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Lehet bajlódni a szelektív 
hulladék gyűjtéssel, energiatakarékos 
izzókat csavarni a hagyományos kör-
ték helyére, biciklivel közlekedni, de 
akik minimálisra akarják csökkenteni 
a bolygót terhelő ökológiai lábnyo-
mukat, azoknak tudniuk kell: hosz-
szú távon jobban teszik, ha eggyel 
kevesebb gyermeket vállalnak – fi-
gyelmeztet egy nemrégiben publikált 
amerikai demográfiai tanulmány. 

A gondolat egybecseng azzal 
a neves környezetvédők, ökoló-
gus szakemberek által támogatott 
kezdeményezéssel, amely a bri-
teket egyenesen arra szólítja föl, 
hogy álljanak meg két gyermeknél. 
Ha gyermek születik egy amerikai 
családban, az előre vetítve akko-
ra szén-dioxid- és egyéb üvegház-
hatású gázterhelést ró bolygónkra, 
ami mellett hiábavalónak tűnik, ha 
a szülők amúgy környezetkímélő 
módon próbálnak élni.

Magyarországon egyelőre a né-
pességfogyás okoz hatalmas gon-
dokat. A hazai adatok szerint már 
középtávon is veszélyezteti az or-
szág gazdaságát a keresőképes 
népesség csökkenése. A Közpon-
ti Statisztikai Hivatal legfrissebb, 
2009-es adatai szerint Magyar-
ország népessége 10 031 000 fő, 
14 ezerrel kevesebb, mint egy év-
vel korábban, annak ellenére, hogy 
2008-ban a korábbi évhez képest 
emelkedett a születések, csökkent 
a halálozások száma, és a nemzet-
közi vándorlás pozitív egyenlege 
meghaladta az egy évvel korábbit. 
A 99 200 fős születésszám az emel-
kedés ellenére sem érte el a két év-
vel korábbi szintet, és lényegében 
megfelel az elmúlt tíz év trendjé-
nek. A születésszám emelkedése és 
a halálozások csökkenése lelassí-
totta valamelyest a népesség ter-
mészetes fogyásának ütemét, de 

a nemzetközi vándorlás hosszabb 
ideje fennálló pozitív egyenlege 
is csak mérsékelni tudja a termé-
szetes fogyásból adódó népesség-
szám-csökkenést.

2005 óta már több időskorú 
van Magyarországon, mint fiatal, 
az idősek aránya pedig még tovább 
fog emelkedni. A rendszerváltás 
idején több eltartott volt idehaza, 
mint most, de 2000 óta az eltartot-
tak népességen belüli részaránya – 
attól függően, kit tartunk fiatalko-
rúnak és idősnek 45, illetve 75 szá-
zalék körül ingadozik.

2005-ben még ugyanannyi gye-
rek- vagy fiatalkorú és időskorú 
volt Magyarországon, idén év ele-
jén azonban száz fiatalkorúra már 
száztíz idős jutott – derül ki a KSH 
adataiból. Az időskorúak és fiata-
lok arányát mérő öregedési index 
közel harminc évvel ezelőtt még 
alig lépte át a 60 százalékot, a ki-

lencvenes évek elején kezdett be-
gyorsulni a mutató emelkedése, és 
2005 óta 100 százalék feletti tar-
tományban van. 

A születéskor várható élettar-
tam hosszabbodik, a termékeny-
ség ugyanakkor alacsony szintű, ez 
együtt magyarázza azt, hogy a fia-
talok népességen belüli száma és 
részaránya egyaránt csökkenő ten-
denciát mutat, az időseké viszont 
emelkedik. 

A szakértők szerint a magyar 
társadalomban az idősek aránya 
tovább fog emelkedni, a népes-
ség demográfiai öregedése fel-
gyorsul, mivel az ötvenes évek ele-
jén-közepén születettek (a Ratkó-
nemzedék) fokozatosan belépnek 
az idős korosztályokba, ami újabb 
drámai kihívások elé állítja majd a 
kárpát-medencei magyarságot.

BALASSA GELLÉRT

Több az idős, mint a fiatal
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Befektetésbarát 
önkormányzatok 
Az ITD Hungary, a kormány 
befektetésösztönzési ügynök-
ségének regionális vezetői és a 
befektetésbarát önkormányzat 
címre jelölt települések szakmai 
vezetői folytattak tanácskozást 
a várpalotai várban szeptember 
8-án.

Az egyeztetést az ITD Hungary 
veszprémi regionális képviselete 
kezdeményezte a központi igazga-
tóság, valamint tanácsadó cége, a 
Vital Pro Kft. javaslatára, amely-
nek eredményeként városunk ke-
rült kiválasztásra a program ve-
zetőinek konzultációi sorában ki-
jelölt helyszínként. A vár Corvin 
Terme adott otthont az egyez-
tetésnek, amelyen részt vettek a 
kijelölt városok közül Keszthely, 
Mosonmagyaróvár és természe-
tesen Várpalota város azon veze-
tői, akik szakmai szinten koordi-
nálják a települések cégtelepíté-

seit. Az egyeztetés célja, hogy a 
települések befektetésösztönzési 
stratégiáit áttekintve, a szakmai 
elemzők javaslatait beépíthessék 
a települési anyagokba, és hasz-
nosíthassák a jövőbeni munka so-
rán. Az egyeztetést a résztvevők 
egyértelműen eredményesnek ta-
lálták. 

Az előkészítés célja, hogy az 
október 28-án, az ITD budapesti 
székházában megrendezésre kerü-
lő nagyszabású befektetési kon-
ferencián, amelyen három ma-
gyarországi város mutatkozhat be 
nemzetközi cégek vezetői előtt, 
az egyik kiválasztott szereplő Vár-
palota legyen. Abban az esetben, 
ha ez a lehetőség megnyílik váro-
sunk részére, komoly esély van rá, 
hogy sikerüljön felhívni a befek-
tetők figyelmét a cégtelepítés le-
hetőségeire Várpalotán és tovább 
gyarapodhat ezáltal a helyben lé-
tesült munkahelyek száma.

Támogatják a zsil-völgyi 
városokat

Nemrégiben látott napvilágot a 
hír, mely szerint fejlesztési támo-
gatásban részesülnek a zsil-völgyi 
városok önkormányzatai. A bánya-
vidéki városok infrastruktúra-fej-
lesztésére szóló állami támogatá-
sához nálunk még hasonló sincs.

