az 
ifjúsági házzal is együttműködünk, 
ők is hoznak gyerekeket a táborba. 
Szeretettel várjuk a jelentkezőket 
az Ősi felé vezető közút mellett ta-
lálható lovastanyán, jelentkezni le-
het személyesen, vagy telefonon a 
+3670/312-6533 számon, e-mail-
ben: isipeki@chello.hu. Honlapcí-
münk: http://www.piptrening.hu, 
illetve a lovasklubról olvasható a 
http://lovasok.hu honlapon is.

(x)

a ruha teszi az embert
Jól kiválasztott ruhadarab, ke-
vesebb szemét! a jó választással 
máris egy lépést tettünk a környe-
zettudatosság felé, de nem csupán 
a környezet, hanem a pénztárcánk 
is meghálálja, ha átgondoltan ál-
lítjuk össze ruhatárunkat.

Az alapanyagok tekintetében 
keressük a természetes anyagokat, 
akár a biogazdálkodásból származó 
textíliákat, mert a – PET palackok 
anyagából készülő – műszálas ter-
mékek hulladékká válva nem bom-
lanak le a környezetben. A termé-
szetes anyagoknak a nedvszívó ké-
pessége, a szellőzése is sokkal jobb, 
így higiénikusabbak. A tartós ruhák 
kora leáldozóban, még a magasabb 
ár sem garancia arra nézve, hogy 

sokáig hordhatjuk a márkás öltözé-
ket. Mindehhez még hozzájárul az a 
probléma, amire sokunk egyáltalán 
nem gondol: a nagy márkák közül 
nem egy élen jár a gyermekmunka 
kihasználásában a távol-keleti és a 
fejlődő országokban. 

A divatipar szorgosan diktálja 
a tempót, hogy milyen időközön-
ként „kell” váltanunk a ruhatárun-
kat, de inkább keressünk magunk-
nak alapdarabokat a különböző al-
kalmakra és tevékenységeinkre. A 
sokoldalú használatot segíti a nem 
túl harsány, extrém színválasztás, 
amit lehet színes, élénk kiegészí-
tőkkel kombinálni. Manapság di-
vat turkálni és cserebere börzé-
ken keresgélni, az online aukciós 
házak ruhaforgalma is növekszik. 

Ezek a ruhák olcsók, és nagy örö-
met jelenthet rálelni egy-egy ér-
dekes darabra. Ha használt hol-
mikat választunk, hozzájárulunk 
azok újrahasznosításához, amely 
a hulladékmegelőzés egyik legfon-
tosabb módszere, a turkálót tehát 
tekinthetjük a zöld életmód részé-
nek. Előfordulhat azonban, hogy 
nem teljesen ránk szabott a ruha, 
ilyenkor érdemes méretre igazíttat-
ni, mert a varratás sok esetben ol-
csóbb, mint az itt-ott szorító vagy 
lötyögő konfekcióruha. Ezzel se-
gítjük a hazai kisiparosokat, ezzel 
fenntarthatóbbá válik a hazai gaz-
daság, és kevesebb a szállítás által 
okozott szennyezés is. 

Mit tegyünk a ruhatárunkban 
felhalmozódott, már nem hasz-

nálható darabokkal? Válhat belő-
le akár portörlő, esetleg szétvág-
hatjuk, és újra összevarrhatjuk, így 
abból egy újabb kiegészítő, ruha 
készülhet, vagy akár lámpaernyő, 
párnahuzat és egyéb lakberende-
zési tárgy. A használt takaróknak, 
rongyoknak az állatmenhelyeken 
is mindig örülnek. A megunt, ám 
még viselhető ruhát ajándékozzuk 
oda ismerőseinknek, vagy vigyük el 
a helyi családsegítő szolgálathoz, 
keressünk rászoruló hajléktalant, 
gondozóközpontokat, idősek ott-
honát vagy gyermekotthont. „A ru-
ha teszi az embert” – ez igaz olyan 
értelemben is, hogy a környezettu-
datosság része az, ha meggondol-
tak vagyunk a ruhavásárlás terén.

