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Közel az idô, amikor a víz ára az 
aranyéhoz lesz mérhetô – állítják 
a szakemberek. Az Amerikai Tudo-
mányos Akadémia szerint a föld 
felszíne négyszáz éve nem volt 
ilyen meleg, mint most. Ha így 
folytatódik tovább, a felmelege-
dés alapvetô változásokat idézhet 
elô a föld vízkészleteiben. Tudó-
sok szerint a mostani klímaválto-
zás néhány évtizeden belül embe-
rek milliárdjait érintô vízhiányhoz 
és a földön élô fajok egy részének 
kipusztulásához vezethet. Egyéb-
ként már ma is milliószámra szedi 
áldozatait a tiszta víz hiánya. Az 
UNICEF becslése szerint naponta 
4500 gyermekáldozata van a 
fertôzött víznek.

Ha belegondolunk, nem is any-
nyira elképzelhetetlen tehát, 
hogy a legközelebbi világháború 
már nem az olajért, hanem a ví-
zért, a „kék aranyért” robban 
majd ki. Tudományosan bizonyí-
tott tény, hogy a felmelegedés és 
a rablógazdálkodás folytán nem-
sokára kimerülnek a készletek. 
Hazánk, Magyarország és tágabb 
környezetünk, a Kárpát-medence 
hála Istennek hihetetlenül gaz-
dag édesvízkészletben, ami nem 
jelenti azt, hogy nyugodtan paza-
rolhatjuk. Ha belegondolunk, kész 
ôrület, hogy mosogatásra, mosás-
ra, kertöntözésre, autómosásra 
még mindig többnyire ivóvizet 
használunk. Szívjuk a fogunkat, 

hogy drága, szidjuk a csatornadí-
jat, amit megfizettetnek érte, de 
nem igazán keresünk alternatív 
megoldásokat. Például hasznosí-
tani lehetne az esôvizet, azután, 
megtisztítani és visszaforgatni az 
egyszer már használt vizet. 

Azonban a pocsékolásnál még 
nagyobb baj is történhet a víz-
készleteinkkel, ha egyszer egy 
felelôtlen kormány eladná külföl-
di tôkéseknek a regionális 
vízközmûveket, gyakorlatilag az 
ország vízbázisát. Akkor aztán az 
új tulajdonos annyit kérne a ví-
zért, amennyit akar. Nyilván nem 
azért venné meg, hogy ne keres-
sen rajta, rajtunk. A legnyugod-
tabbak akkor lehetnénk, ha a víz 

stratégiai ágazatként nemzeti tu-
lajdonban maradna. Az egyik leg-
nagyobb kérdés, hogyan lehet eb-
ben a multinacionális kapitalista 
világban elérni. Azért van re-
mény, egyre több a környezettu-
datos ember, felnônek az új zöld 
generációk, akikbe már az egész-
séges környezet iránti vágy szinte 
be van kódolva. Egyre népszerûbb, 
egyre aktuálisabb a környezettu-
datos gazdálkodás. Ennek a je-
gyében, ennek népszerûsítésére 
szervezték meg a minap, Várpalo-
tán a Zöld expo elnevezésû ren-
dezvényt, amelyrôl bôvebb tudó-
sítást olvashatnak lapunkban.

BALASSA GELLÉRT

Azért a víz az úr
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Drótposta
Gratulálok Juhász Attilának, hogy nagy arányú szavazattal nyert a választáson. 
A városlakók is nyertek általa. 30/3929-963
Inotán is a kampánycsend alatt szórták az MSZP borzalmas hírlevelét! 20/512-6990

A hulladék mint 
a jövô nyersanyaga

Fel kell készíteni az utánunk 
jövô generációt egy új, a jelen-
legi fogyasztói szemlélettôl 
eltérô, környezettudatos élet-
módra, hogy az emberiség újra 
szimbiózisban éljen a termé-
szettel, és mérsékelje a jelenle-
gi katasztrofális folyamatokat 
– ezzel a célkitûzéssel rendez-
tek konferenciát a hétvégén a 
hulladékkezelés problémájában 
rejlô gazdasági lehetôségekrôl. 

Az Európában példaértékû ösz-
szefogás, hat ország egyes kis-
térségeinek szövetsége a TEMA, 
az Önkormányzatok Szövetsé-
ge Európában Nemzetközi Tár-
sulás, amelynek 2001 óta tag-
ja Várpalota és kistérsége is. Az 
alapvetô célkitûzés az életkörül-
mények javítása, az emberi kap-
csolatok és a gazdaság fejleszté-
se, értékek megóvása, a környe-
zet védelme. Június 6-án, a Zöld 
expo hétvégéjén került megren-
dezésre a TEMA konferenciaso-
rozata részeként Várpalotán, A 
hulladék mint a jövô nyersanya-
ga és energiaforrása címû konfe-
rencia, melyen Leonello Dori, az 
olasz nagykövetség tudományos 
attaséja, Talabér Márta, a megyei 
közgyûlés alelnöke, a nemzet-
közi társulás olasz és magyaror-
szági képviselôi, olasz és magyar 

környezetvédelmi szakemberek, 
várpalotai városvezetôk, önkor-
mányzati képviselôk és in téz-
mény vezetôk vettek részt. 

El kell jutnunk odáig, hogy a 
hulladékról szóló felfogás átala-
kuljon: a hulladék nem szemét, 
amelyre már nincs szükség, ha-
nem lehetôség van a másodlagos 
feldolgozásra, a hasznosításra – 
hangsúlyozta Giancarlo Fermani, 
a TEMA Italia elnöke. A konferen-

ciasorozat alapvetô célja a közös 
felelôsség, a közös megoldáske-
resés, a tapasztalatok megisme-
rése és átadása, az elméleti és 
gyakorlati anyag összegyûjtése, 
mely megfelelô alapot adhat egy 
fenntartható hulladékgazdálko-
dási rendszerhez, a környezettu-
datos gondolkodás és nem a pro-
fitszerzés irányításával – emelte 
ki Katona Csaba alpolgármester, 
a TEMA Hungária elnöke meg-
nyitójában. Mindezek fényében 
hangzottak el az egész napos 
elôadások során többek között 
hulladékgazdálkodási és újrahasz-
nosító projektek, a biomassza, a 
szintetikus kôolaj, a petrolkémiai 
alapanyagok elôállítása, az újra-
hasznosítás környezeti aspektu-
sai és a biometán hasznosítása 
témakörben.

GÁGó

A NAgy gyulA gAlériábAN hullAdékból készült hAszNálAti tárgyAkAt és A természeti 
körNyezettel foglAlkozó mûAlkotásokAt tekiNthettek meg Az érdeklôdô látogAtók

Trianon-nap
Trianon szörnyûséges napja, ami-
kor levágták a határról Erdélyt, az 
édes Erdélyt, és nem volt már a 
miénk a Felvidék sem, és Kárpát-
alja sem, és Délvidék ezeréves 
földjét is idegen katonacsizmák 
taposták – a trianoni békediktá-
tum 89. évében a Várpalotán szer-
vezett ünnepség záró mûsora so-
rán hangzottak el e gondolatok.  

Az ünnepségsorozat június 4-én 
kezdôdött, amikor zenés irodalmi 
mûsorral, ünnepi beszédekkel, ko-
szorúzással és könyvbemutatóval 
emlékeztek a megjelentek a Palo-
tai Turul Társaság szervezésében. 
Szombat délelôtt középiskolások 
számára harmadszorra került meg-
szervezésre a történelmi verseny, az 
idén Horthy Miklós valós történelmi 
szerepe volt a központi téma. 

A nap folyamán megemlékez-
tek Reményik Sándorról, költésze-
tén keresztül jelenítették meg a 
mûsorban fellépôk Trianon-fájdal-
mát, és elhangzottak az Eredj, ha 
tudsz címû vers örökbecsû sorai is. 
Németh Árpád polgármester nyitot-
ta meg a délutáni programot, majd 
a következôkben tartalmas beszéde-
ket hallgathattak a megemlékezôk 
a Trianon Múzeum Alapítvány szer-
vezésében újonnan megnyitott ki-
állítások alkalmából. A programot 
két színpadi elôadás zárta, meg-
jelenítve a békediktátum hatására 
megszületett irodalmi mûveket. A 
mûvelôdési ház színpadán a Nagy-
kovácsi Nemzeti Színház kiváló szí-
nészi játéka által a nézôk a Tria-
non-nap méltó befejezéseként él-
hették át a kor belsô- és külsô-
magyarországi történéseit. GÁGó

Államtitkári látogatás
Tíz település tíz nyugdíjasklub-
jában – köztük a várpalotai Gá-
bor Áron Nyugállományú Klubban 
– tett látogatást dr. Vadai Ágnes 
honvédelmi államtitkár a pün-
kösd utáni héten.

A rendezvényen jelen volt Deák 
Istvánné országgyûlési képviselô, 
valamint a Bakony Harckiképzô 
Központ parancsnoka, Fürst Tamás 
ezredes. A nyugdíjasklub elnöke, 
Dobszai József nyugállományú al-
ezredes köszöntôjében elmondta, a 
helyi klubnak nagy jelentôsége van 
a város életében, hiszen élen jár a 
hazafias, honvédelmi nevelômunka 
végzésében, valamint a katonai 
hagyomány ápolásában. 

Dr. Vadai Ágnes elmondta, je-
lenleg – a katonai szervezethez 
kötôdô – 128 nyugdíjasklub van, 
ebbôl csupán kilenc helyre nem ju-
tott még el. 

Az államtitkár méltatta a helyi 
nyugdíjasklub aktív tevékenysé-
gét, majd elmondta, a Honvédel-
mi Minisztériumnak fontos a klu-
bok fennmaradása, hiszen aktív 
mûködésükkel tovább vihetik a ka-
tonai hagyományokat.

Az esemény zárásaként Dobszai 
József, valamint Huszár József 
nyugállományú bányamérnök aján-
dékokat adtak át, és tiszteletbeli 
bányásszá fogadták dr. Vadai Ág-
nes államtitkárt és Deák Istvánné 
országgyûlési képviselôt.
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Választottak 
a polgárok

Június 7-én megszületett annak 
a 22 fôbôl álló bizottságnak a 
névsora, akik a következô öt év-
ben Magyarországot az Európai 
Parlamentben képviselni fog-
ják. Ezzel egy idôben a várpalo-
tai 7. számú választókerület la-
kói is döntöttek az új képviselô 
személyérôl.

Ha a június 7-én leadott vok-
sokkal nem EP-képviselôket, ha-
nem új Országgyûlést választot-
tunk volna, a Fidesz kétharmados 
többséget szerzett volna. Hogy 
az európai parlamenti választás 
fôleg belpolitikai kérdés volt, jól 
mutatja a kormánypárt példátla-
nul rossz szereplése.

A szavazásra jogosultak 
36,31 százaléka élt alkotmányos 
lehetôségével, s a kedvezôtlen 
idôjárás ellenére leadta voksát 
valamely pártra. A Fidesz–KDNP 
pártszövetség fölényes országos 
gyôzelme megkérdôjelezhetetlen: 
a szavazatok 56,36%-ával 14 
mandátumot szerezett az EP-
bizottságban, míg a kormány-
pártnak 17,37%-os eredményével 
csupán 4 mandátumhoz sikerült 
hozzájutnia. A Jobbik (14,77%) 
három mandátumával a harmadik 
helyet vívta ki magának a pártok 
sorában, az MDF (5,31%) pedig 
egyetlen mandátumával éppen ki-
került az 5% alatti pártok listájá-
ból – tudtuk meg az Országos Vá-
lasztási Iroda adataiból. 