Az Országos Ügynökség az Ipa-
ri Vidékek Tartós Fejlesztéséért 
(ARDDZI, arra felé ilyen is van!), 
ugyanis állami pénzekkel támo-
gatja a bányavidéki városok infra-
struktúra-fejlesztését. 

Tiberiu-Iacob Ridzi, Petrozsény 
polgármestere ismertette az ál-
lamkasszából származó összege-
ket és azoknak céljait. E szerint 
Petrillának 15,2 milliárd régi lej 
jut a városi utcák leaszfaltozásá-
ra, Petrozsény 18 milliárdot kap a 
Colonia nevű városnegyed utcáinak 
javítására, Aninószabánya pedig 
16,25 milliárdot. 

A Zsil völgye nyugati részén lévő 
városok sem maradtak ki: Vulkánnak 
17 milliárd régi lejnyi összeg jutott, 
szintén utcák, terek, parkok javítá-

sára. A szomszédos Lupénynak 16,8 
milliárdot különítettek el a régi vá-
rosközpont felújításához, Urikány 
pedig 17 milliárdot kapott a műve-
lődési központ felújítására.

Tiberiu Iacob-Ridzi szerint az 
ARDDZI program nem újdonság – 
legalábbis náluk nem –, 2005 és 
2007 között már működött, 2007-
ben és 2008-ban viszont az akkori 
kormány pártpolitikai szempontok 
miatt állította le, most a két évvel 
ezelőtt félbeszakított beruházáso-
kat folytatják. 

Az állami támogatás alighanem 
jól jön az anyagi gondokkal szembe-
sülő zsil-völgyi önkormányzatoknak, 
mivel fokozhatják az infrastruktúra-
fejlesztést, amire nagy szükség van. 
Az utcák leaszfaltozásán kívül az 
önkormányzatok mindenekelőtt az 
iskolák felújítására, valamint a la-
kótelepi panelházak hőszigetelésére 
szándékoznak összpontosítani.

Egy hasonló támogatási rend-
szer létrehozását bizonyára ideha-
za is üdvözölnék a nehéz helyzetbe 
került önkormányzatok.

K Ö z L E M É N Y
Az Európai Unió tagállamaiban Európai lakossági egészségfelmérés-

re kerül sor. Magyarországon az adatgyűjtést a Központi Statisztikai Hi-
vatal hajtja végre, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az adat-
felvétel fő célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az 
egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének megismerése. Ma-
gyarországon a felmérés 449 településen, a 15 éves és idősebb, magán-
háztartásokban élő lakosság körében, 7000 fő megkérdezésével zajlik.

A megkérdezés időszaka: 
2009. szeptember 15–október 30. között

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti idő-
szakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és 
kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, életmódjukról, az egész-
séget befolyásoló egyéb tényezőkről, illetve az egészségügyi ellátórend-
szerrel kapcsolatos véleményükről. A felmérés megkezdése előtt a min-
tába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk. A kérdőív ki-
töltését követően minden válaszadó ajándékot kap, továbbá részt vehet 
nyereménysorsolásokon is. 

Budapest, 2009. augusztus
Központi Statisztikai Hivatal

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

A Magyar Történelmi Csalá-
dok Egye sülete Hagyomány és táj 
cím mel szervezett konferenciát a 
Thuri- (Újlaky-) várban a hétvé-
gén, mely az ezeréves megye Vár-
ról várra című rendezvénysoroza-
tába illeszkedett. Németh Árpád 
polgármester köszöntője után Ga-
lambos Szilvia, a megyegyűlés kép-

viselője kiemelte a megyerendszer 
szerepét, felidézte a millenniumi 
eseményeket. 

Az ünnepi beszédek után a 
Zichyek, Waldsteinek, Sztárayak, 
Kálnokyak a XIX. századi Várpalo-
tán címmel előadások hangzottak 
el korabeli eseményekről.

K. E.

Történelmi családok konferenciája
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Városunk polgármesterének meghíVására látogatott Várpalotára takalani netshitenzhe, 
a Dél-afrikai köztársaság nagyköVete szeptember 4-én. a látogatás célja Várpalota 
aDottságainak megismertetése, és a jöVőbeni jó kapcsolatok kiépítése Volt. a Város gaz-
Daságfejlesztési lehetőségeit megismerVe a Dél-afrikai köztársaság Diplomáciai képVi-
selője pozitíVan nyilatkozott a jöVőbeni együttműköDés erősítéséről a két ország kö-
zött. elsősorban a 2010 éV szeptemberében magyarországon megrenDezésre kerülő Dél-
afrikai kulturális programsorozatba történő bekapcsolóDás kínál közVetlen lehetősé-
get Várpalota számára. az egyeztetésen szóba került a helyi iparfejlesztés és a Város 
keDVező befektetői kínálata is. Várpalota alkalmas rá, hogy potenciális Dél- afrikai 
cégalapítások helyszíne legyen. 

Amerikai kapcsolat Dél-Afrikai Nagykövet 
látogatása VárpalotánSzakmai látogatáson fogadta vá-

rosunk polgármesterét, Németh 
Árpádot Jeffrey D. Levine, az 
Amerikai Egyesült Államok Buda-
pesti Nagykövetségének kineve-
zett ügyvivője augusztus 31-én.

A tárgyalásra az Egyesült Államok 
Budapesti Nagykövetségén került 
sor, ahová a nagykövet jelenlegi tisz-
tét ellátó Jeffrey Levine hívta meg 
Várpalota vezetőjét, miután polgár-
mesterünk levélben kezdeményez-
te a találkozót a világ legnagyobb 
piacgazdaságának képviselőjével. 
A megbeszélés célja a gazdasági 
területen történő együttműködés 
lehetőségeinek feltárása volt. Az 
egyeztetésen részt vettek az ame-
rikai követség gazdasági és kereske-
delmi osztályának munkatársai, va-
lamint a követség titkárságának ta-
nácsadói is. 

