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Már megint Trianon! – sajnál-
koznak a rövid emlékezetûek, 
a könnyen felejtôk, a kizáró-
lag magukra figyelôk. Igen: már 
megint itt van június 4-e, a gyá-
szos évforduló, legalább ilyenkor 
foglalkoz zunk hát megpróbáltatá-
saink leg fôbb okozójával. 

Minden magyar embernek tud-
nia kellene, hogy Trianonban min-
den jogalap nélkül, aljas és hazug 
módon, a nemzetközi jogot sutba 
vágva szétdaraboltak, tönkretet-
tek egy ezeresztendôs államot. 
Nagyhatalmi érdek, ócska kis üz-
leti megfontolások írták felül a 
törvényeket.

Hiába állítanak mást némelyek, 
hiába köntörfalaznak, csûrnek-
csavarnak, legalább ilyenkor ki 
kell mondanunk, világgá kiálta-

nunk: bizony, a magyarság nyo-
morúságának legfôbb okozó-
ja Trianon. Ez hozta ránk a ten-
gernyi megpróbáltatást, az egy-
kor oly nagyszerû magyar nemzet 
elerôtlenedését, elhitványulását, 
a második világháború minden 
borzalmát.

A történelem folyamán egyetlen 
országot és népet sem ért ekkora 
igazságtalanság és tragédia, mint 
1920. június 4-én a Kis-Trianon-
palotában, a békediktátum alá-
írásával érte a magyart. Már a 
szerzôdés aláírásának percében 
tiltakozásul az egész országban 
megkondultak a harangok, a köz-
lekedés tíz percre leállt, bezárták 
az üzleteket, a gyárakat, az isko-
lákat, az egyetemeket – gyászba 
borult a nemzet. 

„Az elsô nemzedéket még nem 
lehetett megtörni. Ôket még egy-
beforrasztotta a sorsközösség tu-
data, a közös érdek, az ellenállás, 
a dac. A jogtiprókkal keményen 
szem benézve állták a súlyos meg-
próbáltatásokat. Az idô azonban 
megtette a magáét. A nagyszülôk 
szívóssága a múlté, az utánuk jö vô 
generációk lélekben megroppan tak, 
erôt vett rajtuk a puhaság, be le-
törôdés, fásultság. A közösség szel-
lemi ereje megtört, az élet az egyé-
ni érdekek mentén szer ve zô dik, s 
ennek megfelel a tu dat zavar, az er-
kölcs fellazulása, a politikai vi szo-
nyok kuszáltsága. A magyarság nem 
egy család többé, nem össze szokott 
testvéri közösség, amely a közös 
célok megvalósítására törekedne” – 
olvasom az okos fejtegetést.

Az angol Frank E. Vanderlip 
egykoron azt írta: „Ahelyett, 
hogy a Balkánt europaizáltuk vol-
na, a párizsi békében veszélyesen 
közel jártunk ahhoz, hogy Európát 
balkanizáljuk.” Ma már tudjuk: va-
lóban balkanizálták. 

A bekebelezôk kiforgatták a 
határon túl rekedt magyarokat 
nyelvükbôl, kultúrájukból, birto-
kaikból. Szülôföldjükrôl elûzték 
ôket. Idegen célok érdekében té-
ves csataterekre hurcolhatták 
ôket, elözönlötték falvaikat, vá-
rosaikat, s tették ôket balkáni 
szemétdombbá.

Hát ez történt 1920. június 4-én 
Trianonban. Legalább a harangok 
szóljanak!!!

BALASSA GELLÉRT

Akikért a harangok szólnak
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Az igen korAi idôpont ellenére sokAn látogAttAk ki május 24-én A mol-kút 
feletti területre, hogy egy nem mindennApi látványnAk legyenek részesei. A dél- 
Alföldi postAgAlAmbászok versenyén AznAp ötezer postAgAlAmbot engedtek útjukrA.  
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Drótposta
Néhány pillanatig azt hittük, hogy városunk országgyûlési képviselôje meg-
próbált karakán csaj lenni, de aztán kiderült, még szavazni sem tud!  Sajnos 
méltó büntetés csak a szovjet népmesékben van! 20/363-6762
Asztalt foglaltattunk jó elôre vasárnapra a Múzeumkertbe, ebédre, több fôre, 
vendégeknek. Választék nulla, csak menüt adtak volna. Köszönjük. Így a Két 
Bagolyba mentünk át.  Sokkal jobb hely, jobban is jártunk. 20/427-3274  

Megyei hírek

Ünnepeltek az ezeréves megyék
A magyar történelem, a magyar államiság kialakulása egy 

jelentôs és jelképes pillanatának ezredik évfordulója alkalmából 
gyûltünk itt össze – nyitotta meg Mádl Ferenc köztársasági elnök 
az eltelt tíz évszázad kultúrája, mûvészete jegyében zajlott ren-
dezvény ünnepi közgyûlését Sólyban.

„Lelkünk üdvéért négy várost, név szerint Veszprém városát, ahol 
a püspökség székhelye épül, Fehérvár városát, Kolon (Zala megye) 
és Visegrád városokat minden egyházukkal, kápolnájukkal és … te-
rületükkel együtt Szent Mihály veszprémi egyházának rendeljük alá” 
– olvasható Szent István királyunk 1009-ben, Sólyban kelt okleve-
lében, mely 1257-re dátumozott másolatban maradt ránk, és legko-
rábbi írásos nyoma az említett településeknek, illetve a késôbb me-
gyéknek nevezett igazgatási egységeknek. A szöveg négy megyére 
utal – Veszprém, Fejér, Zala és Pest –, mely megyék önkormányza-
ti közgyûlései Sóly községben, az ezeréves évforduló évében, má-
jus 23-án ünnepi közgyûlés keretében emlékeztek meg a nevezetes 
eseményrôl, hogy felhívják a lakosság figyelmét: a megyék viszo-
nyítási pontot jelentenek és döntôen határozzák meg az egyén or-
szágon belüli kötôdését. Több száz hivatali személy jelenlétében a 
közgyûlések elnökei határozati javaslatot írtak alá azzal a szándék-
kal, hogy a megyerendszer létjogosultságát, szerepét megerôsítsék. 

Az ünnepség során a továbbiakban díjak kerültek átadásra.  
Tizenegy éve a megye legnagyobb tömegeket megmozgató, az 
egészséges életmódot népszerûsítô rendezvénye a megyefutás. 
Ebben az esztendôben az ezeréves megyék ünnepe tiszteletére 
rendezték meg e fontos eseményt, mely városunkat és térségün-
ket is érintette, hiszen a várpalotai Marathon Tömegsport Egye-
sület és a pétfürdôi Futó Egyesület is részt vett a sportesemé-
nyen, képviselôik megjelentek az ünnepségen. 

A megnyitó után sokszínû programmal folytatódott a ren-
dezvény, meg te kint he tôek voltak különféle témájú kiállítások, 
néptáncelô adás, nép mû vészeti termékeket vásárolhattak a ven-
dégek, sôt helikopteres repülésre is nyílt lehetôség a környék fe-
lett, és nagy számban ismerkedtek meg az íjászkodás rejtelme-
ivel az érdeklôdôk a váro sunk ból érkezô Palotai Turul Társaság 
hagyományôrzôi irányításával.

lAsztoviczA jenô, tAlAbér mártA és nAvrAcsics tibor

Csörlôházi majális

Idén is kitett a MH Bakony 
Harckiképzô Központ  a közel-
múltban rendezett nyílt napjá-
val egybekötött majálisán. Szá-
mos  érdeklôdô, család látoga-
tott el a csörlôházi bázisukra, 
ahol sok színes programban le-
hetett részük. Volt egyebek közt 
barantabemutató, játszóház 
gyermekek részére, megismer-
kedhettek a harcászathoz hasz-
nált jármûvekkel, felszereléssel 

és fegyverzettel. Kipróbálhat-
ták az elôbbieket csakúgy mint 
a  quadot és a paintball fegyvert, 
de igen nagy sikere volt a PTSZ 
kétéltû jármûvel való lôtéri kör-
utazásnak is. A jóízû ebéd elfo-
gyasztása, majd a Honvéd együt-
tes színvonalas mûsorának meg-
tekintése után sok jó élménnyel 
gazdagodva térhetett haza fiatal 
és idôsebb egyaránt.

 EK
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Felújítások, pályázatok, beszámolók
Az önkormányzati képviselôk so-
ron következô testületi ülése a 
városi költségvetési rendelet 
mó dosításának vitájával indult 
május 28-án, majd számos, a vá-
ros életét érintô napirendi pont 
került megtárgyalásra.

Elôre nem tervezhetô kiadás mi-
att vált ismét szükségessé a 2009. 
évi városi költségvetés módosítása, 
mivel a rendelet összeállításakor 
még nem volt kalkulálható a Thuri 
György tér és városközpont közte-
rületeinek rendezésére kiírt tervpá-
lyázat költsége, így ennek összegé-
vel kellett a kiadások elôirányzatát 
növelni. Rendelet született az 
elôzetesen már elfogadott Év vál-
lalkozója díj elnyerésére és átadá-
sára vonatkozó szabályokról, me-
lyek szerint annak a várpalotai 
székhellyel mûködô egyéni vállal-
kozónak adományozható a díj, aki 
a szakmában elismert vállalkozó, 
köztiszteletben álló személyiség, 
vagy legalább öt éve eredménye-
sen mûködik a városban.

Megalkotásra került a június el-
sejével hatályba lépô rendelet a 

méhnyakrák és a nemi szervi sze-
mölcsök elleni védôoltás támoga-
tásáról, melynek célja, hogy az ön-
kormányzat az önkéntesség és az 
egyéni felelôsség hangsúlyozásá-
val támogassa a humán papilloma 
vírus elleni védôoltás beadását a 
leginkább érintett körben. 

Megújuló sportpályák, közutak, 
fûtésrendszer: több, pályáza tok-
kal, támogatásokkal kapcsolatos 
határozat is született a testü leti 
ülés során. Pályázat útján lesz 
lehetôség a fejlesztésre a Bá-
nya be kötô úti sporttelepen, töb-
bek között füvesítéssel, a sala-
kos futópálya megújításával és 
öntözôrendszer kiépítésével. Fel-
újításra kerül a Thuri gimnázi-
um tornaterme is, 10 millió fo-
rintos támogatásból. Ugyanekko-
ra összegbôl lesz felújítható a Vá-
sárhelyi iskola és az ifjúsági ház 
melletti sportpálya, ezáltal a Kál-
vária városrészben létrejöhet egy 
magas színvonalú sportközpont. A 
közutak burkolatának felújítására 
szóló pályázat keretében az ön-
kormányzat támogatási kérelmet 
nyújt be a Loncsosi és a Honvéd 

utca szilárd burkolatának rendbe 
tételére. A Rákóczi-telepi tagis-
kola hôellátásának megoldásához 
is pályázati támogatás járul hoz-
zá, negyven százalékban, mely-
nek megvalósulása után megúju-
ló energiaforrással történik majd 
a fûtés.