Várpalota nem sokkal maradt 
alul az országos részvételi arány-
tól: a választópolgárok 30,76 

százaléka adta le voksát az EP-
választások alkalmával. Az orszá-
gos választási eredmények ada-
taiból kiderült, Várpalota összes 
választókörében a Fidesz–KDNP 
pártszövetség magasan az elsô 
helyen szerepelt, összesítésben a 
szavazatok 52,37%-át kapta meg. 
Az országos statisztikához ha-
sonlóan alakult a többi pártra le-
adott voksok aránya is: az MSZP 
a szavazatok 21,07%-át, a Jobbik 
14,78%-át, míg az MDF 6,06%-át 
tudhatja magáénak. 

Ezzel egy idôben megválasztásra 
került a Loncsos–Erdôdy P.T. utca– 
Kastélydomb utca városrész egyéni 
képviselôje is. A helyi választási iro-
da adatai alapján 38,61%-os rész-
vételi aránnyal, 384 szavazattal dr. 
Juhász Attila, a Fidesz–KDNP jelölt-
je nyerte meg a választásokat. 175 
szavazatot kapott Vancsek Ferenc 
független jelölt, és 155 szavazatot 
Sárvári Miklósné, az MSZP támoga-
tásával indított független jelölt. 

B. A.

Juhász AttilA 384 szAvAzAttAl 
Nyert A loNcsosbAN

Szemünk fénye
Az Oktatási Minisztérium 2005-
ben hirdette meg a Szemünk fé-
nye országos programot, amely-
nek keretében eddig számos 
városban és faluban valósulha-
tott meg a közintézményekben a 
világítás korszerûsítése.

Városunk önkormányzatának 
képviselô-testülete 2009. áprilisi 
ülésén hozott döntést arról, hogy 
Várpalota csatlakozik a program-
hoz, s ezzel a város 16 intézményé-
ben – az összes iskolában és óvo-
dában, a kulturális intézmények-
ben, valamint a polgármesteri hi-
vatalban is – korszerûsítteti a vilá-
gítóberendezéseket. Németh Árpád 
polgármester tájékozatójában el-
mondta, több lehetôség közül vá-
lasztották ezt a programot, amely 
az önkormányzatnak anyagilag a 
legmegfelelôbb. 

A program keretében az érintett 
intézményekben az összes meglévô 
lámpát, fénycsövet kicserélik olyan 
korszerû világítóberendezésekre, 
melyeknek fényereje nagyobb, de 
áramfogyasztása lényegesen ke-
vesebb a jelenlegiekénél. Ezáltal 
jelentôs villamosenergiaköltség-
megtakarítás várható minden in-
tézményben. 

Borbás Tamás közlekedésigazga-
tósági és energiaügyi ügyintézô el-
mondta, a beruházó a Caminus Zrt., 
központosított közbeszerzés alap-
ján végzi el a munkálatokat, így az 
önkormányzatnak nem kell külön 
közbeszerzési eljárást lefolytatnia. 

A számítások szerint össze-
sen mintegy 35%-os megtakarí-
tás érhetô majd el a beruházást 
követôen a 16 intézményben, 
összegszerûen ez évi hétmillió fo-
rintos megtakarítást jelent. 

A 71 millió forintba kerülô beru-
házást teljes egészében a Caminus 
Zrt. fogja finanszírozni. Hogy mi-
ért éri meg egy cégnek ekkora be-
ruházást végrehajtani? A város tíz 
éven keresztül bérleti díj formájá-
ban évi kilencmillió forintot fizet a 
zrt.-nek, ennek túlnyomó részét az 
éves megtakarítás fedezi. A tíz év 
lejárta után a berendezések tulaj-
donjoga az önkormányzatot illeti, 
az azt követô évi hétmillió forintos 
megtakarítással együtt. Így a város 
is jól jár, és a befektetô is megta-
lálja a maga számítását. 

A projekt megvalósítását pályá-
zat is segíti, melynek keretében 
20% állami támogatás nyerhetô el, 
ez pedig kedvezôen befolyásolja a 
bérleti díj összegét. 

Borbás Tamás hozzátette, ha a 
berendezésekkel a tíz év futamidô 
alatt bármiféle meghibásodás tör-
ténik, a Caminus Zrt. garanciálisan 
vállalja azok cseréjét, a városnak 
ez idô alatt tehát a bérleti díjon 
túl nem lesz költsége vele.

A kivitelezési munkálatok a nyá-
ri szünet ideje alatt, július 1. és 
augusztus 31. között fognak vég-
be menni, így az oktatási intézmé-
nyek nevelômunkáját nem fogják 
befolyásolni. 

BÁLINT ANGÉLA

Szabadság napja
Városunkban minden évben 

megemlékeznek az 1991. június 
19-i eseményekrôl, amikor Magyar-
ország területét elhagyta az utol-
só szovjet katona. Azóta tekintünk 
június utolsó hétvégéjére úgy, 
mint a felszabadulás, a független-
ség és a szabadság napjára. Ahogy 
azóta minden évben, az idén is ki-
sebb túra és megemlékezés kerül 
megszervezésre a Baglyas-tetôre. 
A vállalkozó kedvûek gyalogosan 
juthatnak fel a kopjafához, de au-

tóval is van lehetôség a természe-
ti szépségeket sem nélkülözô hely-
szín megközelítéséhez. Az ünnepi 
megemlékezésen a szervezô ’56-os 
Klub, a Palotai Turul Társaság, va-
lamint a Marathon Tömegsport és 
Környezetvédô Egyesület fogad-
ja az érkezôket az oly fontos év-
fordulón, a szabadság napján. A 
gyalogtúra június 28-án, vasárnap 
15 órakor a Készenléti-lakótelep 
buszfordulójából indul a 17 órakor 
kezdôdô ünnepségre.

Lassú kezdés, gyors befejezés
Az alsóváros legrosszabb ut-

cájából az egyik legszebb utca 
lett, miután elkészült a Zichy ut-
ca felújítása. Ötvenmillió forin-
tos ráfordítással, aljzatcserével, 

az útfelület és a járda felújítá-
sával teljesen megújult az utca 
– közölte lapunkkal Jákli Tiva-
dar, az alsóváros önkormányzati 
képviselôje.
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A cikksorozatban eddig polgári jogi, család jogi 
témákat taglaltunk, most áttérnénk a büntetô jog, 
a büntetôeljárás-jog területére. Ezek nek a téma-
köröknek a mai zavaros, morális gondokkal küzdô 
társadalmunkban legalább akkora a létjogosult-
sága. Sajnos manapság bárkivel elôfordulhat, 
hogy (akár egy apró, baga tellnek gondolt sza-
bályszegés után is) bünt e tô eljárás alanya lesz, il-
letve bárkivel elôfordulhat az is, hogy sérelmé-
re bûncselekményt követnek el. Ilyenkor nem árt 
tisztában lenni – eljárásbeli pozíciónktól függôen 
– az alapvetô jogainkkal és kötelességeinkkel.

Amíg a polgári jogban a diszpozitív (meg en-
ge dô) szabályok vannak túlsúlyban, tehát gya-
korlatilag bármit megtehetünk amit a törvény 
kifejezetten nem tilt, addig a büntetôjogban, 
a büntetô eljárásjogban a kógens szabályo-
zás a gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a joga-
inkat és kötelességeinket pontosan felsorolja 
a törvény, ezektôl eltérni nem lehet és kötött, 
szigorú eljárási rendben folynak a cselekmé-

nyek. Ez sok ember számára furcsa és szokat-
lan, a büntetôeljárás nyelvezete meglehetôsen 
katonás, és sokak számára lelkileg nehezen 
kezelhetô az a távolságtartás és szigor, amit 
az eljáró hatóságok az egész eljárás alatt al-
kalmaznak. Ezt nem kell személyes sértésként 
felfogni, az egész eljárás természete ilyen, hi-
szen a büntetôeljárás kötött szabályain ke-
resztül, az állami erôszakszervezetek révén 
az állam büntetôhatalma érvényesül. Egyre 
erôsödnek azok a hangok, melyek azt mond-
ják, a bûncselekmények elkövetôivel szemben 
még így is túl enyhe szabályokat alkalmaznak, 
és az állami büntetôhatalom sokkal szigorúbb 
fellépését szorgalmazzák. Mindenki eldöntheti, 
hogy ez a kérés jogos vagy sem, de egy biztos:  
bármilyen szigorú is az eljárás, az alkotmány-
ból is levezethetô garanciális szabályoknak ér-
vényesülniük kell az egész eljárásban.

Néhány garanciális szabály. Talán a legfonto-
sabb az ártatlanság vélelme, mely szerint senki 

sem tekinthetô bûnösnek a bíróság jogerôs dön-
téséig. Fontos szabály, hogy nem a vádlottnak 
kell bizonyítani az ártatlanságát, hanem a vád-
hatóságnak és nyomozóhatóságoknak kell bizo-
nyítani a bûnösségét. Kétséget kizáróan nem bi-
zonyított tényt a vádlott terhére írni nem sza-
bad. A büntetôeljárásban el kell felejteni az 
olyan kategóriákat, mint a „valószínû” és a „le-
hetséges”.

A témáról szóló cikk sorozatban végigme-
gyek a büntetôeljárás menetén (rendôri, ügyé-
szi, bírói szak), kitérek majd az egyes eljárásbe-
li pozíciókban szereplô személyek (gyanúsított, 
vádlott, tanú, sértett, magánvádló stb.) jogaira 
és kötelezettségeire, hogy az állampolgárok ha 
ilyen helyzetbe kerülnek, akkor az alapvetô sza-
bályokkal tisztában legyenek és a jogszabályok 
nem tudása miatt (ami tudjuk, senkit sem men-
tesít a kötelezettségek alól), ne érje ôket helyre-
hozhatatlanul hátrányos intézkedés.

IFJ. DR. HARcOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A büntetôeljárásról 1.

Nyert a mentôállomás
A várpalotai mentôállomás ápri-
lisban egy, a mentôszolgálatot 
támogató akció keretében 250 
ezer forintot nyert, mellyel 
lehetôségük adódott a men tô ál-
lo más eszközeinek fejlesztésé-
re. Ennek részleteirôl és a men-
tô állomáson a közelmúltban 
történt felújításokról beszélt 
lapunknak Tóta Tamás ál lo más-
vezetô mentôtiszt.

– Hogy zajlott a mentôállomások 
támogatását célzó akció?

– Az Unilever Magyarország 
Kft. januárban indította el prog-
ramját, amely során négy hóna-
pon keresztül az eladott termé-
kek után támogatta az Országos 
Mentôszolgálatot, így gyûlt össze 
mintegy 56 millió forint. Emellett 
zajlott az a játék, amelyben négy 
hónapon keresztül hetente hat 
mentôállomásra lehetett szavazni, 
és aki a legtöbb szavazatot kap-
ta, az nyerte meg a heti 250 ezer 

forintos nyereményt. Veszprém 
megyébôl az országban egyedül-
álló módon három mentôállomás 
is nyert, ránk április elsô hetében 
lehetett voksolni. Sokféleképpen, 
szórólapokon, interneten, rádión, 
a Palotai Hírnök segítségével, és 
a városi tévén keresztül terjesz-
tettük az információt, hogy minél 
többen szavazzanak ránk, és kap-
csolódjanak be a játékba, melyet 
végül meg is nyertünk.

– Milyen módon került felhasz
nálásra a megnyert összeg? 