A nagyköveti irodában foly-
tatott, közvetlen hangvételű tár-
gyalás központi témái a várpalotai 
gazdaság lehetséges továbbfejlesz-
tési pontjai voltak, azaz az ipari 
parki befektetések ösztönzése, to-

vábbi munkahelyteremtő beruházá-
sok városunkba telepítése. A város 
jelenlegi helyzetének és rendelke-
zésre álló erőforrásainak ismerte-
tése után a polgármester együtt-
működési javaslatot tett a nagy-
követ teendőit jelenleg ellátó kö-
vetségi ügyvivő részére arra, hogy 
az amerikai termékek európai nép-
szerűsítése és gyártása során ré-
szesítsék előnyben településünket.  
Az egyeztetést Levine úr eredmé-
nyesnek nevezte és gratulált Né-
meth Árpád települést népszerűsí-
tő munkájához. 

A követség kereskedelmi osztá-
lyának munkatársai ígéretet tettek 
a város kiajánlásainak közvetítésé-
re azok felé a cégek felé, amelyek 
érdeklődnek a magyarországi pia-
con történő cégalapítás és telep-
hely-létesítés iránt. 

A kölcsönösen pozitív fogadta-
tásra való tekintettel döntés szü-
letett a nagykövetséggel való to-
vábbi együttműködésről, amely-
nek reméljük, idővel kézzelfogható 
eredményeiről is beszámolhatunk 
Várpalotán. FOTó: VARPALOTAI.Hu

Szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Az önkormányzati testületi ülé-
sen tárgyalták meg a képviselők 
többek között a város költségve-
tés-módosítását és a megtaka-
rítási javaslatokat, amelyek be-
vezetése a várost ért bevételki-
esések, a tervezett kormányzati 
megszorítások és az inkasszó mi-
att vált szükségessé. 

Az ülés kezdetén Németh Árpád 
polgármester felolvasta Hegyesi Já-
nos levelét, melyben lemond man-
dátumáról, a városból való elköltö-
zése miatt. A képviselő pártlistáról 
jutott a testületbe, így a további-
akban az MSZP szervezete fogja ki-
jelölni helyére az új képviselőt. 

Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a város 2009. 
évi költségvetéséről szóló rendele-
tét megvitatás után módosította, a 
különféle előirányzatokat rendezte. 
– Az állami kormányzati költségve-

tés megszorításai már ismertek, 
amelyek az önkormányzatokra nagy 
terhet jelentenek, így csökkenteni 
kellett bizonyos tételeket – mond-
ta az ülés során Németh Árpád pol-
gármester. A megfelelő műszaki 
egyeztetések után, a módosítás so-
rán olyan előirányzatok csökkenté-
sére került sor, amely beruházások 
elhalaszthatóak voltak. A képviselő-
testület az előzőekben munkacso-
portot hozott létre a megtakarítá-
si javaslatok meghozatalára. A ki-
lenc pontból álló javaslat, amelyet 
a testület hosszabb vita után pon-
tonként szavazva fogadott el, tar-
talmazza többek között a közalkal-
mazottak,  önkormányzati cégek, a 
képviselő-testület kiadásai, vala-
mint az önkormányzati lap támo-
gatásának és a városüzemeltetési 
kiadásoknak lecsökkentését. Szep-
tember 30. után megszűnnek a vá-
rosszéli konténerek, mely havonta 

több mint egymillió forintos meg-
takarítást jelent a városnak.

A kultúra területét érinti az a 
testületi beleegyező döntés, amely 
alapján a Pannon Várszínház kéré-
sére 2010. január 1-jétől kezdő-
dően lép életbe az a közszolgálta-
tási szerződés, amelynek alapján 
Várpalota város 10 millió forintos 
összeggel támogatja a színházat. 
Pályázatokról szóló előterjesztések 
is kerültek a testületi tagok elé: az 
önkormányzat részt vesz az Egyen-
lő esélyű hozzáférés a közszolgál-
tatásokhoz című pályázaton, me-
lyet a Lurkó Kuckó Óvoda akadály-
mentesítésére nyújt be; valamint 
pályázati partnerként jelentkezik 
a Vállalkozói inspiráció kialakítása 
című nemzetközi pályázatra, hogy 
a jelenleg munkanélküli álláskere-
sőkből egy új vállalkozói réteget 
képezzen ki. A Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség a 

város tési-dombi városrész szociá-
lis városrehabilitációjára vonatko-
zó pályázatát előzetes támogatás-
ra érdemesnek találta. A közeljö-
vőben történik a második fordulós 
pályázat beadása.

A szociális területet érintő kér-
dések közé tartozik a fiatal háza-
sok első lakáshoz jutásának támo-
gatása. Az egészségügyi és szociá-
lis bizottság döntése alapján a 25 
pályázóból 24 az összességében 
10 millió forintos támogatásból. A 
képviselő-testület 2010. évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszerhez, melynek keretében 
támogatja a szociálisan rászoru-
ló várpalotai felsőoktatási hallga-
tókat; az oktatási intézményekben 
pedig az idei tanévben is folyta-
tódik az iskolatejprogram – hozta 
meg döntését a testület.

GÁGó
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A tanulási problémák legpontosabb megha-
tározása: olyan rendellenesség vagy megkésett 
fejlődés a beszéd, olvasási, írási, számolási fo-
lyamatokban vagy más iskolai tantárgyakban, 
amelyet lehetséges agyi diszfunkció és/vagy 
emocionális vagy viselkedési zavar által oko-
zott pszichológiai hátrányt eredményez. Nem 
értelmi fogyatékosság, érzékszervi hiányosság, 
kulturális vagy oktatási tényezők okozzák.”

A tanulási nehézségek előjelei már 
csecsmőkorban felfedezhetőek. A gyermek túl-
zottan nyugtalan, sírós, vagy nagyon aluszé-
kony. Később mozgásfejlődése rendellenessé-
geket mutat, beszédfejlődése késik vagy hibás. 
Óvodáskorban nehezen válik le az anyától, be-
illeszkedési nehézségei vannak. Idegrendsze-
ri problémára utalhat az  agresszivitás vagy a 
túlzott visszahúzódás, érdektelenség. Mozgás-
koordinációs zavarai vannak mind a nagymoz-
gások, mind a finommozgások terén. Nehezen 
tanul meg verseket, nem érdekli a mese. Nehe-
zen fejezi ki magát szóban, nehezen tájékozó-

dik térben és síkban. Bizonytalan a kezessége. 
Egy-egy még nem jelent veszélyeztetettséget, 
de több tünet megléte már valószínűsítheti.  