Napirenden volt a város köz-
mû velôdési koncepciója, mely 
szakértôk bevonásával készült el. 
Megelôzte egy széleskörû felmé-
rés, ezáltal a közmûvelôdési és 
kulturális élet szereplôinek vé-
leménye, javaslata is tükrözôdik 
a koncepcióban, melynek célja a 
település kulturális hagyománya-
inak, intézményi struktúrájának 
rendszerbe foglalása, a lokálpatri-
otizmus megerôsítése és új érté-
kek létrehozása. 

A város értékesítés útján is 
igyekszik növelni bevételeit. El-
adásra kerül Várpalotán, a Hét-
vezér úton lévô, önkormányzati 
tulajdonú terület garázsépítések 
céljából, valamint az AHI Roofing 
Kft. gyártócsarnokának kivitele-
zésekor, a tereprendezési munká-
latok során kitermelt termôföld, 

mely az önkormányzat tulajdonát 
képezi, és jelenleg elszállításra, 
felhasználásra készen tárolt az 
ipari park területén. 

Képviselôi interpelláció hang-
zott el a Várpalotán épülô uszo-
da ügyében, melyre Németh Árpád 
adott választ. Többek között be-
számolt arról, hogy olyan mûszaki 
problémák akadályozzák jelenleg a 
munkálatokat, mint a csatornákkal, 
vízvezetékekkel és kábelekkel kap-
csolatosan felmerült nehézségek. 
Kifejtette, hogy a közüzemi kft. 
számára átadott, az uszoda meg-
építésére szánt 400 millió forint 
egy része milyen területeken került 
felhasználásra. Az uszoda építésén 
kívül olyan kiadások és beruházá-
sok finanszírozásához is szüksé-
geltetett az összeg, amelyek töb-
bek között a gazdasági válság, az 
áfa elszabadulása, a gázár emelé-
se miatt keletkeztek. A kiadott ösz-
szeg jó része visszatérül, a felme-
rült problémákat az önkormányzat 
igyekszik orvosolni, így az uszoda 
ugyan késôbb, de elkészül – mond-
ta a polgármester.

GÁGó

Családtámogatás – kinek a felelôssége?
Döntött a parlament: megszavaz-
ták a családtámogatás megszorí-
tását. Többek között errôl, az ön-
kormányzat lehetôségeirôl és a 
kormányzati képviselôk fe le lôs-
ségérôl beszélt Németh Árpád 
polgármester a témában tartott 
sajtótájékoztató alkalmával.

A támogatási rendszer átalakí-
tását követôen kétéves korig jár 
majd a gyermeknevelési segély, a 
gyermekgondozási díj pedig annyi 
idôre vehetô igénybe, amennyi idôt 
a szülô a biztosításban eltöltött, de 
maximum a gyermek kétéves korá-
ig. Nem emelkedik a családi pótlék 
összege, folyósításának idôtartama 
viszont a korábbi 23 évrôl 20 évre 
csökken. 

A családtámogatás rendszerének 
szigorítását drasztikusnak nevezte 
Németh Árpád polgármester, aki sze-

rint ez a lépés egyáltalán nem tükrö-
zi a baloldali értékeket, a szolidari-
tást vagy a szociális érzékenységet. 

Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 
Várpalota országgyûlési képviselôje 
a megszorítások bevezetésének ál-
láspontján van. – A megyei lap sza-
vazás utáni számában olvashatjuk, 
hogy Deák Istvánné tévedésbôl sza-
vazott nemmel a családtámogatás 
átalakítására, saját állítása szerint 
ugyanis egyetért többek között a 
gyermekgondozási segély rövidíté-
sével – mondta a polgármester. 

– Tudtommal – jegyezte meg Né-
meth Árpád – nem indítja a jövôben 
Deák Istvánnét a Magyar Szocialis-
ta Párt Várpalotán, ettôl függetlenül 
azt gondolom, hogy kötelessége lett 
volna szándékos nemmel szavazni a 
bevezetendô rendszer ellen. 

A családellenes intézkedések 
meg szavazásán túl kifogásolta az 

MSZP nemrégiben kikerült szó-
rólapjának tartalmát is a polgár-
mester. Nevezetesen, hogy az ab-
ban leírtak szerint Várpalota min-
tául szolgáló fejlôdését a kormány, 
az Európai Unió és Deák Istvánné 
együttmûködésével sikerült megva-
lósítani. – Ha városunk fejlôdését 
a fent említett hármas hozta össze, 
akkor a fejlesztéseket megvalósító 
önkormányzat tulajdonképpen mit 
tett szerintük? – tette fel a kérdést 
Németh Árpád. – Ez azért is érde-
kes, mert az említett szórólapon fel-
sorolt nyertes pályázatok az önkor-
mányzat nevéhez köthetôk, és pél-
dául a katolikus templom felújítása, 
ami még az Orbán-kormány idején 
valósult meg, a mostani belsô festés 
pedig az egyház és az önkormányzat 
finanszírozásából – tette hozzá.

– A szórólap tartalma szerint az 
uniós fejlesztések fókuszában áll az 

oktatás modernizációja, ehhez ké-
pest Várpalota egyetlen fillért sem 
kapott iskola vagy óvoda felújításá-
ra – hangsúlyozta a polgármester. 
– Mint ahogy hiányzik a szocialis-
ta kormány, az EU és Deák Istvánné 
közremûködése az önkormányzati 
pályázattal nyert Ringató Bölcsôde 
megújulásából is, mégis maguknak 
tudják be a projektet – fûzte hozzá. 

Németh Árpád polgármester fel-
háborítónak tartja, hogy Deákné és 
pártja minden lehetséges módon ki 
akarja sajátítani azokat a sikereket, 
amiket a korábbi ciklusban az isko-
lák értek el, az akkori városvezetés 
közremûködésével, és azokat is, amik 
a jelenlegi önkormányzat eredmé-
nyei. Ezek után talán jogos a dilem-
ma: miért kell Deák Istvánnénak és 
az MSZP-nek más tollaival ékeskedni, 
ha már a saját maguk által teremtett 
értékekrôl nem beszélhetnek? B. A.
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Az agorafóbia eredetét tekintve szó szerint 
a nagy térségtôl való irreális félelmet jelenti. 
Ma olyan helyzetektôl való félelmeket értünk 
alatta, ahonnan az elmenekülés nehéz vagy 
problémás, vagy nincs kéznél az azonnali se-
gítség. Az agorafóbiás félelmek a következô  
helyzetekben jelentkeznek: egyedül elmenni 
otthonról; tömegben lenni vagy sorban állni; 
hídon lenni; busszal, vonattal, autóval utaz-
ni. Itt gátolt a beteg abban, hogy maga irá-
nyítsa az eseményeket, s engedve szorongá-
sainak elmeneküljön. Ha a beteg félelmei csak 
egyes helyzetekre vonatkoznak, pl. félelem 
liftbe szállástól, iskolai feleléstôl, állatoktól 
stb., akkor nem agora-, hanem egyéb fóbiák-
ról (pl. klausztrofóbia, szociális fóbia, állat-
fóbia) beszélünk. 

Vezetô tünet, hogy a beteg fél közleked-
ni vagy otthonát elhagyni. Van aki csak bizo-
nyos jármûveken nem szeret utazni, mások a 
tömeghelyzetektôl félnek. Sok agorafóbiás kí-

sérettel képes mindazt megtenni, amit egye-
dül nem tud, de vannak esetek, amikor a fé-
lelem már oly erôs, hogy kísérettel sem tud a 
beteg közlekedni. Az agorafóbiások általában 
egy lehetséges pánikrosszullét kialakulásától 
félnek ezekben a helyzetekben, és olyan erôs 
szorongás tör rájuk, ami valóban elvezethet 
egy pánikrosszulléthez. Az agorafóbiás szá-
mára a rokon vagy ismerôs jelenléte, ilyen 
biztonságos körülmény között  ritkán  alakul 
ki rosszullét.  

A ma használatos betegségosztályozó rend-
szerek alapvetôen két típusát különítik el az 
agorafóbiának: a pánikbetegséggel együtt 
jelentkezô agorafóbiát és az agorafóbiát pá-
nikbetegség nélkül. Utóbbi esetben ugyanúgy 
megjelenhetnek pánikszerû tünetek közleke-
dési vagy egyéb szorongást keltô helyzetek-
ben, de nincsenek váratlan pánikrohamok. Az 
agorafóbia tehát kialakulhat a pánikbetegség 
szövôdményeként, ill. pánikbetegség nélkül, 

a fokozott szeparációs érzékenység talaján 
is. Az agorafóbia gyakran szövôdik depresz-
szióval is.

Az agorafóbia kezelésében egyrészt a pá-
nikbetegség pszichoterápiás eszközeit hasz-
náljuk fel, továbbá speciális technikákat al-
kalmazunk az agorafóbiás tünetek kezelésére.  
Mivel a betegség kialakulásában és fennma-
radásában fontos szerepet játszik az elkerülô 
viselkedés megnyugtató hatása, ezért a kog-
nitív viselkedésterápia az elkerülô viselkedés 
megszüntetésére irányul. Az agorafóbiás kez-
deti szorongását szorongáscsökkentô gyógy-
szerekkel lehet csökkenteni, bár meg kell je-
gyezni, hogy a tapasztalatok szerint ez sok 
esetben csökkenti a pszichoterápia hatékony-
ságát.

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

IGNÁCz ADRIENN

A pszichológus válaszol

Az agorafóbia

Megtelt fiatalokkal az ifjúsági ház
Az ifjúságot ma olyan hatások 
érik, amelyek az értéktelenség 
felé taszítják ôket. Ha van egy 
olyan intézmény, ahol a fiatalok 
értékeket kaphatnak, igazi pél-
daképekkel találkozhatnak, ak-
kor nyugodtan állhatunk az utó-
kor elé, és büszkék lehetünk 
arra, hogy tettünk valamit a 
felnövekvô nemzedékért – 
hangzottak el Németh Árpád, 
Várpalota város polgármestere 
szavai az új ifjúsági ház meg-
nyitóján.