– Az egészségügyben használa-
tos eszközök nagyon drágák, így a 
250 ezer forint nem sok, de ter-
mészetesen ez az összeg is nagy 
segítségünkre szolgál. A játék el-
indulása elôtt pontosan meg kel-
lett határozni, hogy a megadott 
kategóriákon belül mire szeret-
nénk felhasználni a megnyert 
pénzt, lehetett mentôautó- és 
-ál lo másfelszerelésre, épület fej-
lesz  tésre, valamint a személyzet 

re kreációjára felhasználni. Az ál-
talunk januárban megadott lis-
ta okafogyottá vált a négy hó-
nap alatt, mert a regionális 
mentôszervezet idôközben tízmil-
lió forintos beruházásával felújí-
tást végzett a mentôállomásun-
kon, emellett az általunk besze-
rezni kívánt eszközök idôközben 
már megérkeztek a veszprémi 04 
Alapítványtól. Lehetôségünk volt 
azonban arra, hogy a kategóriá-
kon belül eltérjünk, így került a 
mentôautókra Kidy Safe gyermek-
rögzítô eszköz, a felszerelések 
megfelelô tárolását biztosító tás-
ka, jó minôségû fonendoszkópok, 
vérnyomásmérôk, és a kocsik mo-
sását, tisztán tartását segítô ma-
gasnyomású mosóberendezés.

– Az ön által említett felújítás 
során milyen változások történtek a 
mentôállomáson?

– Régóta szükséges volt már az 
épület felújítása, többek között 
statikai problémák, beázás nehe-

zítette a mentôállomás életét. Így 
történt nyílászárók cseréje, rész-
leges belsô festés-mázolás, új 
öltözôk kialakítása, csempézés, 
járólapozás, vizesblokkok felújítá-
sa, tetôszigetelés. Új ágyak, fote-
lok, íróasztalok, székek is érkez-
tek az állomásunkra, és a konyha-
bútorral megszépült a konyhánk 
is. Az állomáson két mentôautó 
van, melyek nagyon jól felszerel-
tek, ahogy a Veszprém megyei 13 
mentôállomás országos viszony-
latban is az, azonban az állomá-
sunkon szükség lenne még az in-
formatikai felszerelések fejleszté-
sére, hogy a 21. század követel-
ményeinek megfelelôen tudjuk e 
területen is ellátni a munkánkat. 

Szeretnénk, ha a lakosság job-
ban megismerne minket, munkán-
kat, a velünk kapcsolatos ese-
ményeket, ezért is mûködik hon-
lapunk a www.varpalotamento.
mindenkilapja.hu címen.

G. A.
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Megkérdeztük...
Van-e allergiás 
a családban?

Miklós Attila kovács
Penicilinérzékenységem van, ré-

gebben voltak tüsszögéses, orrfo-
lyásos allergiás tüneteim is. Csi-
náltattam allergiatesztet, de nem 
mutatott ki semmit, aztán lassan 
elmúltak a tünetek. Az egészséges 
életmód szerintem segíthet az al-
lergiás megbetegedéseken.

Potóné Horváth Edit 
munkanélküli

Kislányomon ötéves korában 
jött ki a por- és pázsitfûkeverék-
allergia. Szirupot, orrspray-t írt fel 
az orvos, ezekkel tünetmentes, nem 
okoz semmilyen problémát számá-
ra. Sajnos, a gyógyszerek elég drá-
gák, különösen, mivel megszûnt a 
támogatás sok készítményre.

Seresné Zsidai Borbála 
könyvtáros

Jelenleg nem allergiás senki sem 
a családunkban, a gyerekek sem 
érzékenyek semmire, szénanáthá-
juk sincs. Nekem enyhe porallergi-
ám volt, köhögéssel, de két éve el-
múlt, és azóta sem jelentkeznek a 
tünetek. -ÁGó

Patikanap városunkban
Hatodik alkalommal került meg-
rendezésre június 3-án az orszá-
gos patikanap, melynek köz-
ponti témáját ezúttal korunk 
nép betegsége, az allergia adta. 

Az allergia egészségügyi és gaz-
dasági vonatkozásai túlmutat-
nak a mindennapi élet keretein, 
jelentôsen befolyásolják a lakosság 
közérzetét és életminôségét, hiszen 
ez a népbetegség szinte a teljes 
magyar lakosságot érinti közvetle-
nül vagy családtagjai révén, nemre 
és korra való tekintet nélkül.

Az országos rendezvényhez a 
várpalotai Szent Anna patika is 
csatlakozott. A nap folyamán in-
gyenes vércukorszint-, vérnyo-
más- és koleszterinszint-mérés-
sel várták a betegeket, valamint 

szak avatott gyógyszerészek és 
al ler gológus tájékoztatását, ta-
nácsadását vehették igénybe – 

el sô sorban az allergiás megbete-
ge dés témájához kapcsoló-
dó an – az érdeklôdôk. B. A.

Az országos Akcióhoz pAlotAi pAtikA is csAtlAkozott

Allergia – népbetegség
Ma Magyarországon közel két-

millió ember szenved allergiás 
tünetektôl, a betegek száma pe-
dig évrôl évre növekszik. Hazánk-
ban a lakosság leggyakrabban a 
parlagfûre, a vadkenderre és a 
nyárfa pollenjére allergiás. 

Az allergia nem más, mint a 
szervezet „téves”, túlzott reakci-

ója egy, a szervezetre egyébként 
ártalmatlan anyagra. A virágzó 
növényekbôl a levegôbe jutó vi-
rágporok, pollenek nagy része 
allergén. Az idôjárástól függôen 
a pollenkoncentráció napról nap-
ra változik. Száraz, meleg, sze-
les idôben a pollenek könnyedén 
szállnak a levegôben, ilyenkor a 

koncentrációjuk magas, erôsödnek 
az allergiás tünetek. Az esô eny-
hülést hoz, mivel a levegôbôl ki-
mossa a polleneket.

Szerencsére ma már hatásos 
gyógyszerek állnak rendelkezésre 
a tünetek enyhítésére, hiszen az 
esetek nagy részében magát a be-
tegséget nem tudják gyógyítani.

Felhívás parlagfûirtásra
Várpalota város jegyzôje felhívja a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegô tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet szerint 
növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege (tizenötezer forint) 15 000 Ft-tól (tizenötmillió 
forint) 15 000 000 Ft-ig terjedhet.
A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
belterületen a települési önkormányzat jegyzôje rendeli el a közérdekû védekezést.
Kérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlag-
fûmentesség mindannyiunk közös érdeke.
Lakossági panaszbejelentés megtehetô személyesen, írásban és telefonon a 06-88/592-668 telefonszá-
mon.

Máténé dr. Ignácz Anita jegyzô
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családtámogatás 
– igazságosabb rendszer?

Nem szükséges ma már részle-
teznünk a Bajnai-kormány kevés-
bé népszerû, új családtámogató 
rend sze rét, mely – or szág gyû lé si 
kép vi se lônk szerint – éppen az 
igazságosság irányába mozdul. 
Deák Istvánnéval arról beszél-
gettünk, hogy or szág gyû lé si 
képviselôként miben látja tá-
mogatandónak a megszorítá so-
kat a családtámogatás terén.

– Nemmel szavazott a megszorí
tások bevezetésére, mégis egyetért 
a támogatási rendszer megreformá
lásával?

– A rendszerrel kapcsolatos tör-
vénymódosítást támogattam, a 
szociális bizottságban is, amelynek 
tagja vagyok, és az oktatási bizott-
ságban is. Ennek oka, hogy ez az 
intézkedés része annak a Bajnai-
csomagnak, amivel – az MSZP-frak-
ció országgyûlési képviselôjeként 
– szintén egyetértettem. A parla-
mentben azonban tévedésbôl rossz 
gombot nyomtam meg, melyet rög-
tön jeleztem a frakcióvezetésnek 
és az etikai bizottságnak, amely az 
ilyenkor szokásos eljárást lefoly-
tatja, én pedig állok elébe a szank-
cióknak. 

– Miben látja indokoltnak a meg
szorításokat?

– Azt gondolom, a rendszer ép-
pen most lesz igazságos. A 2004-
es szociális törvény módosításának 
hatására emelkedett meg a csalá-
di pótlékra jogosultság korhatára 
20 évrôl 23 éves korra.  Ez a tá-

mogatás azonban nem terjedt ki a 
felsôoktatásban tanulókra.

– Az akkor bevezetett rendszer 
ezek szerint nem volt igazságos?

– A rendszernek akkor az volt a 
létjogosultsága, hogy minél több 
gyerek bent maradjon a közok-
tatásban, hiszen nagyon nehéz 
munkahelyet teremteni. Ennek 
köszönhetôen elindultak a 13 éves 
nyelvi elôkészítôs programok és a 
szakképzésfejlesztések. Lehetôvé 
vált, hogy a szakmunkásképzôben 
végzettek megszerezhessék még 
az érettségit is, vagy egy második 
szakmát. Azt gondolom, ez szándék 
szintjén rendben volt, és költség-
vetési forrás is volt hozzá. Persze 
nem volt egészen igazságos, mert 
akik 18 éves korukban elmentek 
fôiskolára, egyetemre, azoknak ma-
ximum a szociális vagy tanulmányi 
ösztöndíj járhatott. Ellenben a csa-
ládi pótlékért nem kellett mást ten-
ni, csak iskolába járni, sokan pedig 
ezt kihasználva tanulói jogviszonyt 
létesítettek, de az oktatási intéz-
ményt nem látogatták. Az új rend-
szer ezt a problémát is kiküszöböli, 
ráadásul ma már csak az elsô szak-
mát lehet ingyen megszerezni, így 
ilyen szempontból sem lesz hátrá-
nyos a családi pótlékra jogosultság 
korhatárának csökkentése. 

– Mi a helyzet a gyes/gyed terü
letén bevezetett módosításokkal?

– Azt gondolom, hogy ezt a fajta 
szociális támogatást ahhoz kötni, 
hogy korábban munkaviszonya le-
gyen az édesanyának, teljesen ter-
mészetes. Ez eddig is így volt, csak 

most a mértékét emelte a kormány, 
(fél év helyett legalább egy év), 
másrészt a ledolgozott évekkel ará-
nyosan nyújtja a támogatást, ma-
ximum a gyermek kétéves koráig. 
Jelenleg ennyit tud finanszírozni 
a költségvetés. Jó lenne, ha több-
re futná, de a környezô országok 
rendszeréhez képest ez is óriási se-
gítség a magyar családoknak.

Mivel a jelenlegi költségvetés 
így áll, kidolgoztunk egy új rend-
szert, egy új oktatási intézmény 
típust, az óvodabölcsôdét, ahová 
a gyerekeket kétéves kortól lehet 
vinni. Ehhez európai uniós források 
állnak rendelkezésre, amelyeket az 
önkormányzatok igénybe vehetnek 
és fejlesztésre fordíthatnak. Véle-
ményem szerint a rendszer szakma-
ilag, jogilag és infrastrukturálisan 
is jól elôkészített volt, mielôtt tör-
vénybe foglaltatott.

– A gyermek legkésôbb kétéves 
koráig az édesanyának is állást kell 
találnia, ami már most sem egyszerû 
feladat. Mitôl lesz jobb a helyzet a 
tömeges elbocsátások idején?

– A helyzet valóban nem 
egyszerû, de az is biztos, hogy a 
jelenlegi gyakorlat sem megol-
dás, nevezetesen, hogy az édes-
anyának lehetôsége van a gyermek 
kétéves korától munkát vállalnia, 
így párhuzamosan kapja (teljesen 
jogszerûen) a fizetésével együtt a 
támogatást. Ha valaki a gyermek-
elhelyezést meg tudja oldani, és 
állást is talál, akkor miért veszi 
igénybe a gyest? A kettôt együtt 
nem lehet finanszírozni. Ez a pár-

huzamosság a jövôben meg fog 
szûnni.