A  főbb tünetek:
Figyelemzavarok: Figyelmük nehezen rög-

zíthető, nem elég intenzív.  A figyelem meg-
tapad, nem tudnak váltani, sok információról 
lemaradnak. A figyelem szelektáló funkciója 
elégtelen, nem tudják a számukra fontos in-
formációt kiválasztani, ismereteik rendszerte-
lenek, hiányosak. 

Az érzékelés és a motorikum területén mu-
tatkozó zavarok: Nagymozgásaik összerende-
zetlenek, finommozgásaik koordinálatlanok. A 
látáshoz kapcsolódó elemi gondolkodási mű-
veletek nehézkesek. Nehézséget okoznak a kü-
lönböző ingerek átfordításai. (pl. nem tudnak 
tollbamondás után írni)

A téri orientáció problémái: Rosszul tájéko-
zódnak térben és síkban. Nem különül el szá-
mukra a fent és lent, a jobb és a bal, ezért té-
vesztik az irányokat.

A halláshoz kapcsolódó problémák: Nem 
hallják az időtartamok közti különbségeket, 
ritmusérzékük nem megfelelő.

A látási problémák: Bizonytalan a formafel-
ismerő képességük, ezért nehezen azonosítják 
az egyes formákat. Bizonytalan a térlátásuk. 

A nyelvi zavar: Erősen beszédhibásak, 
gyenge a beszédartikuláció, szegényes az ak-
tív és passzív szókincsük, nehézkesen fejezik 
ki magukat, emiatt beszédgátlásuk lehet. Más 
esetekben beszédkényszer figyelhető meg. 

Másodlagosan kialakuló tünetek: A tanulá-
si nehézség következményeként jelennek meg. 
Leghamarabb a viselkedésben tükröződnek. 
Kialakuhat egy nagyfokú kudarcelvárás ben-
nük, ilyenkor a viselkedési rendellenességek 
stratégiák a sikertelenség kezelésére: agresz-
szió vagy visszahúzódó, gátolt viselkedés.

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

IGNÁCz ADRIENN

A pszichológus válaszol

A tanulási zavarok

*3,5 t alatti gépjárm
ûvek részére

Megkönnyítjük adminisztrációját, mivel készpénz használata nél-
kül vásárolhat, és tételes, jól áttekinthetô számlát kap vásárlásairól.

Kedvezményt adunk kiváló minôségû üzemanyagaink árából, és 
mindezt csak utólag kell kifi zetnie.

Kiterjedt hálózatunk Magyarországon és külföldön is biztosítja ké-
nyelmét. Hazánkban közel 250, Európa-szerte több mint 20 000 
Shell töltôállomás várja Önt, összességében pedig 40 000 elfoga-
dóhelyen használhatja kártyáját.

Biztonságban érezheti magát, hiszen autósegély-szolgálatunk és 
baleset-biztosításunk díjmentesen áll rendelkezésére minden kár-
tyahasználónak.*

Igényeljen most euroShell üzemanyagkártyát a várpalotai Shell 
töltôállomáson, és az elsô évben díjmentesen veheti 
igénybe extra szolgáltatásainkat!

További információkért, és a szerzôdéskötés feltételeiért látogas-
son el a várpalotai Shell töltôállomásra vagy a www.euroshell.hu 
honlapunkra!

Vállalkozása van, és még nincs
euroShell üzemanyagkártyája?
Az euroShell üzemanyagkártya
számtalan lehetôséget nyújt Önnek!
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Megkérdeztük...
a családi pótlék 

megadóztatásáról

Domján Ferencné munkanélküli
Nagyok a gyerekeim, kis uno-

kám van. Sajnálom a fiatal szü-
lőket, nagyon nehéz nekik ebben 
a helyzetben. Inkább máshonnan 
vennék el a pénzt, onnan, ahol 
több van. Sajnos, a nagyszülők 
sem nagyon tudnak segíteni a fi-
ataloknak.

Takács Tünde vállalkozó
A családi pótlék az egyetlen fix 

jövedelem, ami a gyermeké, ne-
vetséges lenne, ha ezt csökken-
tenék, hiszen amúgy sem magas 
összeg. Hogy születne így több 
gyermek? A családi pótlék meg-
adóztatása nem a gyermekválla-
lásra buzdítja a fiatalokat.

Barta Andrásné  
rokkantnyugdíjas

Nem tartom helyes lépésnek. 
Ugyan nem tartozom az érintet-
tek kategóriájába, de a gyerme-
keim igen. Ez a pénz a gyereke-
ké, és a szülők nagy többsége 
őrájuk is fordítja az egész össze-
get, nem lenne helyes dolog le-
csök kenteni ezt a pénzt. G. A.

Megadóztatják 
a családi pótlékot

Szeptember elsejével életbe lé-
pett az az új adójogszabály, amely 
szerint mindkét szülő adó zik a 
családi pótlék után, bár csak egyi-
kük kapja. Ezt az előírást többen 
is megtámadták az Alkotmánybí-
róságon. A jogszabályban több el-
lentmondást is felfedeztek a hoz-
záértők.

Nem adóztatható meg az a jö-
vedelem, amelyet az érintett nem 
is kap meg – erre hivatkozik al-
kotmánybírósági beadványában a 
Könyvelők Egyesülete. Arról van 
szó, hogy a családi pótlékot az 
egyik szülő kapja, de az új szabály 
szerint mindkét szülő adóalapjá-

ba beleszámítják majd fele-fele 
arányban – mondják egyesek. Sze-
rintük az intézkedéssel visszaüt-
het az a gyakorlat, amely szerint 
nincs családi jövedelemközösség. 
Sokszor a vagyonosodási vizsgá-
latoknál a férj–feleség közti jöve-
delmi műveleteket is megadóztat-
ta az adóhatóság, így itt is ezt az 
elvet kell követni.

Nemcsak azért aggályos a jog-
szabály, mert Magyarországon nem 
létezik a családi adózás. Problémát 
okozhat, ha volt házastársak vagy 
élettársak továbbra is egy lakcímre 
vannak bejelentve, ha például még 
nem ért véget a válóperük, de való-
jában nem ott lakik a férj.