G. a.

Mit fejleszt a lovaglás?

A térbeli tájékozódási problémák (pl. diszkalkuliás, tanulási zava-
ros, hiperaktív, autista  gyerekek) csökkentését segíti elő.  A lovag-
lás összerendezi az eltéréseket és harmonizálja a mozgást, ez tehát 
az alapja annak, hogy a lovakat használják a térbeli tájékozódás és a 
mozgás fejlesztéséhez. Viselkedésproblémás gyerekeknél is nagyon jó 
hatásfokkal alkalmazható. A lovaglással történő fejlesztés szabad le-
vegőn zajlik, és a fejlesztő, gyógyító hatása úgy érvényesül, hogy a 
páciens szórakozik, örömmel végzi a feladatokat, és nem éli meg ne-
hézségnek. Itt minden gyermek nagy sikerélményt szerez.

A lovAglás segíti A gyermekek Fejlő-
dését is
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lassan járj, tovább érsz 
Egy vízátfolyáson elvesztette uralmát és kisodródott a 8-as számú fő-

úton egy kocsi Várpalota irányában. A balesetben, mely június 16-án reggel 
történt, a 38 éves dunakeszi sofőr nem, viszont fiatal utasa könnyebb sé-
rüléseket szenvedett, őt a Veszprémbe szállították további ellátás céljából. 
Pétfürdő belterületén egy motoros szerzett könnyebb sérüléseket egy este, 
június első hetében. A 20 éves helyi lakos segédmotorral közlekedett a Liszt 
Ferenc úton, amikor – feltételezhetően – gyorshajtás miatt esett el.

 szomjas turisták törtek-zúztak?
Ismeretlen tettesek ellen indult eljárás rongálás miatt, ugyanis június 

5-én délután a Szent István úton lévő  Turisztikai Információs Iroda ablakát 
törték be, éjszaka pedig az egyik helyi söröző ablaküvegét rongálták meg.

Három kamion karambolozott
Három kamion ütközött össze a nyolcas főúton Csórnál június 9-én dél-

után. Egy, az úton álló műszaki hibás autót kikerülésekor ütközött össze két 
szlovák és egy magyar kamion. A balesetben az egyik kamion megsérült, ra-
kományát át kellett rakni, addig a forgalmat Csór belterületére terelték. 

BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek Felhívás árvízi építőtáborra
Az elmúlt hetekben az egész ország aggodalommal követte a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye településein pusztított árvízi ka-
tasztrófát. Föltámadt a társadalmi szolidaritás. Az ár levonulását 
követően a károk helyreállítása, az újjáépítés következik.

A Kárpátok-Tisza Szövetség középiskolás diákok, egyetemisták, 
főiskolások és más ifjúsági csoportok, fiatalok szervezett mozgó-
sításával – 1-2 hetes turnusokban – önkéntes ifjúsági építőtábori 
mozgalmat indított. Az építőtáborok az árvíz sújtotta települése-
ken 2010. július első felében kezdődnek és tartanak egész nyáron 
át, a szeptemberi tanévkezdésig.

Létszámtól függetlenül várunk minden olyan szervezett cso-
portot, amelynek tagjai erőt éreznek magukban szerencsétlenül 
járt magyarországi árvízkárosultak megsegítésében. 

Kérjük az egyetemek, a főiskolák hallgatóit, a középiskolák di-
ákjait, szervezett csoportokkal – 8-12 fős brigádokkal – kapcso-
lódjanak be az árvízi építőtábori mozgalomba.

Az építőtáborban gondoskodunk a táborozók étkezéséről, tel-
jes ellátásáról (beleértve az egészségügyi ügyeletet is), bizton-
ságos munkafeltételeikről. Az oda- és a visszautazásuk költségeit 
megtérítjük. A 18 éven aluliaktól napi 6 órai, a 18 életévüket be-
töltöttektől napi 8 órai fizikai munkát várunk. 