Tény, hogy a kormány legfon-
tosabb feladatának kell lennie or-
szágos és helyi szinten is a mun-
kahelyteremtés. Sok lehetôséget 
látok a részmunkaidôben, a táv-
munkában, ami az EU-ban teljesen 
bevett gyakorlat, valamint a csalá-
di napközik létrehozásában, amit a 
kormány kiemelten támogat pályá-
zatok és központi források felhasz-
nálásával. 

– Kérdés az, hogy mennyire hihe
tünk a szépen eltervezett jövôben, 
hiszen a nagy magyar valóság egye
lôre a látszatát sem kelti a fent em
lített terveknek. (Elég, ha az autó
iparból vagy húsiparból elbocsátott 
nôk százaira gondolunk.) Ön nem 
tartja jogosnak a közfelháborodást 
és félelmeket a megszorítások beve
zetését illetôen?

– Teljesen jogos a félelem, de 
egy alaposan átgondolt rendszerrôl 
van szó, amely biztosítja a 
szülôknek a lehetôségeket mind a 
gyermekelhelyezésre, mind a mun-
kába állásra. A munkahelyterem-
tésre irányuló európai uniós pályá-
zatoknak például kötelezô eleme az 
esélyegyenlôség megteremtése, és 
kiemelt célja a nôk foglalkoztatá-
sának biztosítása, éppúgy, mint a 
hátrányos helyzetû rétegek (fogya-
tékkal élôk, 52 év felettiek, gyesrôl 
visszaérkezôk) foglalkoztatása. Ez-
zel is igyekszik a központi kormány 
segíteni a nôk foglalkoztatását. 

BÁLINT ANGÉLA

A Palotai Hírnök II. évfolyam 9. számában (2009. május 7.) téves információ jelent meg  
Jubileumi ünnep a Thuriban címmel.
A kifogásolt mondat: „Várpalota Város Képviselô-testülete a jubileumi év alkalmából 
emléktáblát adományozott a gimnáziumnak, melyet Bardócz Endre, az iskolát alapító 
igazgató tiszteletére állítottak fel.”
Tények: Várpalota Város Képviselô-testülete a jubileumi év alkalmából emléktáblát ado-
mányozott a gimnáziumnak, a gimnáziumban az elmúlt 50 évben folyó munka elismeré-
seként, amelyet a gimnázium épülete fôbejáratánál helyeztünk el. A gimnázium jelen-
legi tantestülete viszont az alapító igazgató, Bardócz Endre tiszteletére állított emlék-
táblát a gimnázium aulájában.

Tehát két különbözô emléktábláról van szó, amely a jubileumi rendezvények során ke-
rült felállításra. Mind a két emléktábla a tisztelet kifejezése mások munkája iránt. Aki 
érti az emléktáblák funkcióját, nem gondolhat arra, hogy egy kapott emléktáblát más 
céllal továbbadunk. Ez a feltételezés sérti azt a tiszta szándékot, amellyel a jelenlegi 
tantestület megbecsülését fejezi ki az intézmény elsô igazgatója iránt, sérti Bardócz 
Endre emlékét is, nem beszélve a város képviselô-testületérôl, aki más szándékkal ado-
mányozta az emléktáblát, de az 50 év munkáját elismerô emléktábla tágabb értelmezést 
nyer, nyilvánvalóan kifejezi Bardócz Endre munkája iránti tiszteletet is és mindazok 
munkája iránti megbecsülést, akik alapítása óta a gimnáziumban dolgoztak.

Tisztelettel: Kovács Imréné igazgató, Thuri gimnázium 

HELYESBíTÉS
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Félrevezették a választókat
Deák Istvánné felelôs szerkesz-
tésével, az MSZP várpalotai szer-
vezetének kiadásával látott nap-
világot Várpalota, a valóság 
tükrében címet viselô baloldali 
hírlevél, melynek tartalmát Né-
meth Árpád polgármester ellen-
pontozta az általa tartott sajtó-
tájékoztatón. 

A szórólapok az EP-választások, 
illetve a városi idôközi önkormány-
zati választások elôtti napon, vala-
mint a kampánycsend idején is ke-
rültek kiszórásra. – Természetesen 
nincs azzal baj, ha valaki az álta-
lam vezetett önkormányzat mun-
káját kritikával illeti – mondta a 
polgármester –, de az aljas megkö-
zelítés, a valós tények csúsztatá-
sa, kedvezôtlen fényben való fel-
tüntetése nem helyes dolog. 

A város valóságos állapotáról 
a lakók nem csak a városi médiu-
mokból értesülhetnek – vagy nem 
értesülhetnek, mint ahogy azt a 
kiadvány állítja –, hiszen szem-
revételezéssel is megállapítha-
tó a fejlôdés. Várpalota épülé-
sét, fejlôdését tagadó megállapí-
tás ráadásul szöges ellentéte egy 
– a korábbi kiadványukban meg-
jelent – állításuknak, miszerint a 
város fejlôdése mindenki számára 
példaértékû lehet.   

Németh Árpád elmondta, a vá-
rosnak valóban van adóssága, a 
legnagyobb, több mint kétmilliárd 
forintos tételt éppen az elôzô vá-
rosvezetés által felvett japán hitel 
teszi ki. A számításokat nem egé-
szen jól végezték továbbá az öt-
milliárdos adósságtörlesztési hitel-
re vonatkozóan a szórólap készítôi, 
hiszen az egyévi városi költségve-

téshez mérten számították ki, ami 
valóban 113%-át teszi ki a költség-
vetésnek. Ehhez képest az adós-
ságszolgálat nem egy évre vonat-
kozik, hanem hosszú futamidôre. 
– A kötvényt 2012-tôl számított 
15 éven belül kell visszafizetnünk, 
esztelenség tehát a teljes fennálló 

tartozást egyetlen évre levetíteni – 
jegyezte meg, majd hozzátette: azt 
kiszámolni, hogy mennyit kell visz-
szafizetni, azt pedig figyelmen kí-
vül hagyni, hogy mennyit nyerünk 
vele, megint nem ésszerû gondo-
lat.

A városi uszoda felépítésével 
kapcsolatos rémhíresztelésre rea-
gálva a polgármester azt mondta, 
az uszodára szánt pénz nem tûnt 
el nyomtalan, ha a tervezettnél 
késôbb is, de az uszoda meg fog 
épülni. Nem állja meg a helyét az 
az állítás sem, hogy a Fidesz fel-
bontott volna a minisztériummal 
bármilyen ilyen irányú szerzôdést, 
politikai párt ugyanis nem bont-

hat fel önkormányzat által kötött 
szerzôdéseket.

A Cseri erdô megvásárlásának 
hasznosságáról az immár másod-
jára megrendezett Pannónia fesz-
tivál tesz tanúbizonyságot, ez 
ugyanis nem kevés hasznot hozott 
a városnak. – A fesztiválból ren-

geteg palotai cégnek, kisebb és 
nagyobb vállalkozásoknak kelet-
kezett bevétele, amibôl a város-
nak adót fognak fizetni. Mi nem 
a statikus, tehát egyszeri bevé-
telekre, hanem a dinamikus, adó 
jellegû bevételekre összpontosí-
tunk, hiszen ezek folyamatosak, 
és újratermelhetôk – mondta a 
polgármester. A csaknem két hó-
napig folyó országos szintû kom-
munikációs kampány pedig – ami 
a városnak nem került költségbe – 
szintén bevételként könyvelhetô 
el. 

A Pannónia motorra adott 15 
millió forintról elmondta, a mo-
torkerékpár valóban nincsen kész, 

ám a szerzôdés 2010. május 31-ig 
szól. Ha eddig az idôpontig sem 
lesz meg, akkor a város kamatos-
tól fogja visszakapni a pénzt, erre 
Mázló Imre, a kft. ügyvezetôje ke-
zességet vállal. – A felvetés azért 
is érdekes, mert annak idején a 
testület egyhangúan (tehát a szo-
cialista képviselôkkel egyetértés-
ben) szavazta meg a kezdeménye-
zést – jegyezte meg.

Végül a városi vagyon felélé-
sére vonatkozó vádakat tisztázta 
Németh Árpád. – Olyan területe-
ket adtunk és adunk el, amelyek 
nem hasznosított területek, üzle-
ti beruházás és munkahelyterem-
tés céljára, valamint lakótelkeket 
értékesítettünk, az ipari területet 
pedig befektetôknek adtuk el. Ez 
nem jelenti a városi vagyon fel-
élését, hiszen ezek adót hoznak és 
munkahelyeket teremtenek, olyan 
vagyonelemeket, amelyek a vá-
rosnak termelnek, nem adtunk el. 
Ami az ingatlanvagyont illeti, ösz-
szesen néhány tíz önkormányza-
ti bérlakást értékesítettünk, de ez 
már csak a befejezése volt annak, 
amit a korábbi szocialista önkor-
mányzat elkezdett. Arra mondhat-
juk, hogy vagyonfelélés volt, hi-
szen a lakásokért kapott kárpótlá-
si jegyekrôl azóta sem tud senki, 
semmit. 

A polgármester szerint a hírle-
vél célja a bizalmatlanságkeltés. 
Tele van csúsztatásokkal, szándé-
kos félrevezetésekkel. A választási 
eredmények azonban azt bizonyít-
ják, hogy a negatív kampány nem 
hozta meg a várt sikert: az itt élô 
emberek ugyanis látják az eredmé-
nyeket.

BÁLINT ANGÉLA

A pANNóNiA fesztivál megreNdezése igeN sok hAszNot hozott A városNAk

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár az '@esélyt mindenkinek' váljon ön is 
netpolgárrá! címû pályázaton 700 000 Ft-ot nyert. (http://www2.nka.
hu/pages/dontesek/kollegiumi/konyvtari_090428.html) A Nemzeti Kul-
turális Alap döntése lehetôvé teszi, hogy a korábban is nagy ér dek lô-

désre számot tartó, sikeres internethasználati tanfolyamot a lakosság 
számára ingyenesen folytassuk az idei év ôszén.

Várpalota Város Önkormányzata elnyerte a Bababarát terület címet, il-
letve 200 000 Ft támogatást.

Két újabb nyertes pályázat
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Az „Egy Mosolyért” Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése 

Bevételeink: szja 1%-a: 280 609 Ft • Pályázaton nyert: 200 000Ft • Adományok, felajánlások: 2 
777 796 Ft • Összesen: 3 259 405 Ft

Kiadásaink: A város szociális és egészségügyi intézményeinek javára összesen: 3 332 996 Ft • 
Magánszemélyek számára összesen: 455 000 Ft • Mindösszesen: 3 787 996 Ft

Hozzájárultunk: a „Ringató” Bölcsőde, közlekedési udvar kialakításához; a „Fekete Gyémánt” 
Idősek Klubja, a Fogyatékosok Napközi Otthona, az Ápoló Otthon eszközbeszerzéseihez; a 
szociális konyha, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, a Csupaszív 
Nagycsaládos Egyesület szakmai rendezvényeihez; defibrillátor vásárlásához, a város lakosainak 
jobb egészségügyi ellátása érdekében.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, a városunkban élő szociálisan rászoruló 
kisgyermekes családok fennmaradására, és hasonló sorsú gyermekek számára egészségjavító 
segédeszköz vásárlására került felhasználásra.
Egyéb tevékenységeink 2008-ban: elkészült weboldalunk: www.egymosolyert.hu, a II. vár-
palotai civil napon rajzpályázatot hirdettünk „Egy Mosolyért” címmel, ingyenes bútoradomány 
a Fogyatékosok Napközi Otthonának, ingyenes kenyérszállítmányok a rászorulóknak, egész 
évben folyamatos ingyenes ruhaosztás, 5 alkalommal kuratóriumi ülés.