A hivatalos megnyitó elsô 
napján, május 21-én Németh 
Árpád és Pappné Csôvári Zsó-
fia intézményvezetô a képvi se-
lô- testület, városi intézmények 
vezetôi és támogatók jelenlé-
tében köszöntôszavakkal indítot-
ta útjára a Várpalotai ifjúsági há-
zat. 

Másnap vehették birtokba a 
kisebb és nagyobb gyermekek a 
számukra létrehozott közpon-

tot. Délelôtt érkeztek az óvo-
dások, s megtöltve a nagy aulát 
tapsolták és szórakozták végig a 
mesés-zenés mûsort. Az iskolá-
soknak szánt programok délután 
kezdôdtek, mindenki talált szá-
mára érdekes és vonzó elfoglalt-
ságot. Nagy érdeklôdésre tartott 
számot egész nap a babakuckó, a 
kézmûves szoba, és persze a szá-
mítógépek sem álltak gazdátla-

nul a helységekben. Élményt je-
lentett a gyerekek számára a 
fellépô mûvészekkel való talál-

kozás, különösen sok fiatalt érde-
kelt a Mark-koncert, de színvona-
las népzenés meseelôadás, továb-
bi koncertek, látványos sport- és 
capoeirabemutató is csalogatta a 
gyerekeket. Az ifjúsági ház kon-
cepciójában központi helyet fog-
lal el a sport, így már a megnyi-
tón is sportvetélkedôkön mozgat-
hatták meg magukat az ifjak, és 
ugrálhattak az udvaron kihelye-
zett gumiasztalon is. A színes, 
látványos rendezvény, a gyerme-
kek nagyszámú jelenléte egy, a fi-
atalok érdeklôdésére számot tar-
tó, eredményesen mûködô intéz-
mény képét vetítette elôre ezen 
a napon.

GÁGó

A megnyitón A los Andinos együttes moldvAi csángó népzenét játszott

A rajzpályázat nyertesei:
óvodások: Ékes Cintia, Rónay Boglárka, Horváth Judit, Kiss Georgina, 
Szûcs Gellért, Domján Ramóna.
Iskolások: Wolher Vivien – a logópályázat gyôztese, Izsó Virág, Varga Eu-
génia, Papp Viktor, Molnár Regina, Szelestey Zsolt, Czimbalmos Brigitta, 
Kustán Barnabás, Malomsoki Anett, Szabó Eszter, Horváth Ádám.
Különdíj: Képesség- és Tehetségfejlesztô Magániskola.
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Megkérdeztük...
Milyen zenét 

szeret?

Szûcs Pál olvasztár
A magyar rock- és blueszenét 

szeretem, különösen a Hobo Blues 
Bandet, P. Mobilt. Örülök, hogy 
itt lesz a Pannónia fesztiválon a 
Hobo a 24 évvel ezelôtti felál-
lásban, régóta vártam már, hogy 
együtt lássam Földest és Deák 
Billt a színpadon.

Mórocz Gábor kereskedô
Elsôsorban a régi rockot és a 

progresszív zenét szeretem, a ma-
gyarok közül kedvencem a Hobo 
Blues Band, a külföldi együttesek 
közül is fôként a régebbieket, a 
Deep Purple-t, Pink Floydot hall-
gatom.

Redele György vállalkozó
A magyar zenét, fôként a dal-

lamos rockot kedvelem, és támo-
gatom is a magyar zenekarokat. 
Kedvenceim a Kispál és a Borz, a 
Pál Utcai Fiúk. Minden nap kint 
vagyok a Pannónia fesztiválon, 
ahogy tavaly is itt voltam.

 -ÁGó

Dübörgött az erdô
Sikeresen csaptak a húrokba az 
év szezonindító buliján fellépô 
zenészek az idén is. Másodszor-
ra került megrendezésre a 
népszerû Pannónia fesztivál a 
várpalotai Cseri-parkerdôben 
május utolsó hétvégéjén.

 
Óriási tömeg, folyamatosan ér-

ke zô közönség, és végtelen kocsi-
sor az út szélén – röviden ezzel 

jellemezhetô a hétvégi zenei bu-
li látogatottsága. Ellepve a várost 
az ország távolabbi településeirôl 
is érkeztek zenerajongók, hi-
szen vonzó volt a program, na-
gyon kedvezô jegyárak mellett 
több mint ötven együttes szó-

rakoztatott a három színpadon, 
Woodstock hangulatát idézve. 
Mind a négy napon kora délután 
kezdôdtek a különféle zenei stílu-
sú bandák fellépései, a csúcspont 
este jött el, többek között a Kispál 
és a Borz, a Tankcsapda, az Edda, 
a Hobo Blues Band, vasárnap a 
Quimby fergeteges elôadásával. 
Idôsek, fiatalok láthatóan nagy 
élménnyel figyelték a nagy „öre-

geket” a színpadon, együtt éne-
kelték Hobóval és Billel, hogy „le 
kell menni kutyába”. Várpalota és 
környéke zenei palettájáról is kép-
viseltette magát néhány együt-
tes, együtt bulizhatott a közön-
ség a Roxityvel, a Hátsó Gondo-

lattal, a Septicmennel, a Blues 
Karavánnal és szombaton éjjel a 
Vad Fruttikkal. 

Az idô nem volt éppen kegyes 
a fesztiválozókhoz, többször esett 
és hideg volt, ennek ellenére ha-
talmas sátortenger látványa fo-
gadta az érkezôket már majdnem 
Várpalota határától egészen a 
fesztivál szívéig, a nagyszínpadig. 
Emellett még két színpadot állí-

tottak fel a szervezôk, ahol szin-
tén folyamatosan peregtek a do-
bok, közönség pedig mindig akadt 
nem kis számban minden együttes 
szereplésén egészen hajnalig.

GÁGó ANITA
FOTó: www.VARPALOTAI.Hu

Az idén négy nApig A zenéé volt A fôszerep A cseri-erdôben

Egészség: test és lélek egysége
Várpalotán eddig nem látott kez-
deményezésnek lehettek tanúi 
azok, akik ellátogattak május utol-
só szombatján az Örömhír Alapít-
vány szervezésében, a három törté-
nelmi egyház közremûködésével 
megrendezett programra.

Test és lélek, fizikai és lelki egész-
ség egymáshoz tartozó fogalmak, a 
pap és az orvos munkája párhuzamo-
san óvja és gyógyítja az egész em-
bert, megôrizve annak egészségét. 
Az egészségnapot Németh Árpád pol-
gármester, Nagy Károly plébános és 
dr. Szalai Marianna szakorvos, az ala-
pítvány elnöke nyitotta meg. A ka-

tolikus iskolában az egészség értéké-
nek orvosi szemléltetésére dr. Tollas 
Árpád, dr. Széles Margit és dr. Varga 
Zoltán szakorvosok elôadásában ke-
rült sor. 

Az elôadások az ökumenizmus je-
gyében zajlottak, az evangélikus gyü-
lekezeti terem adott helyet az egész-
ségügyi szûrôvizsgálatoknak, Tóth 
Attila evangélikus lelkész megnyitó-
jával. Az egészségügyi szakdolgozók 
és gyógyszercégek képviselôi, vala-
mint a Diabétesz Klub szervezésével 
sor került vérnyomás, antioxidáns, CO, 
valamint boka-kar index mérésére. Dr. 
Bakonyi Csilla háziorvos rendelôjében 
vércukor, HgA1C, koleszterin és boka-

kar-index mérése zajlott le. A várpa-
lotai vöröskereszt irányításával vér-
adásra is volt lehetôség. Az evangé-
likus óvodában dr. Pálhegyi Ferenc 
pszichológus professzor és Szeverényi 
János missziós lelkész fejtette ki gon-
dolatait a házasság fontosságáról, és 
a szívrôl, mint a személyiségünk köz-
pontjáról. Steinbach József reformá-
tus püspök hangsúlyozta a hitben va-
ló újjászületés jelentôségét, majd a 
szenvedélybeteg fiatalokkal foglalko-
zó Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon 
vezetôje, Victorné Erdôs Eszter mutat-
ta be értékes munkájukat a református 
templomban. A programot a Bányász 
Kórus hangversenye zárta. G. A.
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Választási fórum a Loncsosban
Tervei szerint választókerületi 
szakértôi csoportot hozna létre 
dr. Juhász Attila, a 7. számú kör-
zet munkájának segítésére. A 
kerület gyalogosforgalmának 
vé delmén pedig éppen úgy javí-
tana, mint a közvilágításon, 
vagy az útburkolatokon. 

Választási fórumon tájékoztatta 
a 7. számú választókerület lakóit 
dr. Juhász Attila, a Fidesz–KDNP 
pártszövetség jelöltje, jövôbeli 
terveirôl. 

A körzetre vonatkozó program-
jának ismertetése elôtt, a teljes-
ség kedvéért, városi szintû elkép-
zeléseit vázolta a képviselôjelölt, 
hiszen, mint mondta, fontosnak 
tartja, a megkezdett úton való to-
vábbhaladás érdekében, a város 
vezetésével történô eredményes 
együttmûködést.

Ezen tervek között szerepel to-
vábbi munkahelyteremtô és meg-
tartó lépések elôsegítése, így az 
újonnan létrehozott munkahelyek 

stabilizálása, valamint a városrészi 
rehabilitáció továbbvitele, hiszen 
az egyre növekedô energiaárak 
mellett most még inkább fontossá 
válik például a házak megfelelô szi-
getelése. A pályázati lehetôségek 
kihasználása a lakosság életét job-
bá tevô elképzelések forrásainak 
megteremtéséhez szintén részét 
képezik a terveknek, csakúgy, mint 
az oktatás továbbfejlesztése spe-
ciális képzések bevezetésével, a 
környezet- és energiatudatos élet-
mód támogatása, vagy a fiatalok 
letelepedését és helyben maradá-
sát célzó intézkedések (bölcsôdei 
férôhelyek létrehozása, lakótelkek 
kialakítása). – Ez utóbbi aktualitá-
sa a kormányzat családtámogatási 
rendszerének átalakítása következ-
tében most nagyobb, mint valaha 
– mondta programismertetô beszé-
dében dr. Juhász Attila.