A családi pótlékról a munkavál-
lalónak kell nyilatkoznia, először a 
szeptemberi bérszámfejtés előtt. A 
Könyvelők Egyesülete több ellent-
mondást is lát a jogszabályban. 
Például ha a dolgozó leadja a nyi-
latkozatot, de a családi pótlék ösz-
szegét nem írja bele, az adótábla 
felső kulcsával vonják tőle az adót, 
és majd az adóbevallásnál kérheti 
vissza az esetleges különbözetet. 

Viszont ha egyáltalán nem ad 
le nyilatkozatot, nem kell tarta-
nia ilyen következménytől, legfel-
jebb elvileg az APEH ellenőrizhe-
ti később, kellett volna-e adóznia 
vagy sem. 

(-)

Bemutatták A hetedik kört
Sopsits Árpád legújabb filmjével 
a 40. Magyar Filmszemle alkal-
mával rukkolt elő. A hetedik kört 
a Várpalotán tartott díszbemuta-
tó alkalmával tekinthette meg a 
nagyérdemű.  

Városunkban tartották A hete-
dik kör közönségtalálkozóval egy-
bekötött díszbemutatóját, a film 
létrejöttének ugyanis nem kevés 
köze van Várpalotához: néhány hó-
napja itt forgatták jeleneteit. Ut-
cák, lakások, iskola, szabad tér, 

víztározó, kőmacska és még sok 
más, mind-mind palotai helyszínek.

Sopsits korrajza átlagos gyer-
mekek helyzetét mutatja be a jelen 
társadalomban. A hetedik kör nem 
finomít a valóságon, nem kendőzi 
el társadalmunk hiányosságait, to-
tális ridegséggel ábrázolja azt az 
állapotot, melyben a tragikus ese-
mények sora bekövetkezhetett. 

A film az elmúlt években Ma-
gyarországon megtörtént, megma-
gyarázhatatlannak tűnő szeren-
csétlen események motívumaiból 

építkezik, olyan atmoszférát bemu-
tatva, amely tökéletes képet ad ko-
runk összezavarodott lelkületéről. 

A történet a kamaszkorról, az élet 
és a halál különös megtapasztalásá-
ról szól. Olyan kérdéseket jár körbe, 
mint, hogy létezik-e Isten, és hogy 
szabadon rendelkezünk-e mások éle-
te, vagy éppen a sajátunk felett. 

A hetedik kör utolsó jelenetei 
szívszorongatók, a gyermekek tra-
gikus halálánál ugyanis nincs ször-
nyűbb fájdalom. Bűnbakot lehet 
keresni a szülőkben, akiknek nem 
jut idejük gyermekeikre, a nagy-
hatalmú médiában, amely ontja az 
agresszivitást, vagy a brutalitást 
sulykoló számítógépes játékokban.

A hetedik kör gyerekszerep-
lői meglepő átéléssel mutatják be 
azt, amit olykor a felnőtteknek sem 
egyszerű eljátszani: az élet ellen 
elkövethető legszörnyűbb emberi 
tettet, az öngyilkosságot. Sopsits 
filmjében megismertet bennünket 
az elkövetkező generációk egyre 
céltalanabb jövőtudatával.

 B. A.jelenet a filmből
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zene, tánc, szórakozás
Hagyományosan szeptember első 
hétvégéje volt a bányásznap ün-
nepe  évtizedeken keresztül. A 
múltunk iránti tiszteletből ez a 
nap lesz a Várpalotai napok vég-
leges időpontja ezentúl, ezáltal 
a bányásznap is nagyobb jelen-
tőséget kaphat – nyitotta meg 
Németh Árpád polgármester a 
24. Várpalotai napok ünnepség-
sorozatát.

Péntek délután felcsendült 
Varga Péter zenetanár, a Várpa-
lotai Bányász Fúvószenekar kar-
mestere szerzeménye, a hangza-
tos várpalotai szignál, a zenekar 
fanfárosai előadásában a vár mö-
gött felállított színpadon, és ez-
zel nyílt meg ünnepélyesen a 24. 
Várpalotai napok. Németh Árpád, 
városunk polgármestere megnyitó 
szavaiban köszöntötte az idén 80. 
évfordulóját ünneplő Várpalotai 
Bányász Fúvószenekart, majd az 
önkormányzati képviselő-testü-
let határozatai értelmében kitün-
tetéseket adott át a közösségért 
eredményesen és lelkiismerete-
sen tevékenykedő személyeknek. 
Kitüntetésben részesültek: Varsá-
nyi István, Sikos Péterné, Kántor 
Lászlóné, Wágner Józsefné, Fejes 
Sándorné. Az ünnepségen megje-
lentek testvérvárosaink delegáci-
ói is, Petrozsényt, Körmöcbányát 
és Cheladz-t képviselve. 

A három hétvégi nap dél-
utánján és estéjén a zenéé, tán-
cé volt a főszerep a Thuri téren. 
A Presidence Táncegyüttes szín-
vonalas profi produkciója kezdte 
meg a fellépők sorát pénteken es-
te. Sajnos a  viharos idő követ-
keztében az esti koncertre a kö-
zönség száma megcsappant, de 
akik eljöttek, azok élvezhették 
az élő koncertet adó Team Rock 
Band előadását. A koncert viha-
ros véget ért, és ebben a szél-
ben, esőben zajlott a tűzijáték 
is, amelyet sokan autóból szem-
léltek. Szombat estére megtelt a 
Thuri tér. Élőben zenélt a Csak-Mi 
ismert slágereket előadva, majd 

rengeteg érdeklődő hallgatta töb-
bek között Auth Csilla  előadását, 
majd St. Martin aratott nagy si-
kert fúvós hangszerei megszólal-
tatásával. A komolyzene kedve-
lői sem maradtak program nélkül, 
az inotai római katolikus temp-
lomban adott csodálatos orgo-
nahangversenyt Lendvai István 
Gábor, szombaton este. A Thuri 
téren éjszaka kezdett játszani a 
Roxity, akiknek zenéjére hajnalig 
ropta a közönség a táncot. 