A kuratórium tagjai – az előző évekhez hasonlóan – 2008-ban sem vettek fel munkájukért 
semmilyen anyagi vagy egyéb juttatást!

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, segítőinknek:
a kuratórium tagjai

VÁRPALOTA VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)

A Helyi Választási Bizottság Sárvári Miklós Györgyné által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következô 7/2009. (V.25.) 
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában 
megállapított hatáskörében eljárva Sárvári Miklós Györgyné független önkormányzati képviselô jelölt (Várpalota, Loncsosi u. 68.) 
által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következô határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt adva megállapítja, hogy a Palotai Hírnök c. sajtótermék (felelôs kiadó: 
Erdôháti és Tsa Kft., Várpalota Erdôdy Pálffy Tamás u. 15.) a Ve. 3.§ c-d) pontjában foglalt rendelkezéseket megsértette. A Helyi 
Választási Bizottság felhívja a jogsértô figyelmét, hogy a jövôben kellô figyelmet fordítson a jelölteket és a jelölô szervezeteket 
megilletô esélyegyenlôség biztosítására, valamint a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlásra, egyúttal kötelezi a Palotai Hírnök 
c. sajtótermék szerkesztôségét, hogy jelen határozatot a legközelebbi (2009. június 4-ei)  számában tegye közzé. 
Fentieket meghaladóan Sárvári Miklós Györgyné kérelmét elutasítja. 
A határozat ellen a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Válasz-
tási Bizottságnál (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésôbb 2007. május  28-án 16,00 óráig 
megérkezzen.

I N D O K L Á S
Sárvári Miklós Györgyné, mint független önkormányzati képviselô jelölt 2009. május  22-én kifogással fordult a Helyi Választási 
Bizottsághoz, amelyhez csatolta a Palotai Hirnök c. sajtótermék II.  9., és 10. számát. 
A Helyi Választási Bizottság a kifogásnak helyt adva, megállapította a Ve. 3.§ c-d) pontjának megsértését: 
„A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevôknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket…
c) esélyegyenlôség a jelöltek és a jelölô szervezetek között
d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás.”
A Helyi választási Bizottság megítélése szerint a kifogáshoz csatolt sajtótermék a FIDESZ helyi szervezete elnökének (9. szám), 
továbbá a FIDESZ sajtótájékoztatójáról (10. szám) közölt tájékoztatásában leírtak alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére. 
A két írás alkalmas arra, hogy a választópolgárok azt feltételezzék, hogy Sárvári Miklós Györgyné nem független jelöltként indult az 
idôközi önkormányzati választáson. 
Sárvári Miklós Györgynét a Helyi Választási Bizottság független jelöltként vette nyilvántartásba. 
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 78.§ (1) bekezdés b) pontja alapján felhívja a Palotai Hírnök c. sajtótermék kiadóját és szerkesz-
tôségét, hogy a jövôben kellô figyelmet fordítson a jelölteket megilletô esélyegyenlôség biztosítására, valamint a jóhiszemû és 
rendeltetésszerû joggyakorlásra, egyúttal elrendelte jelen határozatának közzétételét a legközelebbi lapszámban. 
A Helyi Választási Bizottságnak kifogással élô azon kérését, hogy kötelezze az idôszaki lap szerkesztôségét a jogsértô közléssel 
azonos módon, azonos helyen a legközelebb megjelenô számban – lehetôleg a 2009. június 7-ei idôközi önkormányzati választások 
elôtt – tegyék közzé a helyreigazítást, el kellett utasítani. 
A Ve.  78. §. (1) bekezdésében rögzíti, hogy milyen döntést hozhat a választási bizottság, amennyiben a kifogásnak helyt ad.
Ezek a döntések:
„78§. /1/ bekezdés  a./ megállapítja a jogszabálysértés tényét, 

b./ a jogsértôt eltiltja a további jogszabálysértéstôl,…”
A Ve. 44/A §-a kimondja, hogy ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 78. §. /1/ bekezdésében foglalt jogkövetkezmények 
alkalmazásán túl kötelezheti az idôszaki lap szerkesztôségét, hogy határozatát vagy annak rendelkezô részét, folyóirat esetében a 
legközelebbi számban azonos módon tegye közzé. 
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 44/A.§ (2) bekezdés b) pontján, a 78.§ (3) bekezdésén, a jogorvoslatról 
való tájékoztatás a 79.§, valamint a 80.§ (1)-(7) bekezdésén alapul.

Várpalota, 2009. május 25. Várkonyiné Szolnoki Mária elnök

Táncdalfesztivál 
a Pannon Várszínháztól 

Várpalota Város Önkormányzata a 
Pannon Várszínház alapító önkor-
mányzatai közé tartozik, a szín-
ház létrejötte óta aktívan je len 
van a város életében. Ebben az 
évben a nyári megjelenést a 
Thuri-várban, június 21-én a 
Táncdalfesztivál címû elô adással 
tervezik. Ennek kapcsán beszél-
gettem Vándorfi Lász lóval, a vár-
színház igazgatójával.

– Mi a témája a nagy sikerû Tánc
dalfesztiválnak?

– Ez egy, a hatvanas-hetvenes 
évek slágereire épülô játék, ferge-
teges koreográfiákkal, 24 közismert 
slágerrel. A kerettörténetet meg-
szakítják különbözô tréfás, kabaré 
jellegû jelenetek, ahol a táncda-
lok szövegei más értelemben hang-
zanak el, mint ahogy megszoktuk, 
például versként vagy hírként. Meg-
jelenik benne idônként a korabeli 
tévéhíradó képe, csakúgy, mint a 
nagy slágerek stílusparódiája. Ami 
a leglényegesebb, hogy nem csak 
elénekeljük és eltáncoljuk a dalo-
kat, hanem ezekbôl történetek ko-

vácsolódnak össze a színpadon: 
egy korról beszélünk, ironikusan, 
nosztalgikusan, néhol retro ízzel.

– A zenei részt milyen módon old
ják meg?

– Hatfôs élô zenekarral játszunk, 
egy veszprémi zenetanárokból ösz-
szeállt csapattal, akik több zenés 
darabunknak is részei. A zongorától 
a hegedûn keresztül a basszusgitá-
rig rengeteg hangszeren játszanak, 
kiváló hangszereléssel, minden ze-
nei stílusban, s ez nagymértékben 
növeli a produkció hatását.

– Hány fôvel játsszák a darabot, 
kik a fôszereplôi?

– Elég szép számmal vagyunk 
benne, a társulat színe-java játszik 
körülbelül húsz szereplôvel (köz-
tük várpalotaiakkal is), akik szin-
te mindig színen vannak. Nem tud-
nék fôszereplôt megnevezni, hi-
szen mindenki frontvonalban van 
a kezdetektôl a végéig. A szereplôk 
között van öt nagyon tapasztalt, 
remekül énekelô és táncoló gyer-
mek is, akik jelentôs színfoltjai az 
elôadásnak. 

– A Táncdalfesztiválon kívül mi
lyen darabbal jönnek az idei nyáron 
Várpalotára?

– Augusztusban a Mátyás király-
na pokra megyünk a Kinizsi Pál cí mû 
musicallel, ami kortárs szerzôk mû   ve. 
Egy bûbájos történet, sok le gen dával, 
meseszerû történettel és humor ral. A 
rockzene és a reneszánsz keveréke je-
lenik meg, mai hang zásban. 

– Mire számíthatnak az érdeklô
dô né zôk a 2009/10es színházi 
évadban?

– Egyik nagy vállalkozásunk a 
János vitéz címû daljáték, Petôfi 

Sándor mûve nyomán. Nyárra ter-
vezzük a Miénk ez a cirkusz címû 
cirkuszmusicalt az LGT dalaiból, 
ebben két cirkuszi artista is szere-
pet kap majd, és az LGT Emlékzene-
kar fogja az élô zenét biztosítani. 
Játszunk egy nagyszerû bohózatot, 
Botrány az operában, avagy a két 
tenor címmel, ill. a Fekete Péter cí-
met viselô operett bohózatot, ami 
szintén egy virtuóz mû. A Táncdal-
fesztivál óriási sikerére való tekin-
tettel pedig bemutatjuk Táncdal-
fesztivál 2. címmel a folytatást. 

Lesznek ifjúsági elôadásaink is, 
így a Börtönmusical, amely a tör-
ténelem elsô valóságshow-járól 
szóló történet. Lesz két mesejá-
ték, új kezdeményezésünk pedig a 
stúdiószínházi program, amely re-
ményeink szerint Várpalotára is el 
jut. Jövôre három ilyen darabot is 
játsszuk: Omnibusz címmel abszurd 
játék Karinthy kabaréjeleneteibôl, 
Virágot Algernonnak címû világhírû 
regény színpadi változata, és A 
végzetes szerelem játéka címû 
Chapek-mû. 

BÁLINT ANGÉLA

váNdorfi lászló szíNigAzgAtó

Tisztelt Hölgyem, Uram!
2009. június 4-én a Drótposta rovatban megjelent hozzászólására reagálva szeretném kiegészíteni az ön sorait, a teljes igazság kiderülésének 
érdekében.
Valóban elkövettük azt a hibát, hogy egyik felszolgáló tanulónk tévesen informálta önöket azzal kapcsolatban, hogy az a ’la carte étkezés bizonyos 
ideig szünetelni fog az étteremben az önök számára is. Amint ez a tudomásomra jutott, siettem többször is elnézést kérve tudatni a kedves vendé-
gekkel, hogy az önök részére természetesen biztosítjuk a teljes étlapról történô megrendelést, mivel az asztalfoglalás már jó elôre megtörtént!
Úgy gondolom, hogy az ön által közölt tények csak így kiegészítve fedik a teljes igazságot, és ennek fényében kérem, hogy szíveskedjen felülbírálni 
álláspontját éttermünkkel kapcsolatban, helyreigazítás formájában!!!
Megjegyezném, hogy Várpalotán a legszínvonalasabb étteremmel valóban a Két Bagoly fogadó rendelkezik, de  emellett mi is megpróbálunk meg-
tenni minden tôlünk telhetôt annak érdekében, hogy a KEDVES VENDÉGEK jó szájízzel távozzanak tôlünk!!!
Ehhez a sok-sok pozitív visszajelzés mindig újult erôt ad!!!

Tisztelettel: Martinné Sipos Katalin üzletvezetô
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Programajánlók, közérdekû információk
KRúDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28.
Július 27-tôl augusztus 19-ig hétfôtôl 

péntekig 8–16 óráig tart nyitva. Minden 
hónap elsô hétfôi munkanapja szünnap. 
Június 15-tôl szeptember 1-jéig a 
szombati nyitva tartás szünetel.

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.

Június 29. 10 órakor Matiné filmvetítés – 
Cincin lovag címû animációs kalandfilm.

Június 30-án 18 órakor Dimitro Tkacs 
magyarországi ukrán nagykövet 
kerámiakiállításának megnyitója a 
15. teremben. A kiállítás július 15-ig 
megtekinthetô.

TITKOS  KERT
Várpalota, Veszprémi út 19.
Június 16-án, kedden 18 órakor Dunai 

László gitáros tanítványainak nö  ven dék - 
hangversenye. Fellépôk: Berkes Renáta, 
Gödri László, Hegedûs Csaba, Hriczu 
Ádám, Loksa Norbert, Szabó Bence, 
Szólás Áron, Varga Vince, Proksa 
Krisztina.