Rendszeres, önkormányzati ülé-
seket megelôzô képviselôi foga-
dóórát tervez az új jelölt, ezzel is 
segítve a választói elképzelések 

megjelenítését a testületi ülések 
elôkészítésében. Emellett pedig 
a körzetben élô, megfelelô szak-
mai ismeretekkel rendelkezô, ön-
ként vállaló polgárokból alakíta-
ná meg azt a szakértôi csoportot, 
amely az itt élôk életének jobbá 
tételét segítené szakmai tanácsa-
ival. A választókerületre vonat-
kozó javaslatokban szerepel to-
vábbi kulturált közterek létreho-
zása, ennek keretében az Erdôdy 
és Kastélydomb utca parkolási 

lehetôségeinek megoldása, ut-
cai hulladékgyûjtôk elhelyezése, 
valamint fekvôrendôrök kiépíté-
se. A 8-as fôút okozta problémá-
ra, nevezetesen, hogy az autósok 
a Loncsoson át kerülik el a fôúti 
forgalmat, lakó-pihenô övezet ki-
alakítását szorgalmazná. A prog-
ram szerves részét képzik továbbá 
útburkolat felújítások (Loncsosi 
u., Bántai u.), a csapadékvíz el-
vezetésének megoldása (Bántai 
u., Muskotály u., Pipacs u., Jusz-
tin-árok), valamint a közvilágí-
tás fejlesztése (Erdôdy u., Lon-
csos). Az elgondolások része a 
gyalogosforgalom védelmének in-
dítványozása is a loncsosiaknak 
nagy problémát okozó helyeken, 
többek között a Forrás utca és a 
8-as út keresztezôdésének kör-
nyékén. A környezet szebbé téte-
le érdekében, a közterek kialakí-
tásának támogatásán túl fásítási 
program elindítását is tervezi a 
képviselôjelölt.

BÁLINT ANGÉLA

Sajtótájékoztató az MSzP-nél
A 7. számú választókerületben 
független jelöltként induló Sár-
vári Miklósnét,  sajtótájékozta-
tó alkalmával mutatta be az ôt 
támogató Magyar Szocialista 
Párt helyi képviselete a párt 
székházában.

– Bár független jelöltként in-
dul a 7. számú választókerület-
ben Sárvári Miklósné, elfogad-
ta a szocialista párt támogatá-
sát – kezdte a bemutatást Deák 
Istvánné országgyûlési képviselô, 
aki több évtizede dolgozik együtt 
a jelölttel. – Sárváriné Zsuzsa a 
Szindbád Kht. vezetôjeként sok 
kulturális esemény, városi és vá-
roson kívüli rendezvény alkalmá-
val is bizonyította szakmai felké-
szültségét, ezért képesnek tar-
tom arra, hogy nem csak egy in-
tézményt, hanem egy városrészt 
is képviseljen – tette hozzá De-
ákné. 

A kultúra területén maximális el-
kötelezettséget tanúsító kép vi se lô 
 jelölt jelentôs munkát végzett a 
fent nevezett intézmény átszerve-
zésében, s azoknak a szakemberek-
nek a megtalálásában, akik a város 
kulturális életét irányítani tudták. 

– Sárváriné választókerületre 
vo nat kozó javaslatai, közösséget 
épí tô tervei mind olyanok, ame-
lyeket az MSZP támogatni tud, hi-
szen beleillik abba a képbe, amit 
mi is elképzelünk errôl a városról – 
mondta az MSZP helyi szervezeté-
nek elnöke. Ezért a Magyar Szoci-
alista Párt, megismerve Sárváriné 
személyét, programját, úgy dön-
tött, nem indít saját jelöltet, Zsu-
zsát tartja a legalkalmasabbnak a 
választókörzet képviseletére.

– Zsuzsa eddigi tevékenysé-
gével messzemenôen bizonyítot-
ta, hogy alkalmas egy választó-
kerület ügyeinek vitelére, hiszen 
egy olyan intézményt vezetett, 
amellyel szemben a korábbi vá-
rosvezetésnek nagyok voltak az 
elvárásai, emellett azonban ke-
vés anyagi támogatást biztosított 
a mûködésre – mondta Falussy 
Sándor frakcióvezetô. Majd kifej-
tette, a képviselôjelölt pénzügyi 

szemléletével, gazdálkodni tudá-
sával, tapasztalatával erôsítené a 
képviselô-testület munkáját. 

Jelenleg a székesfehérvá-
ri gyámhivatalnál tevékenykedô, 
több diplomával rendelkezô Sár-
vári Miklósné reményét fejezte 
ki, hogy gyakor la tával, gazdasá-
gi rálátásával, kép vi se lôként ér-
téket fog teremteni. A baloldali 
és liberális értékrendet magának 
valló jelölt a 7. választókerület-
re vonatkozó programjavaslatait 
a város költségvetésének átszer-
vezésével, valamint pályázati for-
rásokból valósítaná meg, terület-
fejlesztési szakemberként szer-
zett tapasztalataira hagyatkozva. 
A javaslatok részét képezik töb-
bek között a terület fejlesztésére 
vonatkozó elképzelések, valamint 
szociális, gazdasági és kulturális 
téren megvalósítandó tervek. 

B. A.

dr. juhász AttilA, fidesz–kdnp

sárvári miklósnét függetlenként vette A 
hvb nyilvántArtásbA. Az mszp és A li-
berális egyesület támogAtjA
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Kapcsolat wolfsberggel
A wolfsberggel kötött testvérvá-
rosi szerzôdés tízéves évforduló-
ját ünnepelte Várpalota a kétna-
pos rendezvénysorozattal, melyre 
szép számmal érkeztek az oszt-
rák városkából.

Az ausztriai Wolfsberg váro sával 
1988 óta tart a kapcsolat, a hiva-
talos szerzôdéskötésre azonban 
késôbb, 1999-ben került sor. A 
testvérvárosi kapcsolat kiterjed az 
oktatás, a kultúra és a sport terü-
letére is. 

– Wolfsberg és Várpalota kapcso-
lata kiteljesedett, baráti, köl csö nös 
elismerésen alapuló együtt mû ködés 
– mondta Németh Árpád polgár-
mester az ünnepség megnyitóján. 
A jubileum alkalmából sor került 

kosárlabda-mérkôzésre és tekever-
senyre, valamint fôzôversenyre is. 

Az ünnepi eseményt a wolfs ber gi 
Män nergesangverein és a Bányász 
Kórus közös hangver se nye zárta a 
mû ve lô dési központban.

BÁLINT A.

Testvérvárosi 
alkotók tárlata

wolfsberg város legismertebb 
képzômûvészei mutatták be al-
kotásaikat a testvérvárosi kap-
csolat jubileumi ünnepe alkal-
mából a Jó Szerencsét Mû  ve lô-
dési Köz  pont ban.

– A képzômûvészetben nem lé-
teznek nyelvi akadályok, hiszen a 
mûalkotások egy sajátos nyelvvel 
rendelkeznek, amelyeket nem fel-
tétlenül kell lefordítani, önma-
gukért beszélnek – mondta meg-
nyitó beszédében dr. Huszár Pál. 

A Várpalota–Wolfsberg közöt-
ti testvérvárosi kapcsolatban is 
mindig hangsúlyos szerepe volt 
a mûvészeteknek, s ezt bizonyít-
ják a kölcsönösen megrendezett 
képzômûvészeti kiállítások is. 

A jubileumi esemény alkalmá-
val három wolfsbergi mûvész vál-
lalta magára a kulturális nagy-
követ szerepét. Megfogalmazták 

számunkra partnervárosunk pol-
gárainak életérzését, baráti kö-
szöntését. 

A kiállítók a képzômûvészet 
különbözô területeinek képviselôi. 
A Walter Teschl által Wolfsberg 
belvárosáról készített képek rá-
irányítják figyelmünket a város 
építészeti szépségeire. Günther 
Silberberger klasszikus üvegal-
kotásai egyértelmûen bizonyít-
ják, hogy mesterien és magas 
színvonalon tud bánni az üveg-
gel. Jörg Stefflitsch pedig az 
absztrakt festészet képviselôje. 
Aranymívesként és festôként al-
kotásai lehetôvé teszik számunk-
ra, hogy egy jelképes kirándulást 
tegyünk a nemesfémekkel való 
mûvészetbe is. 

A kiállítás a következô két hét-
ben megtekinthetô a Jó Szeren-
csét Mûvelôdési Ház emeletén.

ANGIE

Az AusztriAi csApAt is részt vett A fôzôversenyen
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zöld világ elôször Palotán

A ZÖLD VILÁG - KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
ideje alatt a Thuri-vár udvarán és környékén, valamint a Nagy 
Gyula Galériában az alábbi programok folyamatosan látogatha-
tóak 2009. június 12-14. között:

Thuri-vár udvara:
Szakmai kiállítás: 12-én pénteken 14-18 óra, 13-án szombaton 
10-18 óra, 14-én vasárnap 10-16 óra között - mindhárom nap 
díjmentesen látogatható. 

Thuri-vár környéke:
Kézművesvásár és -foglalkozások (agyagozás, csuhézás, neme-
zelés, fafaragás), környezetvédelmi „agytorna” gyermekeknek, 
egyperces áram-párbajok (kerékpárral, futva és karizommal), 
népzenei előadások, táncház, gyermekprogramok, állatsimogató, 
cserepiac...

Könyvbemutató: 
Végh László–Szám Dorottya-Hetesi Zsolt: UTOLSÓ KÍSÉRLET – 
HÍRADÁS A FÖLD ÁLLAPOTÁRÓL

Nagy Gyula Galéria:
- képző-, iparművészeti, valamint bélyeg-szakkiállítások
- előadások a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutató-
csoport (www.ffek.hu) munkatársai, kutatói – Szám Dorottya, 
Hetesi Zsolt, Halmay György és Károly Péter – tolmácsolásában

A Nagy Gyula Galéria egyben a Thuri-vár előadásainak esőhelyszíne is!

KIEMELT PROGRAMOK:
-  alternatív meghajtású szerkezetek versenye a Táncsics utcában
- futóverseny három távon – 500 m, 1500 m, 3500 m
- kézműves alkotó „verseny” gyermekeknek, felnőtteknek
-   névjegy (graffiti) környezetbarát „módra” - Rákóczi utcai 
beton támfal

REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:

www.zöld-expo.hu
www.varpalota.hu

Kivitelezhetô-e egy háromna-
pos rendezvény hálózati villa-
mos energia, kôolaj és földgáz 
származékok használata nélkül, 
úgy, hogy hiányuk fel sem 
tûnik? E kérdést hivatott bizo-
nyítani a júniusban, városunk-
ban megrendezésre kerülô zöld 
világ kiállítás és vásár. 