A hagyományoknak megfe-
lelően láthatóak voltak a vá-
ros kulturális és sportegyesüle-
tei is vasárnap délután. Tánccal, 
aerobikkal, fitnesszel, ugrókö-

teles produkcióval szórakoztat-
ták a közönséget az inotai Fitt 
Kids aerobikcsoport és jánoshal-
mi barátaik, a Queen Dance Sport-
egyesület és a DSE Unió fitnesz-
csapatának tornász-táncosai. A 
fitnesz- és aerobikelemeken kívül 
a tánc számos formája is megjele-
nítődött a színpadon, rockyt, ci-
gány, görög és modern táncot is 
láthatott a közönség. Majd este a 
Cserregő Néptáncegyüttes műsora 
zárta a Várpalotai napok táncos, 
zenés, kulturális programjait.  Aki 
kilátogatott a programra, az lát-
hatott viharral és függönyszerű 
esővel vegyes tűzijátékot, de ki-
csiknek, nagyoknak, időseknek, fi-
ataloknak, komoly- és könnyűze-
nét, táncot szerető embereknek is 
volt szórakozást jelentő program – 
zárta gondolataival a 24. Várpalo-
tai napokat Németh Árpád polgár-
mester. A háromnapos rendezvé-
nyen vérnyomás- és vércukormé-
résre is nyílt lehetőség, gyermekek 
aszfaltrajzversenyen mutathat-
ták be, hogy látják a városukat, 
lufibohóc osztogatta kicsiknek 
és nagyoknak a színes lufikat, és 
a Modellező és Technikai Sport-
egyesület repülőgép-szimulátorá-
val, valamint tűzoltóbemutatóval 
vált még érdekesebbé az érdeklő-
dők számára a programsorozat. 

GÁGó ANITA 
FOTó: VARPALOTAI.Hu

németh árpáD polgármester kitüntetéseket aDott át a közösségért teVékenykeDőknek, 
köztük Varsányi istVánnak

Ifjúsági szakmai találkozó első alkalommal
Országos ifjúsági szakmai talál-
kozó indította a 24. Várpalotai 
napokat idén. Az ifjúsági házban 
megrendezett egész napos prog-
ram lehetőséget adott az érdek-
lődő szakmabelieknek a tovább-
képzésre épp úgy, mint a tapasz-
talatcserére.

A hagyományteremtő szándék-
kal induló rendezvény több elő-
adónak is lehetőséget adott, hogy 
egy-egy témában gazdagítsa a je-
lenlévők ismereteit. Így kaphat-
tak pontos képet a város oktatás-

ügyi helyzetéről, problémáiról és 
lehetőségeiről (köztük a kompe-
tencia alapú oktatás bevezetésé-
ről) Huszárné Bacsárdi Valéria, az 
oktatási, kulturális és sportbizott-
ság elnökének beszámolójából. Ezt 
követően az integráció szerepéről 
Vécsei Zsuzsanna, a Fogyatékosok 
Napközi Otthonának vezetője tar-
tott előadást. 

A nap folyamán egy prezentáció 
segítségével képekben mutatta be 
eddigi munkáit, sikereit, s jövőbeli 
terveit az ifjúsági ház. Majd a részt-
vevők megismerkedhettek a Mobi-

litás Országos Ifjúsági Szolgálat, a 
Nagyító Alapítvány és az Egyesek If-
júsági Egyesület munkájával. 

Némethné dr. Tóth Ágnes gyógy-
pedagógus, közoktatási szakértő 
és főiskolai docens Sajátos nevelé-
si igények Magyarországon az EU- 
törekvések tükrében címmel tar-
tott előadásában elmondta, azonos 
nyelvi tudással és szakmai képesí-
téssel rendelkező amerikai és eu-
rópai munkavállalók közül az előb-
binek van nagyobb esélye, mivel ő 
képes eladni, amit tud, míg az eu-
rópai diákot – még ha könyvtárnyi 

szakirodalmi ismeretekkel rendelke-
zik is –, épp erre a lényeges dologra 
nem tanítják meg. Előadásában ki-
tért a pedagógusok szemléletváltá-
sának fontosságára, hiszen e nélkül 
lehetetlen változást elérni az okta-
tási rendszerben. 

A találkozó alkalmával nagy 
hangsúlyt kapott az iskolai keretek 
között kevésbé megszokott, nem-
formális tanulás lehetőségeinek a 
megismertetése, amely bizonyára 
minden résztvevő szakmai tudását 
tovább gyarapította.

BÁLINT ANGÉLA
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Megújuló hulladékgazdálkodás 
A hulladékgazdálkodás terén tör-
ténő fejlesztésekről, a veszélyes 
hulladék elszállításáról, a sze-
lektív gyűjtésről tájékoztatott 
Helt Tamás, a Várpalotai Közüze-
mi Kft. ügyvezető igazgatója, be-
mutatva a jelen folyamatokat és 
a jövőbeni terveket.

– Milyen lényeges változtatáso-
kat tervez a hulladékgazdálkodás 
terén a Várpalotai Közüzemi Kft.? 

– Alapvető feladatunk a hul-
ladékgazdálkodás. Tovább fej-
lesztettük az együttműködést az 
Saubermacher Kft.-vel, amellyel a 
kommunális hulladék elszállításá-
ra  kötöttünk megállapodást. Esze-
rint a Saubermacher cégcsoporthoz 
tartozó, veszélyes hulladék elszál-
lításával és ártalmatlanításával or-
szágos szinten foglalkozó cégtől 
kaptunk árajánlatot a veszélyes 
hulladék gyűjtési körzetünkből va-
ló elszállítására. Mind a lakosság, 
mind a cégek részére be fogjuk in-
dítani ezt a szolgáltatást, erre vo-
natkozóan készül  egy önkormány-
zati rendelettervezet, és folyama-
tosan körvonalazódik, hogy öntsük 
szerződéses formába a megállapo-
dást. Ezek alapján lesz lehetősé-
günk elszállítani a különféle veszé-
lyes hulladékokat, mint például a 
festékhulladékot, vegyszermaradé-
kokat, fáradt- és étolajat, eleme-
ket, hajtógázas palackokat és lejárt 
szavatosságú gyógyszereket.

– Mi történt eddig ezekkel a ve-
szélyes hulladékokkal? 