THuRI-VÁR ÉS KÖRNYÉKE
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
Június 23. Szent Iván-éj és a Múzeumok 

hosszú éjszakája. Tûzugrás és a hozzá-
tartozó hiedelemvilággal való foglal-
kozás, koszorúkészítés, gyertyajóslás, 
táncház, játszóházi foglalkozások.

INOTA
Készenléti lakótelep buszfordulója–Baglyas
Június 28-án, vasárnap 15 órakor a szabad-

ság napja (1991. június 19-én elhagyta 
Magyarország területét az utolsó szovjet 
katona) – gyalogtúra indul a 17 órakor 
kezdôdô ünnepségre a kopjafához.

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: 1 fej káposzta, any
nyi szelet húsos szalonna, ahá
nyan esznek majd az ételbôl, 2 fej 
hagyma, só, ôrölt bors, 1 csapott 
evôkanál pirospaprika, olaj.

A káposztát félbevágom, torzsá-
ját kivágom, leszeletelem. A sza-
lonnaszeletek mindkét oldalát éles 
késsel bevagdosom, serpenyôben 
mindkét oldalát szép pirosra sü-
töm, félreteszem. A hagymát ap-
róra vágom, nagyobb lábasba te-

szem, ráöntöm a szalonnából ki-
sült zsírt és egy kevés étolajat. A 
hagymát üvegesre párolom, ráte-
szem a szeletelt káposztát, a pap-
rikát, összekeverem, majd sót és 
ízlés szerint ôrölt borsot adok hoz-
zá. Kevés forró vizet öntök alá, és 
fedô alatt párolom, idônként meg-
keverem. Amikor a káposzta meg-
puhult, fedô nélkül a felesleges le-
vet elpárologtatom. Tálaláskor az 
átmelegített szalonnát feltétnek 
adom hozzá.

Recept(t)úra

Szalonnás-káposztás egytál

Ölni tudnék egy Béke Nobel-díjért!

– Hogyan sikerült Kovács ôrmesternek Einstein relativitás- 
elméletének legcsekélyebb ismerete nélkül egyesítenie a tér 
és idô fogalmát?
– ????
– Katonák, kezdjenek el ásni a kerítéstôl délig!

Jó a hajad!!! Miért nem hordod???

Humorzsák

ÚJ PATIKA
A VÁRPALOTAI -BAN!

Most receptenként

100 Ft
kedvezményt 
adunk a térítési díjból!

Az akciónk 2009. június 30-ig, 
vagy visszavonásig érvényes.

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

Pa
lo

ta
 2

00
9/

9

Megnyitottunk!Palota



[ 2009. június 18. ]10

Egy utolsó lehetôség áfa-emelés elôtt
A nehéz és egyre  nehezedô 
gazdasági helyzetet egyre job-
ban érezzük a bôrünkön. Amel-
lett, hogy a különbözô szociális 
juttatásokat is csökkenti, illet-
ve  megszünteti a kormányzat, 
egyre kevesebb jövedelmet tud 
realizálni a lakosság a gazdasá-
gi visszaesés miatt. Mindemel-
lett a júliustól bevezetendô öt-
százalékos áfa-emeléssel az 
élet minden terén további ter-
heket ró a magyar fogyasztóra 
az állam. 

Az áfa-emelés kihat  a gazda-
ság szinte összes területére, s 
kevés olyan szegmens lesz, ahol 
nem hárítják át ezt a plusz öt szá-
zalékot a vásárlókra.  De élni mu-
száj, és bizony most alaposabban 
meg kell nézni, hogy a verítékkel 
megkeresett pénzünket hova tesz-
szük. S hogyan tudunk a legjob-
ban takarékoskodni? Ha nem köl-
tünk semmire, avagy amire költe-
ni kell mégis, azokat a kiadáso-
kat idejekorán ejtjük meg? Sokan 
az elôre betervezett nagyobb be-

ruházásaikat (legyen az autócse-
re, építkezés, nyílászárók cseréje 
stb.) átütemezik késôbbre, gon-
dolván arra, hogy akkor, a gazda-
ság fellendülésével könnyebb lesz 
ezeket megvalósítani. Nos, ôk 
helytelenül gondolják. A júliusi 
áfa-emelés miatt eleve ötszáza-
lékos veszteséggel számolhatnak 
abban az esetben, ha elhalaszt-
ják betervezett nagyobb kiadásai-
kat. És kérdéses, ha késôbb neta-
lántán csökkenne is az áfa mér-
téke, addig el tudják-e húzni a 

gépkocsivásárlást, lakás- és ház-
felújítást, ablakok-ajtók cseréjét. 

Szólni kell mindenképpen ar-
ról a további anyagi veszteségrôl 
is, amely akkor ér bennünket, ha 
például a nyílászárók, ajtók-ab-
lakok tervezett cseréjét, illet-
ve a lakások, házak, homlokza-
tok hôszigetelését késôbb való-
sítjuk meg. Ennek következté-
ben nem csak az áfa-emelkedés 
miatt kell többet fizetnünk, de a 
fûtésienergia-költség egy jelen-
tékeny részét is kidobjuk így az 
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A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu 

és a www.varpalotai.hu oldalon.

Egy utolsó lehetôség áfa-emelés elôtt
ablakon. Ha környezettudatosan 
is élünk, akkor ezzel különösen 
számolnunk kell.

Tehát ha átgondoljuk a 
lehetôségeinket és terveinket, s 
helyesen döntünk, és még július 
elôtt   lépünk, lényegesen több 
mint öt százalékkal csökkent-
hetjük elôbb vagy utóbb úgyis 
szükségszerûen elvégzendô beru-
házásaink kiadásainak nagyságát. 
Mindamellett nem kell tovább 
aggódva figyelni ezen okokból a 
gazdaság további lejtmenetét, 

vajon a következô áremelések mi-
lyen mértékben emelik meg elha-
lasztott beruházásainkhoz szük-
séges anyagok, szolgáltatások, 
eszközök árát.

 Ne késlekedjünk: takarékos-
kodjunk, s használjuk ki még az 
utolsó lehetôséget júliusig, az 
áfa-emelés elôtt, és most vásá-
roljuk meg az elôre betervezett 
nagyobb beruházásainkhoz szük-
séges árucikkeket, szolgáltatáso-
kat. Nyerjünk rajta.

ER
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Verseny a levegôben
Mintegy 350 dél-alföldi posta-
galambász 5000 galambja star-
tolt 2009. május 24-én reggel 6 
órakor Várpalotáról, hogy a 
200-250 km-es utat otthonaik-
ba mielôbb megtegyék. Ennek 
kapcsán beszélgettünk a startot 
szervezô Bátor Antal palotai 
postagalambásszal.

– Mióta foglalkozik a postaga
lambsporttal?

– Galambjaim kisgyerekkorom 
óta vannak, melynek szeretetét 
anyai nagyapámtól örököltem. 
Eleinte vegyes fajtából állt az ál-
lomány, majd amikor a Várpalotán 
1967-ben megalakult Postaga-
lambsport Egyesület tagja lettem, 
csak postagalambjaim voltak.

– Hogyan kell elképzelni ezt a 
sportágat?

– A galambászok állatkáikat ál-
talában családi házuk padlásán 
vagy udvarukon épített galamb-
házakban tartják, ahol minden 
galambnak saját kis territóriuma, 
fészkelôfülkéje van, melyet rend-
kívüli módon védelmez. A fészek 
védelme, párjuk iránti vonzódása 
készteti, hogy az elstartolás után 
minél gyorsabban térjen vissza 
otthonába, megszokott fészkébe.

A versenyek lényege, hogy ga-
lambjainkat a régiós vagy orszá-
gos szövetség által év elején ösz-
szeállított program szerint speci-
ális galambszállító autókkal (az 

1 tonnás kisteherautótól a 10-12 
tonnás kamionig) a régió szá-
mára kijelölt feleresztési helyre 
szállítják. A starthelyrôl történô 
indulás után a galambok tel-
jes erôbedobással otthonaik felé 
igyekeznek.

– Mikor zajlanak a versenyek?
– A felnôtt galambok verse-

nyei április második felétôl jú-
lius végéig tartanak, hétvége-
ken kerülnek megrendezésre. A 
postagalambászat szabályai alap-
ján rövid, közép, hosszú és ma-
ratoni távú versenyek vannak. A 
versenyszezon kezdete mindig a 
rövidtávval indul, majd a távolsá-
gok fokozatos növelésével június 
második felétôl elérünk a hosszú 
és maratoni távú versenyekhez.

– Milyen útvonalon repülnek a 
galambok?

– Galambjaink számára hátrá-
nyos a hegyes vidék és az erôs 
szembeszél, emiatt versenyeink 
nyugati irányból, a Cseh-meden-
cén át az észak-német síkságról 
vagy Ausztrián keresztül a Duna 
vonalát követve, a dél-német sík-
ságról indulnak.

– Hogyan mérik a galambok se
bességét?

– A felengedési helyrôl a haza-
érkezésig megtett idô és a távol-
ság alapján elért sebesség adja a 
sorrendet. Valamennyi versenyga-
lamb kiskorában egy egyedi szá-
mozású mûanyag gyûrûvel lett el-
látva (ez a személyi igazolványa), 
melyhez a versenyek megkezdé-

se elôtt egy chipet is teszünk. Ez 
szolgál arra, hogy a galamb ha-
zaérkezésekor a bejáraton átha-
ladva, egy speciális érzékelôn az 
idô rögzítôdik. Egy központi szá-
mítógépen kiszámításra kerül az 
átlagsebesség, melynek alapján 
felállítódik a galambok sorrend-
je. A galambok repülési sebessége 
normál idôjárási viszonyok között 
általában 70-80 km; de erôs hát-
szélben 120 km körüli tempót is 
teljesítenek.

– Hogyan lehet tanítani, felké
szíteni a galambokat versenyrepü
lésre?

– A postagalamb távrepülés-
re kitenyésztett fajta, ennek el-
lenére szüksége van gyakorlásra, 
melynek fontos része a gyakorló 
röptetés a versenyszezon meg-
kezdése elôtt – ez 40-60 km-rôl 
történô többszöri felengedésbôl 
áll.

– Milyen díjakat nyert az eddigi 
versenyeken?

– Szeretem a hosszú távú, erôt 
próbáló versenyeket, ennek kap-
csán itt érem el országosan is 
jegyzett eredményeimet. Egyéni-
ben és csapatban is nyertek ga-
lambjaim országos elsô helyeket, 
de kiemelni nem tudok, mert szá-
momra valamennyi nagyon ked-
ves.

Július 5-én ismét Várpalotán 
lesz a galambröptetés starthelye.

BÁLINT

bátor ANtAl brüNNbôl hAzAtérô postAgAlAmbJAit várJA

Pedagógusok köszöntése
A pedagógusnap alkalmából az ok-

tatási és kulturális miniszter, Várpa-
lota polgármestere és önkormányzati 
képviselô-testülete elismeréseit, dí-
jait és okleveleit Huszárné Bacsárdi 
Valéria, az oktatási, kulturális és 
sportbizottság elnöke adta át a ki-
tüntetetteknek. Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kapott Kertész Zoltánné, 
Gáspár Sándor, Tóth Ferencné, Bôle 
Károlyné, Vass Kató Nívódíjban Csécs 
Istvánné, Thuri Díjban Harmati Éva, 
Jókuti Ildikó valamint Jánosi Judit 
részesült. Elismerô oklevelet kapott 

Vörös Jánosné, Tóthné Dénes Mária, 
Mellár Józsefné, Márk Ágnes, Bogárné 
Mórocz Viktória, Leszkovánné Szôke 
Veronika, Szmulai Ervinné, Vancsek 
Ferenc, Szabó Zita, Bakcsi Andrásné, 
Tóthné Péter Erzsébet, Holdosi Pi-
roska, Mellárné Mikolics Judit, Simon 
László, Marton Eszter, Eszes Zoltán, 
Tarnaváry Ilona, Krizbai Szende Haj-
nalka, Szondáné Kovács-Molnár Már-
ta, Torba Ágnes Melinda, Krisztné 
Kovács Lívia, Piros Lajos, Dreska Éva, 
Devecseriné Hánis Ildikó, Lantos Eri-
ka, valamint Márcsik Sándor.