A legjobban teljesítőket – a közösségek döntése alapján – ju-
talomban részesítjük. A jutalom: 5 napos autóbuszos kirándulás 
Kárpátaljára, Máramarosba, melynek „csúcspontja” a Tisza újjá-
épített forrásának felkeresése a Keleti-Kárpátokban.

Jelentkezésüket közvetlenül e-mail címünkre várjuk: jaszkun@
externet.hu. Kérdéseikre a 30/279-1419-es telefonszámon vála-
szolunk.

Várpalota Polgármesteri Hivatal ringató Bölcsőde pályázatot hirdet 

GONDOzÓNőI
munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2010 09. 
01–2013. 08. 31. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. a munkavégzés 
helye: Várpalota , Mátyás király út 19. Ringató Bölcsőde.

a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 0-3 éves korú gyermekek szakszerű gondozása, nevelése; a gyer-
mekek fejlődésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése. Illetmény és jut-
tatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, csecsemő és gyermek-
gondozó vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó vagy nevelő vagy bölcsődei 
szakgondozó; büntetlen előélet.

 a pályázat benyújtásának határideje:  2010. 07. 26. a pályázat ré-
szeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, képzettséget igazoló 
okiratok, bizonyítványok másolatai 3 hónapnál nem régebbi hatósági, er-
kölcsi bizonyítvány.

a pályázat elbírálásának határideje: 2010. aug.10. A pályázatok be-
nyújtásának módja: zárt borítékban az intézményben, az alábbi címen: Rin-
gató Bölcsőde Várpalota, Mátyás király út 19. A borítékon kérjük feltüntet-
ni „Pályázat”.

utolsóként zártak a focisták
A Várpalotai Bányász labda-

rúgócsapatának az utolsó fordu-
lók eredményei (Baja–VBSK 4:0, 
VBSK–Ócsárd 1:4, Bogád–VBSK 
6:0) után már nem sikerült elő-

re lépnie a bajnoki tabellán, így 
a csapat az utolsó helyen zár-
ta az NB III/Dráva csoportjának 
2009/2010-es küzdelmeit.

Bérczes VIKtOr

a Dráva csoport végeredménye:

 Hely csapatok M Gy D V Gólok GK Pont
 1. Bajai LSE 26 21 4 1 64:7 57 67
 2. Nagyatádi FC 26 15 5 6 60:31 29 50
 3. Szentlőrinc SE 26 14 7 5 47:23 24 49
 4. Paksi FC II 26 13 7 6 60:25 35 46
 5. Dombóvári FC 26 14 3 9 41:34 7 45
 6. Nagykanizsai TE 1866 26 12 5 9 37:35 2 41
 7. Szekszárdi UFC 26 10 5 11 32:35 -3 35
 8. Pogány Pólótransz 26 10 3 13 32:41 -9 33
 9. Kaposvári Rákóczi II 26 9 6 11 41:47 -6 33
 10. Bogád SE 26 9 4 13 34:46 -12 31
 11. Ócsárd SE 26 6 8 12 36:55 -19 26
 12. Mohácsi TE 26 4 9 13 29:49 -20 21
 13. Komlói BSK 26 5 5 16 30:55 -25 20
 14. Várpalotai BsK 26 3 3 20 23:83 -60 12 

DS Villamossági és Épületgépészeti Szaküzlet

Várpalota, Szent Imre u. 18. Tel.: 20-929-8173, tel./fax: 88-372-023

•  Víz-gáz-fûtés és 
villanyszerelési anyagok

•  Teljes körû épületgépészeti 
kivitelezés

•  Lámpák 500-1500 Ft-ért, 
illetve egyes lámpatestek 
20% kedvezménnyel, 
radiátorok kedvezményes 
áron széles típus- és méret-
választékban kaphatók.
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Könnyûzenei lexikon

Gladis
1970. december 20. Ekkor alakult a Gladis zenekar, az akkori 305. 