A korábbi Vár-expo utódjaként, 
június 12–14-e között megrende-
zésre kerülô rendezvény kizáróla-
gos szereplôi ugyanis a környezet-
védelemmel és alternatív energia-
gazdálkodással pozitív kapcsolat-
ban álló elôadók, mezôgazdasági, 
építôipari és épületgépészeti ki-
állítók lesznek. A vásári han-
gulatot a témának alárendelt 
kézmûvesek, vá sározók, vendég-
látósok, kultu rá lis rendezvények, 
egyéni és csapatvetélkedôk, va-

lamint sport versenyek teremtik 
meg a vár környéki helyszíneken. 

A rendezvény másik fontos 
vonulatát a téma tudományos 
és hiteles képviselôi által, min-
denki számára közérthetô és 
érdekfeszítô szakmai elôadások 
képezik. – Célunk, hogy az utá-
nunk következô generáció gon-
dolatait felébresszük: a jelen-
legi életmód nem fenntartható, 
új lehetôségeket kell keresnünk 
– mondta Berki Zoltán, a ren-
dezvény szervezôje. A nyitó kon-
ferencia, melynek témája a hul-
ladék, mint a jövô nyersanyaga 
és energiaforrása, egy korábbi, 
olaszországi konferenciasorozat 
második állomásaként kerül meg-
rendezésre a TEMA (Önkormány-
zatok Európai Szövetsége) Ma-
gyarország szervezésében. 

A Porto San Giorgióban rende-
zett konferencián egy ötfôs vár-

palotai delegáció is részt vett. 
– Azért is fontos a hulladékkeze-
lés és a megújuló energia kérdé-
sével foglalkozni, mert Magyar-
országon az újrahasznosítás még 
gyerekcipôben jár. Míg Olasz-
országban a hulladékgyûjtés és 
-hasznosítás van középpontban, 
addig nálunk fôképp a lerakás – 
mondta Katona Csaba alpolgár-
mester, a TEMA Hungária elnöke.

A megújuló, hulladékból nyert 
energiaforrásról, az eredeti-
leg katonai célokra kifejlesz-
tett, kanadai technológiával mû-
kö dô bio massza- és biogázos 
rendszerrôl Lanfranco Curzi tart 
majd elôadást a várpalotai konfe-
rencián, az Európa több területén 
is sikerrel mûködô, a mûanyag 
másodlagos nyersanyag-felhasz-
nálásának gyakorlati lehetôségét 
pedig a szintén olasz Sergio Lupi 
prezentálja. 

A meghívott elôadók között a 
Pannon Egyetem képviselôi is je-
len lesznek, akik a témában vég-
zett aktuális fejlesztési és ku-
tatási eredményekrôl, tervekrôl 
tartanak érdekes beszámolót. A 
már említett elôadók mellett két 
nagy magyarországi hulladékgaz-
dálkodási konzorcium vezetôi is 
bemutatják majd hulladékkeze-
léssel kapcsolatos projektjüket.

A szakmai tanácskozás zárása-
ként a tervek szerint sor kerül egy 
üzletember-találkozóra – a konst-
ruktív jellegû párbeszéd elindí-
tása, illetve a gyakorlati kapcso-
latfelvétel céljából – a meghívott 
elôadók, az érintett önkormány-
zati képviselôk és szakemberek, 
valamint a hulladékgazdálkodás-
sal és -újrahasznosítással foglal-
kozó cégek képviselôinek részvé-
telével.

BÁLINT ANGÉLA
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó SzERENCSÉT MûVELôDÉSI KÖzPONT
Várpalota, Honvéd u. 1.
Június 20-ig a 15. számú teremben 

Wolfsbergi képzômûvészek (Jörg Steff-
litsch, Walter Teschl és Günther Sil ber-
berger) kiállítása Várpalota és Wolfsberg 
10 éves testvérvárosi évfordulóján. 

THuRI-VÁR ÉS KÖRNYÉKE
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
Június 13-án, szombat, rajt 10 órakor, 

Balatlon-kupa. Várpalota–Dörgicse út-
vonalon ellenôrzô pontos kerékpáros 
verseny. Cél Dörgicse, templomrom. Tá-
jékozódás itiner, és térkép segítségé-
vel, amit a rajtnál mindenki számára 
biztosítunk. A táv kb. 80 km. A nevezési 
díj szállás nélkül 2000 forint, szállás-
sal 2300 Ft. Nevezni a helyszínen, vagy 
június 10-ig a szedukszen@freemail.hu 
címen lehet.

Június 12–14. Zöld-Világ Kiállítás és Vásár 
HELYôRSÉGI KLuB
Mandulás, a Zichy-kastély mellett
Június 13-ig Vágfalvi Ottó festômûvész Ba-

latoni képek címû kiállítása
7-éig Várpalotai hôsök – helytörténeti ki-

állítás
TRIANON MúzEuM
Várpalota, Zichy-kastély
Június 4-én 16.30-tól trianoni megemléke-

zést tart a Palotai Turul Társaság Magyar 
Golgota – Elvégeztetett, de semmi sem 
tisztáztatott címmel

Június 6-án 10 órától Tria non-nap

Sport
GÁL GYuLA SPORTCSARNOK
Várpalota, Fehérvári u. 

Június 6-án 20 órától a már NB I/B-s 
kézilabdázókat és a már NB III-as focis-
tákat köszöntô bajnokavató utcabál

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 óra. Minden hónap elsô va-
sárnapján 15 óra litánia, 16.30 görög 
katolikus szentmise. 

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

Inota, Készenléti lakótelep, Szent Család-
kápolna 
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 isten-
tisztelet 10 órakor. Hónap utolsó vasár-
napján családi istentisztelet 10 órakor. 

Hozzávalók: 50 dkg sertésla-
pocka, 1 nagy fej hagyma, 30 dkg 
zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, 
4+2 evôkanál olaj, 1 kávéskanál pi-
rospaprika, 25 dkg közepes szemû 
rizs, 4-5 szál petrezselyem.

A húst apró kockákra vágjuk, a 
hagymát finomra aprítjuk, a zöld-
paprikát felkarikázzuk, a paradi-
csomot leforrázzuk, meghámoz-
zuk, apróra vágjuk.

Felforrósítunk 4 evôkanál olajat, 
és megfonnyasztjuk benne a hagy-
mát, rádobjuk a húst, erôs tûzön 
fehéredésig pirítjuk. Megszórjuk 
a pirospaprikával, sóval, és saját 
levében 20 percig fôzzük. Hozzá-

adjuk a zöldpaprikát és a paradi-
csomot, és az egészet további 20-
25 percig pároljuk, azaz pörköltet 
készítünk. A sütôt elômelegítjük 
200 °C-ra (gázsütô 3. fokozat). A 
rizst megmossuk, lecsepegtetjük. 
A maradék 2 evôkanál olajat fel-
forrósítjuk, rádobjuk a rizst, 2-3 
percig pirítjuk. A rizst a húshoz 
adjuk, felöntjük 5 dl forró vízzel, 
egy kevés sót adunk hozzá, ösz-
szekeverjük, felforraljuk. Lefedjük, 
és a forró sütôben az egészet pu-
hára pároljuk (20 perc), félidôben 
egyszer megkeverjük. Néhány pap-
rika- és paradicsomszelettel, vá-
gott petrezselyemmel díszíthet-
jük, azonnal tálaljuk.

Recept(t)úra

Bácskai rizseshús

A románok az unióban jelentkeznek, hogy felépítik a legna-
gyobb stadiont, de minden uniós ország adjon bele valamit. 
Mindenki mondja, hogy jó!
– A belgák adnak székeket, a svédek acélszerkezetet, a néme-
tek épületgépészetet. Kérdik a magyarokat:
– Ti nem adtok semmit?
– Mire mi: - A telket mi adtuk anno, az nem elég?

Humorzsák

– játék a 60-70-es évek slágereire –

2009. június 21., vasárnap 21.00
Helyszín: Várpalota, Thuri-vár (esőhelyszín: Jó Szerencsét Művelődési Központ)

 

Jegyek válthatók: a Jó Szerencsét Művelődési Központ 5. számú irodájában 
(Várpalota, Szent István u. 14.  Tel.: 88/472-305), 

a Pannon Várszínház Jegyirodájában (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., Tel.:88/563-200, 
30/396-33-98, e-mail:pannonjegy@infornax.hu) 

és a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával

VESZPRÉM
Június 13. szombat, 19.30 óra

Veszprém Aréna

Jegyek megvásárolhatók:

VESZPRÉM
Veszprém Aréna, Tel.: 88/688-504.,

Nyitva: kedd-péntek 11.00-17.00
Alexandra Könyváruház,

Balaton Plaza, Tel.: 88/560-168
IBUSZ, Rákóczi u.6., Tel.: 88/565-540

SZÉKESFEHÉRVÁR
ÁKOS Kulturális Szervező és Jegyiroda,

Kossuth u. 11., Tel.: 06-22-502-425

AJKA
        Balatontourist, Szabadság tér 19.,

Tel.: 88/500-111

VÁRPALOTA
  Szindbád Kht. - Jó szerencsét Művelődési

Központ, Szent István u. 14.
Tel.: 06-88-472-305

PÁPA
  Alexandra Könyvesbolt, Kossuth L. u. 2-4.,

Tel.: 89/510-742

Honlap: www.akos.hu • E-mail: akos@akos.hu
A Produkció Internet-szolgáltatója a .

Ákost és a zenekart a  öltözteti. 

Jubileumi, exkluzív dalest
Lírai szerzemények két felvonásban

bemutatjaA
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Pünkösd ünnepe

Kampányzáró
Dr. Juhász Attila, a Fidesz–KDNP jelöltje

június 5-én, pénteken 17–22 óráig kampányzáró 
ünnepségre várja az érdeklôdôket a Bezerédj és 

Erdôdy Pálffy Tamás utcák közötti területre.

zene, játék, szórakozás!
Várunk minden gyermeket és felnôttet!

F I Z E T E T T  V Á L A S Z T Á S I  H I R D E T É S

Várpalotán a keresztény feleke-
zetek ünnepi pünkösdi istentisz-
teletein, szentmiséjén túl több 
lehetôség is adódott a hit szent-
lélekváró és -fogadó megélésére.