Hittanosaink Veszprémben
A veszprémi Padányi Bíró Már-
ton Római Katolikus Iskolában, 
június 6-án került megrendezés-
re az idei Veszprém egyházme-
gyei hittanos találkozó, melyen 
jelen voltak a várpalotai hitta-
nosok is.

A várpalotai Nepomuki Szent 
János Római Katolikus Általános 
Iskola tanulói egy, Szent Berna-
dett életét megjelenítô színda-
rab bemutatásával vettek részt 
az eseményen. A találkozó ünne-

pi szentmiséjét követte a várpa-
lotai hittanosok elôadása, melyet 
a közönség elismerô vastapssal 
jutalmazott. Csodálatos színpad-
kép, zene, jelmezek és a lélektôl 
lélekig ható elôadás során a Ber-
nadettet megszemélyesítô Kovács 
Klaudia és a mûsor szereplôi át-
éléssel jelenítették meg a szent 
életét és a lourdes-i eseményeket. 
A kis pásztorlány, Bernadett Fran-
ciaországban élt; Lourdes mellett, 
egy barlangban jelent meg elôtte 
Szûz Mária.
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Könnyûzenei lexikon

Sky
1981 elején alakult a Sky Pajor Tamás – ének,  György Ottó – 

basszusgitár, vokál, Balogh Endre – szólógitár (ex-Black Cat), Kas-
sai Szilveszter – szólógitár (ex-Black Cat), Vadász Szilárd – dob ösz-
szeállításban. Saját számokat és átdolgozásokat játszottak olyan 
együttesektôl, mint a ACDC, Led Zeppelin, P. Mobil. 1982-ben az 
országos tehetségkutatóra küldtek egy demokazettát. Ennek a 
demoanyagnak köszönhetôen a Sky bekerült 350-bôl azon tíz együt-
tes közé, akik részt vehettek egy rocktáborban, ahol személyek gya-
rapították a táborlakók tudását, mint Victor Máté, Bródy János. Ek-
kor György Ottó már nem volt tagja a zenekarnak, helyette Bozsoki 
Tamás lépett be mint basszusgitáros. A Sky „égi” útjait Victor Máté 
egyengette. A Magyar Rádió 1982-ben felvételt is készített két szám-
mal (Szemek, Bluesvonat). Még ebben az évben az együttes Salgó-
tarjánban lépett fel, a Karthago elôtt. Amúgy jó néhány jó hangu-
latú palotai és környékbeli koncertet adott a zenekar. Várpalotán a 
P. Box elôzenekaraként lépett fel. 1983 márciusának közepén a Sky 
számára megcsillant az a lehetôség, hogy a Pepita lemezkiadónál le-
mezük jelenjen meg. 

Abban az idôben nem volt szokatlan ez a vidám párbeszéd cigaret-
tázó ismerôsök között: 

– Stone Fire?
– No, Sky!
Mivel Pajor Tamást, az énekest és Kassai Szilveszter szólógitárost 

bevitték katonának, 1983. február 24-én, ez a hajó elszállt a szél-
ben. Hiába volt bár szerzôdésük, elmaradt a felvétel, a lemez. Ez 
végleg megpecsételte a zenekar sorsát. Késôbbiekben a volt Sky-
tagokból néhányan megalakították a Blokádot.

Tagok
Pajor Tamás –  ének
Balogh Endre –  szólógitár 
Kassai Szilveszter –  szólógitár 
Bozsoki Tamás –  basszusgitár
Vadász Szilárd – dob

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

Álláshirdetés
A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet gazdasági vezető 

munkakörbe, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
Feladata:
 �feladata a társaság gazdasági tevékenységének teljes körű, önálló irányítása, 

pénzügyi, számviteli és könyvelési  feladatok ellátása
 �szabályzatok készítése, karbantartása
 �pénzügyi elemzések, kalkulációk készítése, befejezett projektek pénzügyi 

elemzése
 �beszámolási kötelezettség teljesítése
 �teljes körű főkönyvi és analitikus könyvelés felügyelete és irányítása 
 �tárgyi eszközök nyilvántartásának felügyelete 
 �főkönyvi kivonatok összeállítása, elemzése, számviteli, és gazdasági 

kimutatások készítése  
 �havi, negyedéves és év végi zárások előkészítése, zárási teendők elvégzése 
 �mérleg-és eredmény kimutatások elkészítése 
 �évközi, év végi könyvvizsgálatokon való közreműködés 
 �adóhatósági ellenőrzéseken részvétel, képviselet
 �üzleti terv, költségvetés elkészítése és ellenőrzése
 �elszámolási és kontrolling rendszer kialakítása és működtetése
 �költségkalkulációk készítése és ellenőrzése
 �aktív közreműködés az értékesítési politikában
Feltételek:
 �felsőfokú pénzügyi vagy gazdasági végzettség
 �mérlegképes könyvelői képesítés
 �10 év szakmai gyakorlati idő és 5 év vezetői tapasztalat
 �felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 �büntetlen előélet
 �szolgáltató társaságnál szerzett gyakorlat előnyt jelent
Amit kínálunk:
 �megbízható vállalati háttér
 �szakmai kihívások
 �családias munkahelyi légkör
Benyújtandó iratok:
 �iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 �részletes szakmai önéletrajz

Benyújtási határidő: 2009. június 30.
Jelentkezés az állásajánlatra:

Postai úton: Várpalotai Közüzemi Kft., 8100 Várpalota Fehérvári u. 7.
E-mail: titkarsag@vpkozuzem.hu
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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
Eladó Várpalotán a központban 51 nm-ers föld-

szinti, 1,5 szobás lakás. Teljesen felújított, 
árban megegyezünk. 30/972-3553

Eladó Várpalotán az alsóvárosban nagyon 
szép zöldövezetben 2 szobás családi ház. 
30/284-0299

ôsi belterületén 400n-öles telken kétszintes 
présház komfort nélkül eladó. 70/273-
3318

csóron eladó 23,5 szobás szigetelt, alápincé-
zett vegyes-gáz tüzelésû családi ház. Iár 
14 M Ft. 30/587-7986

Eladó szélsô sorházban lévô 2 szobás családi 
ház melléképületekkel, gazdálkodásra is al-
kalmas. 88/473-880, 30/979-1067 

Eladó Ôsiben családi ház nagy telekkel, gazda-
sági épületekkel, garázzsal, pincével. Fûtés 
gázzal, illetve hagyományos tüzeléssel. 
20/296-2438

Várpalotai jó állapotú 1,5 szobás családi há-
zam eladnám vagy elcserélném városköz-
ponti földszinti egyszobásra, különbözet-
tel. 20/4190-704

Eladó 1 szobás tehermentes vízórás, dé-
li fekvésû, magasföldszinti  téglalakás 
Várpalota Készenléti ltp.-n. Iár 3,8 M Ft. 
30/504-8354

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

Eladó! Várpalotán városközpontban 50 nm, 2 
szobás egyedi fûtéses téglalakás. Alacsony 
rezsivel. 30/321-1391, 30/618-5921

Várpalotán a belvárosban 1 szobás teljesen fel-
újított erkélyes, fûtésszabályzóval felsze-
relt alacsony rezsijû, azonnal költözhetô 
téglalakás eladó. 70/243-4309, 70/364-
6050

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

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

ôsiben 4 szobás családi ház melléképületekkel 
Eladó vagy várpalotai lakásra cserélhetô ér-
tékegyeztetéssel. 70/572-5962

Sürgôsen eladó Inota, Dózsa Gy. U. 7. sz., 
alatt komfortos családi ház. 20/513-2137, 
20/534-5854

Eladó vagy kiadó a Kastélydomb utcában 44 
nm-es földszinti, egyedi fûtésû lakás, pin-
cével. Ár: 5,1 M Ft, illetve 20 000 Ft/hó. 
30/346-3101

Eladó Várpalota központjában (Árpád u. 17.) 
családi ház 1950 nm telekkel. 88/784-558 
vagy 88/372-163

Eladó a Mátyás k. u.-ban 2,5 szobás 1. emeleti 
lakás. 88/372-163, 30/6807-203.

Várpalotán a Kossuth utcán sürgôsen olcsón 
eladó 2 szobás garázsos, kazános lakás. 
Megegyezünk. 30/718-5985

Kálvárián sorház szélsô lakás eladó. 20/2932-
733

Eladó 1100 nm telek, mûvelésre, befektetésre 
is alkalmas. Iár: 360 000 Ft. 20/363-4188

Eladó kertészkedésre vágyóknak, befektetôknek 
1400 nm telek. Iár 540 000 Ft. 20/363-
4188

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

Eladó Várpalotán 32 nm-es 3. emeleti lakás a 
Rákóczi úton. 70/240-6347

Garázs-mûhely 40 nm-es dupla garázs telep-
helyengedéllyel eladó vagy raktár-mûhely-
garázsként kiadó. 30/9695-086

Készenléti ltp-n 33 nm-es földszinti lakás el-
adó. 30/830-0651

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

Várpalotán a tési-dombi garázssoron villany-
órás aknás garázs eladó. 20/9468-600

Várpalotán a Mátyás k. u. 7-ben 54 nm-es, 
fûtésszabályozós, szigetelt, téglaépületben 
lakás eladó. 30/430-2525

Inotán  3 szobás gázkonvektoros családi ház 
melléképülettel eladó. 20/976-5515

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

 Várpalotán a Rákóczi úton. 54 nm-es földszin-
ti panellakás nagy erkéllyel eladó. 30/346-
1670

Ajkán 71 nm-es 2,5 szobás lakás eladó a Sem-
melweis u.-ban, földszinten. Csendes tár-
sasház, a város központja. 30/290-8708

Kiadó ingatlan
Kiadó Várpalotán a városközpontban 1. 

emeleti 1,5 szobás lakás bútorozva, 
hômennyiségmérôvel! 20/558-1013, 
20/2250-283

Állást kínál
Egyedülálló munkalehetôséget ajánlunk önnek! 

Ha plusz jövedelemre vágyik vagy munka-
nélküli. Esetleg csökkent a jövedelme? 
Nem termékértékesítés, nem ügynöki mun-
ka. Hívjon bátran! Tel.: 22/ 388-115 (esti 
órákban); 70/779-8074 

Állást keres
Idôsgondozást, felügyeletet, foglalkoztatást 

vállalok. 20/986-2103
Nagy tapasztalatal rendelkezô kombájnos mun-

kát keres. 20/215-7885
Ház körüli munkát, kertgondozást válla-

lok.70/638-0661
Fôállás és gyermek mellett otthon végezhetô 

munkát keresek. 20/559-1412
Vagyonôri igazolvánnyal, fegyvervizsgával, hi-

vatásos jogosítvánnyal munkát keres nem 
dohányzó férfi. 20/374-3938, 30/603-
0514

Jármû
1995-ös Opel Corsa Swing injektoros téli-nyá-

ri gumikkal, friss mûszakival, ködlámpával 
eladó. 30/4077-088

 Kis Polski Fiat eladó. 20/801-98210000

Társkeresô
60 éves férfi társát keresi. 30/711-3246
63 éves hölgy független, nem dohányzó barátot 

keres 65 évesig. Hétvégén hívjon a hétvé-
gén a 70/582-8617 számon.