Sz. MüM Ipari Szakmunkásképző Intézet diákjaiból: Sebők Ferenc – 
ének, Csoór László – szólógitár, Dunai László – ritmusgitár, Raffael Ist-
ván  – basszusgitár, Kaszás András  – dob. Az együttes az ipariban 
kapott próbahelyiséget, s fellépéseiknek egy jó része is ott volt. A 
Gladis olyan, akkori bulizenét játszott, amelyen jól lehetett táncolni. 
Ez fontos szempont volt. Többnyire saját számokat játszottak (Elme-
gyek, Nézz a két szemembe, Maryke, Részeg, Búcsú stb.), de természe-
tesen feldolgozásokat is bevettek a repertoárba (Shadows, Creedence 
Clearwater Revival, Beatles, Omega stb.)  Siófokon volt az ipari iskolák-
nak a Szakmunkásképző Intézetek 4. Számú Üdülője, ahol 1971 júniu-
sától augusztusáig 2 x 2 hétben az ott üdülés fejében a zenekar min-
den délután 17 órától 21.30-ig zenés estet adott ötszáz (!) fő előtt. Itt 
nemcsak magyar, de vietnami, lett, s ki tudja még milyen nemzetiségű 
(természetesen szigorúan csak szocialista relációban!) diákok vakáci-
óztak. Játszottak egy alkalommal a  Siófok és Tihany között közlekedő 
Beloiannisz sétahajón is. Ezen év telén a balatonlellei Vörös Csillag ét-
teremben is felléptek, amely koncert nem volt egyszerű, hiszen vona-
ton vitték-hozták a felszerelést. Az egészen reggelig tartó muzsikálás 
után kaptak szobát és ételt is, ám később derült ki, hogy természetesen 
nem ingyen, így alig maradt valami a tarsolyban. Meg kell említeni Ga-
lambos Ferenc gitártanárt is, aki elkísérte a Gladist (otthon azt mond-
ta, lemegy a cukrászdába sütiért, s két nap múlva került elő). 

Az együttes fellépett még Jásdon, Tésen, Öskün, Ősiben, s a kör-
nyék szinte összes búcsúján, Katalin- és tűzoltóbálján is. Ezekre rend-
szerint szombatonként került sor, hiszen minden vasárnap 17–23-ig 
játszottak az ifjúsági házban. A szilveszter is a zenélés jegyében telt 
el. Bár jó barátok voltak mindannyian (tagcserére nem is került sor), 
de  zenei nézetkülönbségek alakultak ki (valaki maradt volna a populá-
ris iránynál, más progresszívebb zenét szeretett volna játszani), amely 
végül tagcseréhez vezetett. 1972 elején Kaszás András dobos távo-
zott, s helyére Dombi István (ex-Union) jött.  A Gladis próbálkozott a 
progresszív zenével, de végül is odajutottak, hogy visszavették 1972. 
06. 25-én Kaszás Andrást.  De valami megbomlott  a zenekarban,  már  
nem volt meg az  összhang, s 2-3 hétig még működött ugyan a Gladis,  
de végül is a tagok az együttes megszűnése mellett döntöttek.

1994. október 15-én azonban a Gladis a Spórával  együtt az első 
alkalommal megrendezett Palotai napokon újra fellépett egy nosztal-
giabál keretében s ebben az évben az Alagsorban még ötször.