Egészen Csíksomlyóig szállt a 
pünkösdi ének a feltámadási menet 
keretében, melynek a városban va-
ló fogadása és továbbküldése a Pa-
lotai Turul Társaság szervezésében 
zajlott. Az elsô feltámadási menet 
2005-ben indult, hogy hirdesse a 
magyarság feltámadott Krisztussal 

való szövetségét és a nemzeti újjá-
születés vágyát. A mintegy 3000 ki-
lométeres stafétaszerû zarándoklat 
húsvéttól pünkösdig, a Balatontól 
Csíksomlyóig áthalad minden Kár-
pát-medencei utódállamon. Vár-
palotára húsvétkedden a siófoki-
balatonzamárdi szervezôk hozták 
el az Árpád-kori eredetû szimbó-
lummal díszített feltámadási jel-
vényt, amelyet másnap vitt tovább 

a társaság Székesfehérvárra, ahon-
nan haladt tovább a kereszt egé-
szen Csíksomlyóig, az ôsidôk óta 
megrendezett pünkösdi búcsú cso-
dálatos eseményére.

Pünkösd lelki elôkészületeként a 
várpalotai római katolikus közössé-
gi házban lépett fel a Te Deum ze-
nekar és Hiba György, akik méltó 
módon járultak hozzá a megjelent 
KÉSZ-tagok és az érdeklôdôk ünne-
pi felkészüléséhez.  

A Szentlélek kiáradásának ünne-
pe közeledtével került sor a római 
katolikus templomban a bérmálás 
szentségének kiszolgáltatására és 
a református valamint az evangé-
likus templomokban a konfirmáci-
óra. Mindkét vallási esemény köz-
ponti jelentése a Szentlélek által 
való megerôsödés, személyes hit-
vállalás, így kezdhetik meg a 13-14 
éves fiatalok a felnôtt, Krisztust 
követô életüket egyházukban. A 
konfirmáció nyilvános bizonyságté-
tel a hitrôl az egyházközség elôtt, 
ami által a fiatalok a gyülekezet 
teljes jogú tagjaivá válnak. Az idén 
a várpalotai református templom-
ban hét, Inotán kettô, az evan-
gélikus templomban pedig öt ifjú 
konfirmálásának örvendhettek az 
egyházközségek. A római katolikus 
Nagyboldogasszony-templomban a 
bérmálás során  58 fiatal részesed-
hetett a Szentlélek ajándékaiban, 
a szentséget dr. Márfi Gyula veszp-
rémi érsek szolgáltatta ki. Az ün-
nepi szentmise során a felújított 
templombelsô és a mellékoltárok 
is felszentelésre kerültek. GÁGó

református konfirmálók lukátsné 
orovicz piroskA lelkésszel és 
dr. petneházi szAbolcs gondnokkAl

Vadászati vásár, fôzô- és bor fel-
is merô verseny, gyermekrajz-ki-
állítás és még sok más várta a 
Thuri-vár környékére a vadász-
napon az érdeklôdôket. 

A Bányász Fúvószenekar vadász-
kürtösök és vadászkutyások kísére-
tével indult a menetzenés felvonu-
lás a Thuri-vár felé. 

– Várpalotának is van vadász-
múltja, a várra nézve megelevene-
dik elôttünk az a kor, amelyben a 
vadászat a mindennapok része volt 
– mondta Németh Árpád polgár-
mester az esemény megnyitóün-
nepségén. 

Az idei vadásznap ezúttal egy-
beesett a Wolfsberg–Várpalota 
testvérvárosi kapcsolat tízedik év-
fordulójának ünnepével. 

A nap elmaradhatatlan része-
ként került megrendezésre a vadá-
szok védôszentjének, Szent Huber-
tusnak emlékére tartott mise, me-
lyet Nagy Károly esperes celebrált. 

Ezt követôen vadászkutyák, va-
dászíjászok és katasztrófakutyák 
bemutatóját tekinthették meg az 
arra járók. Emellett pedig számos, 
a vadászathoz kapcsolódó kiállítás 
is gazdagította a programot. A vár-
ban élôhely- és trófeakiállítás, va-
lamint fotótárlat és természetfilm- 
vetítés várta az érdeklôdôket. 

A vár elôtti téren hallhattak sá-
mán dobbal kísért honfoglalás kori 
regôs énekeket, nosztalgiázhattak 
Solymos Tóni zenész-vadásszal, 
és több tánccsoport szórakoztató 
elôadását is figyelemmel kísérhet-
ték, a HM Verga Zrt. jóvoltából pe-
dig erdei iskolai foglalkozásokon is 
részt vehettek a rendezvényre ki-
látogatók.

A nap eseményeit – Katona Csa-
ba alpolgármester zárszója után 
– az Asterix Live Music Band ve-
zetésével nosztalgia utcabál koro-
názta.

BÁLINT ANGÉLA
FOTó: KOVÁCS ENDRE

Vadásznap
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Gyermekek napja Lejárt határidejű sírok 
újraváltása

Várpalota Város Közterület-felügyelet és Városüzemelte-
tési Igazgatósága látja el a Várpalota város közigazga-
tási területén lévő köztemetők üzemeltetési, fenntartási, 
sírhely-gazdálkodási feladatait.

•  Ez magában foglalja az új sírhelyek kialakítását, értékesí-
tését, a lejárt határidejű sírok újraváltását. Törvényileg egy 
sírhely lejárati ideje nem lehet több 25 évnél.

•  Ez alól a családi sírboltok kivételek, melyek 100 év lejárati 
idővel rendelkeznek. Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, 
hogy amennyiben sírjaik 25 évnél idősebb lejáratúak és a 
család a továbbiakban is igényt tart a sír meglétére, abban 
az esetben gondoskodjanak az újraváltásról.

•  Az Igazgatóság a temetőgondnok bevonásával a 
lejárt határidejű sírokat felméri és intézkedik azok 
újraértékesítéséről.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, az újraváltási szándékukat 
jelezve, keressék fel a temetőgondnokot az Alsóvárosi temető 
ravatalozó melletti irodájában az alábbi időpontokban:

Hétfő-csütörtök: 9–11 és 13–15 óráig
Péntek:  9-11 óráig 

Temetőgondnok telefonszáma:     06/30/407-2140

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

ÚJ PATIKA
A VÁRPALOTAI -BAN!

Most receptenként

100 Ft
kedvezményt 
adunk a térítési díjból!

További kedvezményes nyitási 
akciókkal várjuk vásárlóinkat.

Részletek a patikában.
ELI Patika Palota Gyógyszertár 
Várpalota, Fehérvári u. 17. (TESCO)
Tel.: 88/371-003 
Nyitva tartás: 
H–Szo: 9–20, V: 9–19
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Megnyitottunk!Palota

A hétvégén a gyermekeké volt a 
Thuri-vár udvara és környéke, ját-
szottak, énekeltek, színpadon 
szerepeltek kicsik és nagyok a vá-
rosi gyermeknapon, melyet idén a 
Csupaszív Nagycsaládos Egyesület 
szervezett meg. Az inotai gyerme-
keknek a faluház nyújtott szóra-
kozási le he tô sé ge ket. 

A vár mellett állomásozó vurstli 
már május 30-a reggelén messzirôl 
jelezte, hogy valami készülôdik 
a gyermekeknek ezen a hétvé-
gén, közeledve pedig látható volt,  
hogy a várudvarban gyülekeznek a 
fiatalok a szüleikkel. Németh Ár-
pád, Várpalota polgármestere szólt 

elsôként hozzájuk, és nyitotta meg 
a seregszemlét, az elôadásokat és 
játékos programokat felsorakozta-
tó rendezvényt. A felállított szín-
pad szolgált fellépési helyül az if-
jú „mûvészeknek”, akik lelkesen 
és egészséges izgalommal várták, 
hogy sorra kerüljenek, és megmu-
tathassák a városnak, mit tudnak. 
Számos iskola, osztály, különfé-
le csoport vállalkozott arra, hogy 
kiállva bemutatkozzon társainak 
ezen a napon, mely hosszú évtize-
dek óta a gyermekeké. 

A közönség számára szórakozási 
lehetôséget nyújtottak a felnôtt-
produkciók is, interaktív zenés mû-

sorral, koncerttel, klasszikus gye-
rekdalok és tánc bemutatásával. A 
legkisebbek fel is szaladtak a szín-
padra, és az elôadott Halász Judit-
dalokra boldogan táncoltak, mu-
lattak. A játéklehetôségeket rejtô 
sátrakban is találtak maguknak el-
foglaltságot a gyermekek, fejlesztô 
játszóház, színezés, sógyurmázás 
és íjászkodás is várt rájuk. Sajnos, 
az idôjárás nem volt kíméletes a 
gyermekcsapattal, de senki nem 
ijedt meg az esôtôl, fedél alá búj-
tak és miután elállt, estig folytat-
ták a szórakozást.

Az inotai faluház is helyet adott 
a gyermekek hétvégi programja-
inak. A délelôtti zenés elôadást 

mindenki nagyon élvezte, hiszen 
játszhattak, énekelhettek az inter-
aktív mûsor közben. Délben meg-
teltek a pocakok, gulyásleveses tá-
nyér várta a résztvevôket a faluház 
nagytermében. Érdekes programra 
került sor délután, kiült a gyerekse-
reg a faluház lépcsôjére, és úgy iz-
gulta végig a tékvandóbemutatót. 
A profi produkcióban egészen kicsik 
és felnôttek mutatták meg, milyen 
a koreai önvédelem mûvészete. Kö-
télhúzás, zsákban futás, talicskázás 
mulatságával fejezôdött be idén az 
inotai gyermeknap.

 GÁGó ANITA

A  gyermekek sportjáért egyesület kerékpáros AkAdályversenyt, ügyességi sorver-
senyt, év ApukájA vetélkedôt szervezett, s ezeken számos jutAlmAt, érmet osztottAk ki

A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Nílus – több mint fürdôszoba
Az egykori Szabadság téri Nílus 
fürdôszobaszalon ismét megnyi-
totta kapuit, ezúttal újonnan épí-
tett helyén. Az Enyedi Imre ál tal 
tervezett épületben nem csak na-
gyobb területen, de bô ví tett kí-
nálattal is várják régi és le endô 
vásárlóikat a szalon munkatársai.

A 2003-ban alakult Nílus Für dô -
szobacenter Kft. mára már túl nôt-
te a fürdôszobai termékek értéke-
sítését, számtalan megoldást kínál 
ugyanis az építôipar minden terü-
letére. A soron következôkben a kí-
vül-belül megújult cég ve ze tô jé vel, 
Egyedi Zsolttal készült beszélge-
tést olvashatják.

– Hogyan alakult a korábbi, s az-
tán a mostani Nílus szalon? 