Vegyes
Lovasoknak gerincvédô eladó! Fouganza már-

kájú, M-es méretû, kétszer volt használva, 
sérülésmentes. Képet kérésre küldök. Ára 
14 000 Ft. 20/4972-692

Eladó csodacserje cseréppel, 120 cm magas. 
Érdeklôdni a 20/424-3120 számon.

Eladó 60 és 30 literes üvegballon, 15 mûanyag 
fonatú demizson 13 000 Ft-ért. 20/376-
0528

Eladó 6 fm-es 14-es átmérôjû Schiedel kémény 
tartozékokkal együtt. 30/9012-147

citromfa csemeték, kecskegida bôr, színes tv, 
katonai mikádó, hibás, videomagno, Sony 
FM/AM walkman eladó. 20/591-9873

Kymco DJ 50-es önindítós motor és egyszemé-
lyes heverô áron alul eladó. 70/9400-173, 
88/746-287

Whiskas típusú kiscicákat elajándékoznánk. 
30/268-5177

Eladó franciaágy 4000 Ft-ért, és gyermekheverô 
3000 Ft-ért. 30/398-4412, 17 óra után.

Eladó MPM 10  kapálógéphez   perme tezô szivaty-
 tyú. 30 000 Ft. 30/3022-895

Futópad eladó. 1000 Ft. 20/553-5856
Eladó  80 l-es Zanussi fagyasztószekrény 3 fió-

kos saválló mosogató szekrénnyel! Fehér 
zuhanytálca 4000 Ft-ért.  70/967-7102

Olcsó albérletet keresek Várpalotán és környékén, 
ház körüli munkába besegítek. 30/711-3246

Pannónia motorkerékpár alkatrészeket, Pannó-
nia motoros kerti gépeket vásárolok. Min-
den apróság érdekel. Kiss Kálmán. Tel.: 
20/442-7303

 Szálkásszôrû tacskó kiskutyák, fajtatiszta 
alomból eladók Tésen. 15 000 Ft/db. Tel.: 
20/442-7303

Roland szintetizátor eladó. 20/523-7984, 
88/746-287

4 méteres Sirály egypár evezôs mûanyag hor-
gászcsónak kötelezô felszerelésekkel együtt 
eladó. 30/4077-088.

Eladó fatámlás, magas párnás 3 személyes ülô, 
egyszemélyes fekvôalkalmatosság. Iár: 
18 000 Ft. 20/363-4188

Németjuhász anyától 2 kiskutya ingyen 
elvihetô. 70/457-2470

Eladó szalagos magnó, retró rádió, Singer var-
rógép, terráérium, több méretben. Ár meg-
egyezés szerint. 20/4541-506

 Vennék használt, mûködôképes mikrót, hor-
dozható magnós CD-lejátszót, fejhallgatós 
walkmant, CD-lejátszót méltányos áron. 
70/270-6990

Reikis társakat keresek, Várpalotán és környé-
kén. I-II. behangoltakat, klubhoz csatla-
koznék vagy alapítanék. 88/476-451

Lótrágya ingyen elvihetô (Kismezô). 70/772-4496
Textima gyorsvarró és 3 szálas Textima fedôzô 

eladó. 20 000 és 40 000 Ft. 20/328-5472, 
vagy 20/338-5175

Eladó ülôgarnitúra (kihúzható), újszerû álla-
potban, szétnyitható asztal 4 székkel reális 
áron. 20/972-8400

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

Kisvasúti sín, asztali körfûrész, satupad olcsón 
eladó. 30/9935-509

Keresem a Jóska menni Amerika, Hamburger 
Hill címû filmet 1000 Ft/db áron. SMS-t a 
20/502-9403 telefonra kérek.

Kanapé és 2 db fotel olcsón eladó. 30/613-4864
Megszökött amerikai-staffordshire terrier 

kan kutyusom. Barna-fekete tigriscsíkos 
budájú, vágott fülû. Ha valaki látta, érte-
sítsen. 20/311-1519

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

Idôsgondozás, felügyelet, foglalkoztatás

20/986-2103

Víz-gÁz-fÛTÉS tervezése, szerelése
Tel.: 20/955-1166

www.lagunaszerelvenybolt.hu

KüL- ÉS bELTÉRI NYíLÁSzÁRóK 
gYÁRTÁSA ÉS bEÉpíTÉSE

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

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 27., 10 óra

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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
NYOMTATVÁNYbOLT
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)

A lap legközelebb

július 4-én
jelenik meg.
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Toronymagasan elsôk
A tizenegyedik fordulótól vezet-
ték a Veszprém megyei elsô osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság me zô-
nyét, s az elsô helyet már nem is 
ad ták ki a kezükbôl: a Várpalotai 
Bá nyász SK futballistái nem várt 
si kernek örülhettek az aranyérem-
mel, amit az NB II-ben gyôz tes 
ké zilabdásokkal közösen ün ne-
peltek meg.

Az elôzô évadban a VBSK labda-
rúgó együttese a hetedik helyen 
zárt a megyei elsô osztályú baj-
nokságban. Az idén Fekete István 
edzônek és tanítványainak a klub-
vezetés az elsô öt hely valamelyi-
kének megszerzését tûzte ki célul.

– Jól kezdtük az évet, s ennek 
köszönhetôen a 11. fordulóban az 
akkor elsô helyezett, Taliándörögd 
otthonában aratott gyôzelmünkkel 
a tabella élére álltunk. Akkor úgy 
fogalmaztuk meg céljainkat, amed-
dig csak lehet szeretnénk vezetni a 
táblázatot. Végül úgy alakult, hogy 

a hátralévô 19 körben is tartottuk 
magunkat és magabiztosan utasí-
tottuk magunk mögé a mezônyt. 
Így fordulhatott elô, hogy már 
pünkösd hétfô óta gyakorlatilag 
bajnokok vagyunk – foglalta ösz-
sze röviden az évet Fekete István, 
a Bányász SK szakvezetôje.

A tréner egyéni értékelésre 
nem vállalkozott, viszont azt ki-

hangsúlyozta, hogy az ôsszel a 
társaság fôleg a támadómunká-
ban jeleskedett. Ezt bizonyítja 
az akkor elért 51 találat is. A ta-

vasszal pedig inkább a védekezés 
volt igazán kiváló. A 80:27-es gól-
arány pedig a mezônyben az egyik 
legjobb.

A bajnoki címmel a Várpalota 
jogot szerzett, hogy a 2009/10-
es idényben az NB III-ban is ki-
próbálja magát. Errôl az edzô úgy 
vélekedett, szeretnének feljebb 
lépni, azonban az anyagi kondí-
cióik igen szûkösek, ezért csakis 
amatôr labdarúgókkal tudják el-
képzelni a jövôt.

– Bízom benne, hogy ki tudjuk 
harcolni a bennmaradást az NB-s 
osztályban is. Ha nem lennének 
kiesési gondjaink, akkor én már 
nagyon elégedett lennék – zárta 
a beszélgetést a szakember.

(–)

A várpAlotAi báNyász sk focistái ôsztôl Az Nb iii-bAN verseNyezNek

Az évértékelés után kaptuk a hírt, miszerint egy dubai befektetô 
NB I-es focicsapatot csinálna Várpalotán. A hír valóban igaz, ám 
egyelôre még konkrétumokról nem tudunk beszámolni, szerzôdést 
még nem kötött az üzletember a szakosztállyal.

A célkitûzés teljesítve
Az elsô bajnoki mérkôzést le-
számítva minden találkozóján 
magabiztos gyôzelmet aratva 
hódította el az NB II, észak-
nyugati csoportjában az arany-
érmet, s ezzel indulási jogot 
szerzett az NB I/B-ben a Várpa-
lotai Bányász SK férfi kézilabda 
együttese.

Az idény elôtt a Várpalotai Bá-
nyász SK vezetôsége a feljutást, 
vagyis az elsô helyet célozta meg. 
Ennek érdekében sztáredzôt iga-
zoltak a csapat mellé, a magyar 
bajnok és kupagyôztes Veszp-
rémnél 21 évig edzôsködô, de a 
Dunaújváros nôi alakulatánál is, 
illetve az Európa-bajnoki bronz-
érmet szerzô magyar nôi váloga-
tottnál is sikert sikerre halmo-
zó Kiss Szilárd vette át az irá-
nyítást.

– Úgy érzem, az elsôségünk egy 
percig sem volt veszélyben, hiszen 
az elsô meccs kivételével (Ácsi 
Kinizsi–VBSK 28:26) az összeset 
fölényesen nyertük. A bajnoki cí-
mért a Komárommal rivalizáltunk, 
de végül kettônk párharcából mi 
kerültünk ki gyôztesen (VBSK–
Komárom 30:27, Komárom–VBSK 
24:27), így aztán 38 ponttal az 
elsô helyen zártunk, az ezüst-
érmesnek pedig 35 pontja lett – 
kezdte évértékelését Kiss Szilárd.

A tréner úgy vélekedett, ta-
nítványainak a többi alakulattal 
szemben az volt a legfôbb erénye, 
hogy heti öt alkalommal trénin-
geztek, míg máshol csupán két-
szer, esetleg háromszor.

– Óriási áldozatokat hoztak a 
srácok, hiszen munka és iskola 
után minden hétköznap igen ke-
mény gyakorlásokon vettek részt. 

Ezt a fölényünket érvényre is tud-
tuk juttatni, azonban arra a kér-
désre, hogy ez mire lesz elég a 
második vonalban, azt egyelôre 
nem tudom megmondani. Ott ha-
sonló kaliberû gárdákkal nézünk 
majd szembe, s a játék más ele-
mei kerülnek majd elôtérbe. Úgy 
tûnik, a keretünk nem sokat vál-
tozik jövôre sem, szeretnénk a 
helyi fiatalokra építeni, s értük, 
a fejlôdésükért indítunk majd NB 
II-es csapatot is. Itt szeretném 
kihangsúlyozni, a DSE Unióval 
felhôtlen és baráti a viszonyunk, 
az utánpótlás-nevelésben igen 
nagy segítségünkre vannak.

Kiss Szilárd elmondta, csapa-
tában három idôsebb játékos ka-
pott helyet, közülük is rangidôs 
a 48 esztendôs Haszonics János, 
de a kézilabdabarátok jól ismerik 
a jobbszélsô Török Lajos, illetve a 

kapus Cziráky Zsolt nevét is, raj-
tuk kívül csupa fiatal alkotja a ke-
retet, s nekik az átlagéletkoruk 
21,6 év. A gárda leggólerôsebb já-
tékosa Paic Róbert volt, aki máso-
dik lett a csoport góllövôlistáján 
158 találattal, de szólnunk kell 
még Molnár Zoltánról (12. hely, 
98 gól), valamint Mazák Lajosról 
(14. hely, 95 gól) is.

– A várostól nagyon sok segít-
séget kaptunk, az önkormányzat 
támogatása nélkül nem jutottunk 
volna idáig. De a szurkolóink is ki-
tettek magukért. Külön öröm volt 
számunkra, hogy az utolsó fordu-
lóban, Komáromba kétszáznál is 
többen jöttek el biztatni minket. 
Ez a megbecsülés és szeretet kö-
telez minket a jövôben is, tehát 
a 2009/10-es szezonban minden-
képpen szeretnénk megvetni a lá-
bunkat a második vonalban.