Tagok
Sebők Ferenc – ének
Csoór László – szólógitár
Dunai László – ritmusgitár
Raffael István  – basszusgitár
Kaszás András  – dob
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

20/291-2649
apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig:

• Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15.
• Várpalota, Papír-írószer, szolgáltatóház
• Berhida, szabadság tér 5., elektro start szaküzlet

apróhirdetések

szolgáltatói katalógus

A lap legközelebb július 8-án jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a palotai Hírnökbe!
leadási határidô: július 3., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

Ingatlan
Várpalotán a Rákóczi utcában alacsony 

rezsijű, redőnyös, műanyag ablakos, 
4. emeleti garzonlakás eladó. Irány-
ár: 4,7 M Ft. Érd.: 20/266-5646

szilvásváradon a központban, de csen-
des helyen kétbejáratú,  két gene-
rációnak, vendéglátásra, cég-, ön-
kormányzati üdülőnek is alkalmas 
1200 nm területen fekvő 133 nm-es, 
gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 
2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, kan-
dalló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érdeklődni lehet:  30/642-0307, 
36/355-201

 Pétfürdő templomterén kétszintes, 170 
nm-es, ötszobás, kettő fürdőszobás 
sorház 3x 10 m-es garázzsal eladó. 
20/966-7936

Várpalota-Inotán a Baglyas szőlőhe-
gyen 500 nöl telek présházzal, pin-
cével eladó. Telken kordonos szőlő, 
gyümölcsfák. Érd.: 88/785-331

tési-dombon földszinti 57 nm-es össz-
komfortos téglalakás eladó. (Pos-
ta, orvosi rendelő mellett.) 70/279-
4701

eladó Berhida Kiskovácsi úton 75 nm-
es felújítandó 2 szobás, részben 
gázkonvektoros fürdőszobás csalá-

di ház. Érd.: 70/657-1263, 30/330-
3272

eladó a Birkmann házban egy 67 nm-es 
1+2 fél szobás gardróbos hőmennyi-
ségmérős redőnyös lakás. Csere is 
érdekel. 30/597-2310

1+3 félszobás felújított nyugati, nagy 
erkélyes belvárosi liftes lakás eladó. 
9,5 M  Ft. 30/583-0345

Berhidán eladó vagy kiadó egyszo-
bás családi ház, félkomfortos. Érd.: 
20/537-1974, 88/746-052

eladó a Jókai utcában, téglaépületben 
3. emeleti 54 nm-es 2 szobás lakás 
vagy belváros környéki 1+2, 1+3 fél 
szobásra cserélhető, értékegyezte-
téssel. Tel.: 30/539-2168

Várpalotán a Mátyás k. utcában 1,5 szo-
bás lakás eladó. Irányár 5,7 M Ft. Ér-
deklődni: 30/378-6880

Kiadó ingatlan
Várpalotán földszinti bútorozott egy 

szoba összkomfortos belvárosi lakás 
kiadó. 25 000 Ft+ rezsi, vagy eladó 
5,5 M Ft-ért. 30/322-3796, 88/470-
021

Várpalotán kiadó bútorozatlan családi 
házat keresek, augusztusi költözés-
sel. Tel.: 20/291-2649

Kiadó  Várpalotán erkélyes lakás tég-
laépületben a Tési-dombon (Erdődy 
u.),  68 nm-es, gázkonvektoros,  2+1 
fél szoba + ebédlő. Tel.: 20/291-
2649  (Cserébe kiadó családi ház  is 
érdekel.)

Várpalotán a Rákóczi telepen 19 nm-es, 
16 nm-es üzlethelyiség, illetve 25 
nm-es raktárhelyiség egyben vagy 
külön-külön kiadó. Érd.: 30/254-
9382

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács 

kollégát keresek. Németnyelvű fény-
képes önéletrajzokat az alábbi címre 
kérem. kocka1313@gmail.com

Kereskedelmi vállalkozói végzettség-
gel és gyakorlattal, általános, rönt-
gen szakasszisztensi végzettséggel 
és gyakorlattal, ECDL komplex szá-
mítógépes vizsgával, B kategóriás 
jogosítvánnyal, angolnyelv-tudással 
szeptember 1-jétől munkát  közép-
korú nő munkát keres. 30/642-0307