– Annak idején az építôiparban 
dolgoztam, és egy épület felújí-
tás alkalmával jött az ötlet, hogy 
létrehozzunk egy ilyen profilú vál-
lalkozást, hiszen láttuk ezeknek a 
termékeknek a hiányát a városban. 

A korábbi kilencven négyzetmé-
teres helyiséget hamar kinôttük, 
ezért két éve elkezdtük megtervez-
ni és építeni a jelenlegi, hétszáz 
négyzetméteres helyet.

– A területtel együtt nôtt a ko-
rábbi árukínálat is. Milyen terméke-
ket forgalmaznak?

– A csempéken és járólapokon 
kívül behoztuk a melegburkolato-
kat (parketták), valamint a fes-
tékeket, amik magukkal hozták 

az álmennyezeti profilokat, a kar-
nisokat, az élvédôkínálatot, te-
hát gyakorlatilag minden minden-
nek a vonzataként jött, innen már 
csak kis lépés volt az építôipari 
kínálat: gipszkartonok, térkövek, 
tetôcserepek. Árukínálatunk részét 
képezik a bútorok is a für dô szo-
bai termékek mellett, valamint a 
fûtéstechnikai rendszerek. Ezeken 
kívül pedig wellnestermékeket és 
szaunákat is értékesítünk, amik új-
donságnak számítanak Várpalotán. 

– A termékek mellett milyen szol-
gáltatásokat kínálnak vásárlóiknak?

– Teljes körû szolgáltatást nyúj -
tunk az általunk forgalmazott ter-
mékekhez, a kivitelezésben szer-
zett szakmai tapasztalatnak kö-
szön he tô en a tudatos energia-
meg takarításon keresztül az épí tô-
mér nöki tevékenységig.  

– Hogyan kapcsolódik az épí tô mér -
nöki tevékenység a kereskedéshez?

– Az emeleti irodában fog 
mûködni egy magasépítôi mérnö-

ki stúdió, amit a testvérem, Enyedi 
Imre vezet. Ezzel gyakorlatilag 
meglesz minden egy helyen, ami 
egy építkezéshez kell: a tervezéstôl 
a kivitelezésig, a lakberendezésen 
át mindenre kínálunk megoldást. 

– Több tucat beszállító terméke  
többféle minôségben található meg 
bemutatóüzletükben. Kinek szól a 
kínálatuk?

– A célunk az, hogy mindenki 
megtalálja az ízlésének megfelelô 
terméket, az egyszerûbbtôl egészen 
az exkluzívig. Minôségi termékeket 
kínálunk megfizethetô áron. A szín-
vonalat ezért semmiképp nem akar-
juk levinni, minôségi termékeket  
jó áron akarunk értékesíteni. Mára 
már sok termék esetében elértük a 
kiemelt értékesítôi pozíciót, ennek 
köszönhetôen olyan árakat tudunk 
kialakítani, amelyek felvehetik a 
versenyt a nagy áruházakkal.  

További információ a cégrôl a 
www.nilusfurdoszoba.hu internetes 
oldalon található. 

enyedi zsolt cégvezetô



[ 2009. június 4. ] 13

Könnyûzenei lexikon

Sunseth Sphere
A Sunseth Sphere (a naplemente szférája – a napisten Seth ne-

vének sajátos továbbgondolása) 2000 februárjában alakult Márton 
Péter  – szólógitár (ex-Without Face, ex-Shockwave, ex-Septicmen),   
Bánfalvi György – basszusgitár,   (ex-Without Face, ex-Shockwave), 
Landy László  – dob (ex-Hollywodoo, ex-Stonehenge) felállással. 
Júniusban csatlakozott Németh (Kyra) Ágnes énekes-billentyûs 
(ex-Without Face). 

Amikor összeállt saját számokból egy lemeznyi anyag, a  Pont 
MI stúdióban elkészült felvételt azonnal kiküldték külföldre 20-25 
kiadónak, s így csapott le a gótikus rockot játszó Sunseth Sphere-
re a holland Hammerheart Records. A zenekar már 2001. február 1. 
aláírta a szerzôdést a Hammerheart Recordsszal. Áprilisban újrake-
verték az anyagot az RS-29 stúdióban, Hollandiában, és ugyanott 
október 8-án hivatalosan megjelent a lemezük is.  Ezt a CD-t világ-
szerte terjesztik, idehaza azonban csak az együttesnél vásárolható 
meg. Holland, angol, portugál, francia válogatáslemezeken szere-
pelt az együttes a God’s of Egypt számmal. Ez felkerült a gótika-
fesztivál válogatáslemezére is. 

Sokfelé koncertezett a Sunseth Sphere, természetesen itthon és 
a környéken, de  a Petôfi-csarnokban (2002), a Szigeten (2002, 
2003), Felvidéken is, és még számtalan helyen. Az elsô koncer-
teknél látható volt, hogy sokkal jobb, ha külön megy az ének és 
a szintetizátor, így az utóbbinál Balogh József, majd László Anita 
serénykedett. 2003-ban a zenekar elkészített egy tizenegy számos 
demofelvételt Maze (Útvesztô) címmel. Nem sokkal ezt követôen 
a Hammerheart Records megszûnése miatt keletkezett pénzügyi 
zûrzavar és problémák miatt az együttes mûködése szünetelt, egé-
szen 2008 januárjáig. Ekkortól Márton Péter és Bánfalvi György Er-
délyi Adrienn énekessel együtt, így hármasban élesztették fel hi-
bernált állapotából a Sunseth Sphere-t, hogy megújult erôvel  lás-
sanak neki a munkának. Ezáltal vált lehetôvé, hogy idén, 2009 ele-
jén újra stúdióba vonuljanak, hogy felvegyenek kilenc dalt és az 
intrót. A második lemez címét még homály fedi, de az tudható, 
hogy az új CD-n a 2003-as demo dalait fogalmazták-értékelték át 
a kor szellemében.

Tagok
Erdélyi Adrienn – ének
Márton Péter – szólógitár
Bánfalvi György – basszusgitár

Az új
Malota-
könyv  
Várpalotán
megvásárolható a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtárban, a Szolgáltatóházban, 
a papír-írószer boltban, illetve a Táncsics 
utca 15. sz. alatti papír-írószer boltban.
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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

Eladó ingatlan
Várpalotán a belvárosban 1 szobás teljesen fel-

újított erkélyes, fûtésszabályzóval felszerelt 
alacsony rezsijû, azonnal költözhetô tégla-
lakás eladó. 70/243-4309, 70/364-6050

Belváros közeli, kétszobás családi ház 11 M Ft-
ért eladó. Kisebb lakást (5 M Ft-ig) beszá-
mítok. 20/4535-984

Inotán a Készenléti ltp-en 1 szobás lakás 
áron alul eladó vagy hosszú távra kiadó. 
30/504-8354

Inotán két család részére vagy vállakozásra al-
kalmas háromszintes családi ház eladó. 
88/475-367, 70/334-2859

Várpalotán a Felsôinkámban 1+3 szobás lakás 
félig felújított állapotban eladó. Iár: 9,7 M 
Ft. 30/841-8040

Várpalotán piaccal szembeni 50 nm-es má-
sodik emeleti lakás eladó. Iár: 6,5 M Ft. 
30/300-5194

Eladó alsóvárosban kétszintes családi ház 160 
nm-en 3 szoba, 2 fürdô,  konyha + étkezô, 
nappali,  garázs stb. 20/4541-506

Eladó a Szabolcska u.-ban 56 nm-es, részben 
felújított lakás a házban lévô garázzsal, 
pincével. 70/213-6855

Tésen félkomfortos, 2 szobás családi ház 6 
köbméteres esôvizes kúttal eladó vagy 
elcserélhetô várpalotai hétvégi házra, la-
kásra. 20/4831-946

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Berhidai úton 
egy 86 nm-es családi ház garázzsal, kert-
tel. 70/571-4356

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 
egy 72 nm-es lakás. 30/820-4168

Várpalotán, a Rákóczi úton 1+3 szobás, I. emeleti 
panellakás eladó. Iár: 9 M Ft. 30/3788-453

Eladó Várpalotán a központban 50 nm-es tel-
jesen felújított földszinti 1,5 szobás lakás. 
Azonnal beköltözhetô. Árban megegye-
zünk. 30/972-3553

Várpalotán eladó városközponti téglalakás. 
Családi ház cseréje lehetséges értékegyez-
tetéssel. 70/2931-911

Hajmáskéren családi ház eladó. 30/9012-147
Eladó földszintes téglalakás, könyvek, ruhák, 

függönyök, edények, virágok, válogasson. 
Pedikûrt, manikûrt vállalok. 20/378-8960

Várpalotán a tési-dombi garázssoron villany-
órás, aknás garázs eladó! 20/946-8600

Teljesen felújított, üzletnek vagy irodának 60 
nm-es helység kiadó. Érdeklôdni egész nap. 
30/339-1266, 70/541-4368.

Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 71 nm-es 1. emele-
ti 1+2 szobás étkezôs, erkélyes lakás eladó. 
30/322-5118, 30/390-1481

Eladó Várpalotán az alsóvárosban 3 szobás 
családi ház garázzsal, melléképületekkel. 
30/204-8191, 30/348-9350

Eladó felújított földszinti tégla 50 nm-es la-
kás, vagy elcserélném értékegyeztetéssel 
egyszobásra illetve házra. 70/4095-106, 
20/378-8960

Berhidán eladó 1 szobás családi ház, víz, vil-
lany a házban, gázcsonk az udvarban. Iár: 
4,7 M Ft. 20/537-1974, 88/746-052

Eladó 6 M Ft-ért a központban 51 nm-es 2 szo-
bás szép várpalotai lakás. 70/313-0699

Garzonlakás a Felsôinkám u.-ban felújított zu-
hanykabinos fürdôszobával, bútorozottan 
vagy anélkül  eladó. 20/972-8400

Eladó a Józan-hegy tetején 2468 nm telek.  Fe-
le bekerítve, termô gyümölcsfák, szerszám-
tároló. 20/363-4188

Pétfürdôn a Berhidai úton 1,5 szobás erkélyes 
2. emeleti lakás eladó. 70/551-1971.

Várpalotán 1,5 szobás lakás eladó. 5,5 M Ft. 
88/473-363, 20/942-9879

Berhidán eladó  2 szobás felújításra szoru-
ló családi ház. Részben gázkonvektoros, 
víz, csatorna, fürdôszoba. 70/657-1263, 
30/330-3172

Sürgôsen eladó a tési-dombon 54 nm-es panel-
lakás, részben berendezett, áron alul. Csak 
készpénzért! 88/472-306. Csak délután!