– Vannak olyan hulladékok, 
amelyeknek beszállítására eddig is 
volt engedélyünk – mint pl. elekt-
ronikai hulladék –, de nem teljes 

körűen. A város környezetvédelmi 
szakembereivel egyeztetve készül 
most egy koncepció a környezet-
védelemről szóló rendelet módo-
sítására. Kialakításra kerül olyan 
hulladékudvar, ahova a beszállí-
tott veszélyes hulladékot gyűjtő-
edényekben lehet elhelyezni. Hul-
ladékgyűjtő akciókat is szervezünk: 
például szárazelem, illetve hasz-
nált ruha gyűjtését is tervezzük. 
Mindezek megvalósulásához még 
idő kell, jelenleg ott tartunk, hogy 
van árajánlatunk, lesz szerződé-
sünk, készül a rendelet, és hónapo-
kon belül elindulhat a begyűjtés. 

– Mi történik a  begyűjtött hul-
ladékkal? 

– A veszélyes hulladék szállítá-
sával és ártalmatlanításával foglal-
kozó kft. szállítja el olyan cégek-
hez, akik azt végül feldolgozzák, 
ártalmatlanítják. Mindez egy átme-
neti megoldást jelent számunkra, 
és amíg nem rendelkezünk a teljes 
körű hulladékgazdálkodásra szóló 
engedéllyel, addig ezzel a céggel 
működünk együtt. A lakossági hul-
ladékkezeléssel indítunk, és köz-
ben elkezdjük a stratégiai együtt-
működést a másik területen: a cé-
gekhez is szeretnénk elérni. A köz-
üzemi kft. teljes körű szolgáltatás 
ajánlatával keresi meg a meglévő, 
mintegy 130 partnercéget és a po-
tenciális partnereket. Ez vonatko-
zik a szelektív hulladékgyűjtésre, a 
papírra, a veszélyes hulladékra, va-
lamint széles körű egyéb szolgálta-
tásokra – mint például a parkgon-
dozás –, vagyis komplett szolgál-
tatást nyújtunk a holdinggazdál-
kodás területén. Egyedi igényekkel 
egyedi szerződéskötéseket valósí-

tunk meg a cégekkel, mindennek 
érdekében hirdetjük meg az érté-
kesítésimenedzser-állást. 

– Milyen módon sikerül megva-
lósítani a szelektív hulladékgyűjtést 
a városban? 

– Az ez év áprilisáig végzett 
szelektív hulladékgyűjtés vesztesé-
ges tevékenység volt a cég számá-
ra, ezen a téren változtatni fogunk 

a stratégiánkon. Szervezünk papír-, 
kupakgyűjtési akciót, ez ügyben 
megkeressük az iskolaigazgatókat, 
és versenyt hirdetünk az iskolák-
nak. Megpróbáljuk a pénzt Várpa-
lotán tartani olyan módon, hogy 
a versenyért az iskolák „fabatkát” 
kapnak, amelyet beválthatnak az 
önkormányzati tulajdonú közüze-
mi kft.-nél, a cég szolgáltatásait 
igénybe véve, így áramlik vissza a 
pénz az önkormányzat tulajdoná-
ba. Egy egységes rendszerben kell 
szemlélni az egészet, és erre kell 
rávezetni az intézményvezetőket 
is. A PET-palackok darabonkénti fi-
zetős átvétele nem tartható a to-
vábbiakban, mert ez az akció vesz-
teséges volt, a palackokat mindenki 
elhelyezheti a hulladékszigeteken 

található konténerekben, az iskolák-
ban is meglévő gyűjtőedényekben. 

Az új elképzelés szerint házhoz 
megyünk a hivatalokba, intézmé-
nyekbe, hogy már a folyosón ott le-
gyenek a szelektív gyűjtőedények. 
Mindezt azzal a céllal tesszük, hogy 
a kommunális hulladékot csökkent-
sük, a szelektív mennyiséget pe-
dig növeljük. A szelektíven gyűjtött 
hulladék keletkezési helyről való be-
gyűjtése, az elképzelés megvalósítá-
sa, a közüzemi kft. számára mintegy 
tízmillió forintos fejlesztést jelent.

Másik, a közelmúltban történt 
beruházásunk a 12 millió forintos 
fejlesztéssel elkészült hulladékát-
rakó állomás a szeméttelepen. Be-
fejeződött a betonozott terület, az 
út kialakítása, a földmunka, a mur-
va leterítése, a csapadékvíz elve-
zetése és a vasbetonszerkezet fel-
állítása, az átrakó már működik. 
Ehhez vásároltunk egy úgyneve-
zett csipegetőgépet négymillió fo-
rintért, amely végzi a begyűjtött 
kommunális hulladék átrakását. 

– Hogy érinti a kft.-t a költség-
vetés jelenlegi nehéz helyzete? 

Több beruházást leállított az ön-
kormányzat, így az uszoda építését 
is és több, az építőipari részlegün-
ket érintő felújítást (aszfaltos, mur-
vás utak és járdák felújítása). A 
képviselő-testület döntése alapján 
megszüntetjük a városszéli konté-
nereket – természetesen a temetői 
konténerek maradnak –, a lakosság-
nak pedig lehetősége lesz a többlet 
kommunális hulladékot beszállítani 
a szeméttelepre, melynek menetéről 
minél szélesebb körben tájékoztat - 
juk a lakosságot. GÁGó

helt tamás ügyVezető igazgató

Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást vég-
ző szerv alapvető jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okozott 
önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának segítségét. 
panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyűjtőládák állnak a rendelkezé-
sükre. Többek közt a következő helyszínen:
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
A panaszládákba 2009. október 1-jétől 2009. október 31-ig dobhatják be 
leveleiket, lehetőleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolata-
it. Beadványukat 2009. október 31-ig postán is elküldhetik az Országgyűlési 

Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), vagy e-mailben is továb-
bíthatják azt a panasz@obh.hu címre.
Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve – amennyiben nem tartoznának a ha-
táskörébe – továbbítja az illetékes hatóságnak. Az esetleg szükséges meg-
hallgatás időpontjáról írásbeli értesítést küldünk.
Hatáskör hiányában az országgyűlési biztos nem tud segítségükre lenni ak-
kor, ha az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jog-
orvoslati lehetőségeket, az ügy 1989. október 23-a előtt indult, jogerős ha-
tározatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság, az ügy elbírálása ügyészi 
és bírósági hatáskörbe tartozik.