Állást keres
Idős néniknél, házaspároknál heti taka-

rítást vállalok. 30/419-4051

Vegyes
régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 

keresek megvételre. Oldalkocsi, alkat-
rész, szakkönyv,  régi katonai felszere-
lés, ruházat is érdekel. 70/514-8314

eladó video,  400 l-es fagyasztóláda, 
monitor,  ifjúsági szekrénysor, 3 se-
bességes kerékpár, 1000 db kismé-
retű tégla, 20 Ft/db . Tel.: 88/473-
449, 70/250-4608

Költözés miatt páréves bútorok eladók: 3 
részes kihúzhatós ülőgarnitura, fran-
ciaágy éjjeliszekrénnyel, kétszemé-
lyes kanapé, fotelágy. 20/9975499 

Gaddiel Dekor falfestés: Egyedi minősé-
gi dekorációs falfestését vállalom, 
irodák, üzletek, és otthonokban. Ké-
rem hívjon!!  Tel: 06/70/ 640-2899

eladó thonet hintaszék újszerű álla-
potban, iár: 14 000 Ft, 16 db-os 
Bachmayar Solingen edénygarnitúra 
originál csomagolásban, iár: 25 000 
Ft. Tel.: 70/310-3969

eladó Zepter Bioptron színterápiás 
gyógylámpa, újszerű állapotban, 
jótállással, kedvezményes áron. 
30/583-0345

Mobil hűtőkamra 8 nm-es és zöldség-
gyümölcs tárolására új faládák 250 
Ft/db eladó. Érd.: 30/254-9382

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

Kovács György
üveges és képkeretező
8100 Várpalota, Marx u. 2.

Tel.: (88) 371-042, mobil: 06 (30) 976-1743

PétfüRdôn az Ösküi úton, 
aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es 

saroktelek 42 nm-es felújított házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

víz, villany van, csatorna, gáz a kapu 
elôtt. érd.: 20/291-2649.

sZoLGáLTaTÓHáZ 
auTÓsBoLT

AuTóAlkATrész és Felszerelés
nyT.: H-p: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

TeL.: 06 (30) 520-7606

a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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utánpótlás-nevelés a középpontban
egyre nagyobb szerepet kap az 
utánpótlás-nevelés a Várpalotai 
Bányász sportkör életében, mely 
a futball terén is megfigyelhető. 
az u19-es csapat edzője tavaly 
nyáron kezdte alapozó edzéseit 
2009/2010-es bajnokságra a kör-
nyékről összeválogatott fiúkkal, 
akiknek kitartásuknak és hozzá-
állásuknak köszönhetően sikerült 
helytállniuk egy magasabb osz-
tályban. szabó csaba, az ifjúsági 
csapat trénere mesélt arról, ho-
gyan jutottak el a rövid, de annál 
keményebb felkészüléstől az NB 
III-as lista negyedik helyéig.

– Milyen kilátásokkal kezdtek ne-
ki az alapozásnak? Hogyan állt ösz-
sze a csapat?

– Július elején, mikor áttekintet-
tük a vezetéssel, milyen lehetősé-
geink vannak, azzal szembesültünk, 
hogy az állomány nem felel meg az 
NB III-as követelményeknek létszám 
szempontjából. 12 fő állt összesen 
rendelkezésünkre az U16-os és U19-
es korosztályból, akiket külön kellett 
válogatni. A környékbeli csapatok-
ból sikerült tíz olyan gyereket össze-
gyűjtenünk és visszaigazoltatnunk, 
akiket korábbról ismertem és dolgoz-
tak már mellettem. 25 fős társaság-
gal indultunk, három hét után leszű-
kítettem 18 főre a játékoskeretet, 
és velük kezdtem meg a nyári felké-
szülést a bajnokságra. A lehetőség, 
hogy harmadosztályban játszhat-
nak, nagyon feldobta a játékosokat, 
viszont a sok kihagyás meglátszott 
rajtuk. Nagy részük csak „vasárnapi 
futballista” volt, edzéseken elvétve 
vettek csak részt. Tudomásul kellett 
venni, hogy ez az osztály magasabb 
kihívásokat jelent, és szerencsére 
vevők voltak rá a gyerekek.