Inotán 100 nm-es 3 szobás jó állapotú csa-
ládi ház melléképülettel sürgôsen eladó. 
20/976-5515

Eladó Várpalotán a Szabolcska utcában 1+3 
szobás redônyös lakás. 30/252-6409, 
30/365-0318

Várpalotán a Rákóczi úton  32 nm-es garzon 
eladó. 20/917-9878

Várpalotai 1 szobás lakást elcserélném 2 szo-
bás lakásra vagy felújítandó sorházra érték-
egyeztetéssel. 70/240-6347

Sürgôsen eladó vagy kiadó 2 szobás,  második 
emeleti, hômennyiségmérôs tégla lakás. 
I.á.: 5,9 M Ft.  20/9319-961 

Eladó Pétfürdôn a szôlôhegyen 80 nm-es csa-
ládi ház, földmûvelésre alkalmas telekkel. 
I.á.: 6,9 M Ft.  20/9319-961 

Eladó 1+2 fél szobás,72 nm-es, erkélyes, belváros 
közeli lakás. I.á.: 9,2 M Ft. 20/3129-689

Kiadó ingatlan
Kétszobás, egyedi fûtéses lakás kiadó 25 000 

Ft+ rezsi, 1 hónap kaukcióval, csendes he-
lyen. 30/893-9982, 88/472-231

Állást kínál
Kiegészítô kereseti lehetôség fôállással ren-

delkezôknek. 27-40 éves korosztályig. Vár-
palota és környéke. Érd.: 30/867-7363, 
30/846-5597

Állást keres
Nagy tapasztalattal rendelkezô  kombájnos 

munkát keres. 20/215-7885
Idôsgondozást, felügyeletet, foglalkoztatást 

vállalok. 20/986-2103
Külkereskedelmi idegen nyelvû levelezôi 

végzettséggel, német és orosz szakmai 
felsôfokú nyelvvizsgával munkát keresek. 
30/9121-751

31 éves nô takarítást, mosást, vasalást, bevá-
sárlást vállal. 20/327-2975

Munkát keresek! Takarítást, konyhai munkát, 
vasalást, idôsek gondozását, gyümölcssze-
dést, szôlôkötözést vállalok. 30/852-8404

T. közös képviselôk! Komplett karbantartás: 
pincéktôl a padlásig bármilyen hulladék el-
takarítását vállalom. 30/546-6356

Fiatal férfi a Balaton partján állást keres. Le-
het kabinos vagy kölcsönzôbe  (úszómes-
ter), bármilyen munkát elvállalok. 30/296-
5900 hívjon.

Jármû 
Kymco DJ 50-es önindítós motor áron alul el-

adó. 70/9400-173, 88/746-287

Társat keres
Barátot keresek 65 évesig. Nem dohányzó úr hí-

vását várom csak hétvégén a 70/582-8617 
számon!

Vegyes
Környezetbarát, olcsó, gyors megoldás! Sírem-

lékek tisztítása csiszolás nélkül. Tartós vé-
delem. Érd.: 30/846-5597.

Eladó kisbálás lucerna. 30/521-0373
Eladó 6 fm-es 14-es átmérôjû Schiedel kémény 

tartozékokkal együtt. 30/9012-147
Eladó 140 x 200-as keveset használt matrac. 

70/774-5081
Eladó 4 lapos villanytûzhely (beépíthetô, 

sav álló lappal) 12 000 Ft,  ágysziva-
csok  10x90x200,    2000 Ft/db áron. Tel.: 
70/423-5520

Eladó  saválló mosogató+szekrény, zuhanytálca 
újszerû állapotban, olcsón. 70/967-7102

80 l-es Zanussi fagyasztószekrény újszerû ál-
lapotban eladó. Iár: 15 000 Ft. 70/3809-
709

Eladó  Suzuki nyárigumi (4 db) 2500 Ft/db 
áron,  forgókosaras fritôz (deLonghi) 5000 
Ft. Tel.: 70/423-5520

Kan kiscica ingyen elvihetô. 30/351-5936
Lótrágya ingyen elvihetô. Uitt ingyen vagy ol-

csón elvihetô homokot keresek. 70/772-
4496

Jó állapotú konyhaszekrény asztallal és szé-
kekkel és egy teleszkópos asztal eladó. 
20/5686-903.

Takarítógépek nagy teljesítményû  vizes, súro-
lós sok funkcióban alkalmazható gépek ma-
gánszemélyeknek, vállalkozóknak  eladók! 
20/9468-600

1,5 szobás egyedi fûtéssû kiadó lakást kere-
sek. Kiegészítô jellegû munka érdekel. Nem 
ügynöki. 20/422-4753

Olcsón eladó kanapé és 2 db fotel. 30/613-
4864

Szobakerékpár, szobafenyô, edzôpad eladó. 
30/357-1597

Philips-whirpool kombinált hûtô 218/52 l 
megkímélt állapotban eladó. 20/479-6348, 
30/381-1175

Helyhiány miatt sürgôsen eladó 6 fiókos fa-
gyasztószekrény, modern konyhabútor sav-
álló mosogatóval, fehér színben, szobabú-
tor, franciaágy, nagytestû robogó, 72 cm-
es színes tévé! Ár: megegyezés szerint!  
20/471-0437

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

Idôsgondozás, felügyelet, foglalkoztatás

20/986-2103

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! Leadási határidô: június 13., 10 óra

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

Háláját fejezi ki a becsületes 
megtalálónak az a négyunokás 

nagymama, akinek a Mátyás k. úti 
óvoda elôtt elveszett mobiltelefon-

ját leadta a rendôrségen.
kívánom, hogy az életben minden 

vágya teljesüljön.

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

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

szOlGÁltatóHÁz 
aUtósBOlt

AutóALkAtrész és feLszereLés
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606

A lap legközelebb

június 18-án
jelenik meg.
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Bajnokságot 
nyertek a kézisek

A vbsk csApAtA megnyerte Az nb ii észAknyugAti csoportját 

Az NB II Északnyugati cso-
port utolsó fordulójában került 
megrendezésre a bajnoki címrôl 
döntô kézilabda-mérkôzés. A for-
duló elôtt egy ponttal vezetett 
a Várpalotai Bányász, így a cél 
a vereség elkerülése volt. A tét 
miatt a kézilabda-szövetség NB 
I-es bírókat rendelt Komáromba 
a rangadó levezénylésére. A pa-
lotai csapatot szépszámú szurko-
ló kísérte el, akik végig fantasz-
tikus hangulatot teremtettek a 
csarnokban. A mérkôzésen a Bá-
nyász magabiztos játékkal bizo-
nyította, hogy csoportja legjobb 
alakulata, megérdemelten nyer-
te a mérkôzést és ezzel a baj-

nokságot is. A lefújást követôen 
kezdôdhetett az ünneplés. Ôszre 
a fiúk az NB I/B Nyugati csoport-
jában versenyeznek.

A Várpalotai Bányász SK bajnok-
ságot nyert játékoskerete: Cziráki 
Zsolt, Fekete Dávid, Gebhardt 
Ádám, Halász Levente, Haszonics 
János, Haszonics János ifj., La-
katos Tamás, Lassu Tamás, Mazák 
Lajos, Méreg Bálint, Molnár Zol-
tán, Paic Róbert, Selymes Attila, 
Simon Kornél, Soha Gergô, Sza-
bó Patrik, Szöllôsy Attila, Török 
Lajos, Tóth Emil, Varga Zoltán. A 
csapat vezetôi: Kiss Szilárd (edzô) 
és Szedlák Tamás.

BÉRCzES VIKTOR

Komáromi AC-Foxconn–Várpalotai Bányász SK 24:27 (11:15)

Az NB II Északnyugati csoportjának végeredménye:

 1. Várpalotai Bányász SK 20 19 0 1 38
 2. Komárom 20 17 1 2 35
 3. Ács 20 12 1 7 25
 4. Gyôri ETO II. 20 12 0 8 24
 5. Szentgotthárd 20 11 1 8 23
 6. Tapolca 20 8 3 9 19
 7. Georgikon DSE 20 7 1 12 15
 8. Veszprémi Egyetem 20 7 1 12 15
 9. Várpalotai DSE unio 20 5 0 15 10
 10. Szombathely 20 4 1 15 8
 11. CVSE-Mávépcell 20 3 1 16 7

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

Megyefutás 2009
2009. május 18-a és 21-e kö-

zött rendezték meg a 12. Megye-
futást. A hagyományos váltót az 
idei évben a magyarországi me-
gyerendszer elsô említésének ez-
redik évfordulójára idôzítették. 
A szervezôk Veszprém megye két 
pontjáról egy-egy megyezászlót 
indítottak el, amiket a futók több 
száz kilométeren át magukkal vit-
tek. Az útba esô iskolák diákjai 
elkísérték ôket egy kis szakaszon, 
a települések elöljárói pedig em-
lékszalagokat kötöttek a lobo-
gókra. A megye északi részén, a 

Bakony térségében Szent István-
kör, a déli, Balaton-felvidéki te-
rületen Boldog Gizella-kör néven 
futott a váltó. Az utóbbi, közel 
300 kilométeres távot a várpalo-
tai Marathon TKE és a pétfürdôi 
Futapét TE amatôr sportolói négy 
nap alatt teljesítették a nehéz te-
rep és a kánikulai hôség ellenére.

A csapat május 21-én érkezett 
meg Várpalotára, a két megye-
zászló pedig 23-án Sóly község-
ben találkozott.

GEREBICS ISTVÁN
FOTó: SIMON LÁSzLó

A 12. megyefutás résztvevôit németh árpád fogAdtA A vár elôtt

újra az NB III-ban!

16 év után újra az NB III-ban a 
Várpalotai Bányász SK labdarúgó 
csapata! Két fordulóval a bajnokság 
befejezése elôtt végig magabiztos 
szerepléssel vívta ki a bajnoki címet 
labdarúgó csapatunk. Az ôszi fordu-
lók után az élrôl várta együttesünk 

a tavaszi idényt, és elônyét végig 
megtartva a régen várt NB III-ban 
folytathatja szereplését. Várpalota 
sportéletében óriási kettôs siker-
nek könyvelhetjük el, hogy kézilab-
dázóink után labdarúgó csapatunk 
is bajnoki címet ünnepelhet.

Június 6-án 20 órától a már NB I/B-s kézilabdásokat és a már 
NB III-as focistákat köszöntô bajnokavató utcabál lesz a sport-
csarnoknál. Várunk minden sportszeretôt és ünnepelni vágyót!