– Kezdetben biztosan akadtak 
nehézségek az edzéshiány miatt. Mi-
lyen célokat tűzhettek így maguk elé 
a bajnokság elején?

– Őszintén szólva nagy céljaink 
helyezést illetően nem voltak. El kel-
lett döntenünk azt, hogy szakmailag 
vagy erőnlétben fejlesszük a társasá-
got. Én azt javasoltam, hogy a szak-
mai részt nagyvonalakban tekintsük 
át és nagyobb hangsúlyt helyezzünk 
a közösség összekovácsolására és ál-

lóképességük növelésére. A vezetés 
ezt elfogadta, így ennek szellemében 
zajlottak az őszi edzéseink borzasz-
tóan nagy energiabefektetéssel. Az 
eredményeinken ez meg is látszott, 
ami nagy meglepetés volt a vezető-
ség és a csapat számára is. 

– A csapat bravúros teljesítménye 
tavasszal is szinte töretlen maradt. 
Az immár bajnok Nagykanizsa egyet-
len vereségét a palotaiaktól kellett 
elszenvednie.

– Valóban, télen sem álltunk 
meg, futásokat szerveztünk he-
ti rendszerességgel és tavaszra ju-
tottunk el odáig, hogy elkezdhet-
tük szakmai szempontból folytatni, 
amit ősszel elkezdtünk. Olyan nagy 
csapatokkal játszottunk szoros mér-
kőzéseket, mint Nagykanizsa vagy 
Szekszárd, akik az ország utánpót-
lás-nevelő bázisában az első tíz-
ben bent vannak. Szinte hívogattak 
minket, mert szerintük is hihetetle-
nül egységes csapatot kovácsoltunk 
pár hónap alatt. Ezután a legtöbb 
csapat úgy kezelt minket, mint a 
dobogó egy fokának várományosa.

– Mi történt ezután?
– Sajnos nekünk is akadtak prob-

lémáink, sorra dőltek ki a játéko-
saink, amit hellyel-közzel tudtunk 
csak megoldani. Az egyik meghatá-
rozó játékosunk és támadónk, Sza-
bó Patrik két helyen űzi a sportot, 
játszik az ifjúsági kézilabdacsapat-
ban is. Bokaszalag-szakadás miatt 
csak néhány meccsen tudott játsza-
ni, az ő kiesése eléggé megbolygat-
ta a csapatot. Úgy gondoltam, az 
őszi siker után még nagyobb erő-

bedobással küzd majd a csapat, de 
tévedtem. Bevallom, edzőként én is 
vétettem egy hibát, nem hagytam 
elég pihenőidőt a két forduló kö-
zött, túlterheltek lettek a játékosok. 
Belefutottunk két vereségbe, mely-
ből az egyik sorsfordító volt. Ha a 

Nagyatádot akkor megverjük itthon, 
még a dobogóra is esélyesek lettünk 
volna. Azért, hogy a gödörből kike-
rüljünk, egy lazább, szórakoztatóbb 
edzésprogramot állítottam össze. 
Ezzel egy időben a felnőttcsapatban 
a gyenge teljesítmény miatt edző-
csere történt, az új rutinos edző, 
Gazsó Illés  rögtön tudta, mit kell 
tennie és kiragadott hat játékost az 
U19-es csapatomból, ami azt jelen-
tette, hogy a fiúk még az edzések-
re sem jöttek el, mert a felnőttek-
hez kellett járniuk. Ehhez jött még 
négy játékosom sérülése, maradtam 
hat emberrel edzésen. Ez a hat játé-
kos viszont nagyon összeszedte ma-
gát és messze felülteljesített a ko-
rábbiakhoz képest.

– A problémák ellenére sikerült 
helytállniuk, ha nem is nagy gólkü-
lönbséggel, de sok meccset nyertek 
és a negyedik helyen zártak. Mi a vé-
leménye az elért eredményről?

– Reálisnak tartom az eredmé-
nyünket, de nagy esélyét láttam egy 
dobogós helyezésnek, amíg nem 
jött a mélypont. Minden tiszteletem 
azoké a játékosoké, akik hétvégén-
ként egyik nap a felnőttcsapat, má-
sik nap pedig a mi csapatunk mecs-
csein játszanak, ez nagyon nagy 
megterhelés. Az őszi szezon nagy 
részét súlyos sérülés miatt kihagyó 

Szabó Patrik tavaszra felépült és az 
NB III-as bajnokság góllövőlistáján 
harmadik helyezett lett 22 góllal! 
Az első és második helyezett vele 
ellentétben egész szezont játszott! 
Büszkén mondhatom azt is, hogy a 
mi csapatunk az egyetlen a bajnok-

ságban, amelynek nincs kiállítása. 
Fegyelmezetten küzdött a társaság, 
nem a buli és a szórakozás, hanem 
a sport és a labdarúgás szereteté-
ért. Azt hiszem ez a csapat pályafu-
tásom eddigi legjobb csapata mind 
emberileg, mind szakmailag. Kitar-
tóak és megvan bennük az a zsi-
ványság és becsület, ami miatt iga-
zi sportolókká válhatnak. Nagyon 
büszke vagyok rájuk.

– Mit vár a következő bajnok-
ságtól?

– A vezetés kidolgozott a szak-
osztály működésére egy komoly, 
szakmai kihívásokat és elváráso-
kat tartalmazó programot, melynek 
központjában az utánpótlás-neve-
lés áll. Ha ezt sikerül megvalósíta-
ni, rendkívül nagy változás várha-
tó a jövőben a várpalotai foci ered-
ményét és megítélését illetően. Úgy 
gondolom a következő évek felnőtt 
focija az U19-esekre fog épülni, 
mert fiatalításra van szükség. Nagy 
esély van arra, hogy a maradék 6 fő-
ből is kerülnek még át játékosok a 
felnőttekhez. Innentől kezdve fel-
felé áramlás kezdődik meg az U16-
tól hozzánk és ugyanígy a fiatalabb 
csoportoknál is. Ezt a folyamatot 
meg kell tartani, minden sikeres fel-
nőtt csapatnak ez az alapja. 

BalÁzs KIttI

A vbsk utánpótlás csApAtA negyedik helyen végzett Az nb iii-bAn



Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 
Nyitva: H-P. 9-17 és Szo. 9-12

Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 
Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12

www.hubertparketta.hu

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia!
További akcióinkróL érdekLôdjenek üzLeTeinkben.

Az akció 2010. 06. 01-tõl 2010. 06. 30-ig, ill. a készlet erejéig tart. 
Az árak bruttó árak és forintban értendôek.

féle laminált padló

AmerikAi cseresznye 
hAjópAdló

 jellegû laminált padló 7 mm vastagságú

 1690 Ft/m2

svédpAdló
jellegû laminált padlók, 8, 10, 12 mm

30% kedvezménnyel

Xhénia mûanyag nyílászárók 
és alumínium radiátorok

– mûanyag ajtók, ablakok
– alumíniumpárkányok
– mûanyag könyöklõk
– redõnyök, reluxák
– fix és mobil szúnyoghálók
– szalagfüggönyök
– Aereco légbevezetõk
– alumíniumradiátorok
–  ingyenes felmérés 

és árajánlat-készítés

– bontás, beépítés
– helyreállítás
– radiátorszerelés
–  redõnyszerelés, 

redõnyjavítás
–  légbevezetõk 

beépítése
Szabvány méretû ablakok 
és radiátorok raktárról 
azonnal kaphatók!

Helló Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8100 Várpalota, Rákóczi u. 20. 
Tel./fax: 06 (88) 471-377, 06 (88) 471-279
Mobil: 06 (20) 967-8025, 06 (20) 919-0591
www.xhenia.hu, e-mail: kovacs.ferenc595@chello.hu