Az ÁLLAMPOLGÁRI  JOGOK ORSzÁGGYŰLÉSI BIzTOSÁNAK FELHÍVÁSA VESzPRÉM MEGYE POLGÁRAIHOz
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Kárpátok zengjetek
„Kárpátok zengjetek / új hősi 
éneket / Legyen, mint régen volt / 
 Szeplőtlen nemzetet" – hangzik 
fel számtalanszor a dal a Kárpátia-
koncerteken, éneklik a rajongók 
együtt gondolkodva és érezve az 
együttes tagjaival. Ha marosan 
Várpalotán is láthatjuk a méltán 
népszerű Kárpátia zenekart, en-
nek apropóján beszélgettem Pet-
rás Jánossal, a zenekar vezetőjé-
vel, basszus-gi táros-énekesével.

– Hogy indult, mikor alakult 
meg az együttes? 

– 2003 őszén alakult a Kárpátia 
zenekar. Azóta elkészült nyolc 
plusz egy lemezünk, a pluszlemez 
az idén jelent meg. Ez egy szim-
fonikus válogatás, Szarvas Gábor 
zenész átiratai szerepelnek rajta, 
ének nélkül, gyönyörűen áthang-
szerelve hallhatók a lemezen a 
Kárpátia-dalok.

– Milyen zenét játszotok? Hova 
soroljátok magatokat a zenei pa-
lettán?

– A mi zenénket a nemzeti rock 
kategóriájába sorolják. Több kü-
lönböző együttes zenei stílusát 
is a nemzeti rock fogalmával ha-
tározzák meg általában az embe-
rek, mert a mondanivalója közös: 
a magyarságról, a nemzetről szól-
nak. A muzsika az más, az minden-
féle még ezeknél a zenekaroknál 
is. Amit nemzeti rocknak nevez-
nek, az nagyon sokféle muzsika 
lehet, kezdve egy szép-szomorú 
Kormorán-nótától egy zúzósabb 
Nemzeti Frontig. Mi valahol a ket-
tő között vagyunk.

– Igen népszerű a zenekar orszá-
gosan, nagyon sokan éneklik a da-
laitokat. Milyen sikereket könyvel-
het el magának a zenekar?

– Most nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy  a MAHASZ toplistáján a 

35. héten elsők lettünk a legújabb, 
Szebb jövőt című lemezünkkel, a kö-
vetkező héten pedig harmadikok. Az 
a legnagyobb siker számunkra, hogy-
ha szeretnek minket az emberek.

– Várpalotára most visszajöttök, 
hiszen már koncerteztetek több al-
kalommal is nálunk.

– Három koncertet adtunk ez 
idáig Várpalotán, és örömmel lé-
pünk fel most is. Nagyon szere-
tünk itt lenni, főként a Trianon 
Múzeum miatt, amely az egész 
világon egyedülálló, és különö-
sen fontos a magyarságnak. Re-
méljük, változnak a szelek, és, bár 
jelenleg nehéz a fenntartása egy 
ilyen intézménynek, lesznek olya-
nok majd a parlamentben, akik ki 
tudják taposni az ösvényt az ilyen 
múzeumok számára.

– Ebből a fajta gondolkodás-
módból fakad az együttes neve, a 
Kárpátia is.

– Igen. Az biztos, hogy mi va-
lóban erősen irredenta és revíziós 
gondolkodásmóddal bírunk, hogy 
ki-ki mennyit vesz át ebből a da-
lainkon keresztül, az a közönség-
től függ, de én azt hiszem, hogy 
fenn kell tartani ezt a témát, 
amíg valamifajta fordulat nem áll 
be, amíg a történelem kereke úgy 
fordul, hogy be tudjuk nyújtani a 
számlát azoknak, akik elrabolták 
az országunk valamelyik csücskét 
és a testvéreinket.

– Az októberi várpalotai koncer-
ten mire számíthat a közönség, mi-
lyen dalokat fogtok játszani?

– Mindegyik lemezünkről ját-
szunk, nem emeljük ki egyiket 
sem különösebben, hiszen minden 
egyes lemezünk a megfelelő kor-
nak, évnek a lenyomata. Nagyjából 
négy-öt dalt játszunk egy-egy le-
mezről, és persze a legújabbról is.

G. A.
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Programajánlók, közérdekû információk
BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
Várpalota, Dankó u. 16/V
Szeptember 23–24–25-én a Bartos-napok 

rendezvényei: 23-án 13 óra gálaműsor 
az elmúlt tanév sikeres produkcióiból. 
24-én 1–4. óra nyílt délelőtt. 
14 órakor Tatár Antal festőművész fest-
ménykiállításának megnyitója. 
25-én 9 órakor kapunyitás az új létesít-
ményekre. 9.30-kor kiállítás és fejlesztő- 
játék-vásár. 10 órakor szakmai előadás a 
diszkalkuliáról.

TITKOS KERT
Várpalota, Veszprémi út 19.
Szeptember 26-án, szombaton 18 órakor 

nosztalgiaest a ’60-as, ’70-es évek ma-
gyar slágereiből, énekel Körmöci Judit.

HEMO
Várpalota, Mandulás
Szeptember 18–30-ig Stekly Zsuzsa zománc-

műves Angyalszárnyak című kiállítása
Szeptember 19–20-án 10–18 óráig a kul-

turális örökség napjai: megtekinthető 
az épület 1941-es eredeti tervrajza és a 
tervrajz alapján készített makett.

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

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

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

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-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: 10 dkg húsos füs-
tölt szalonna, 3 evőkanál olaj, 2 
fej vöröshagyma, 4 zsemle, 4 to-
jás, 2 dl tejföl, só, őrölt bors, őrölt 
szerecsendió, 5 dkg sajt reszelve 
(ha lehet füstölt sajt)

Elkészítés: Az apró kockára 
vágott szalonnát az olajon kiol-
vasztjuk, majd aranysárgára pirít-
juk rajta a finomra vágott hagy-
mát. A felét egy nagyobb tűzál-

ló tálba simítjuk, és a felszeletelt 
zsemléket félig egymásra helyez-
ve ráfektetjük. 

A tojásokat a tejföllel, sóval, 
bors sal, szerecsendióval simára 
ke verjük, és a zsemlékre öntjük. 

A tetejére öntjük a maradék 
szalonnás hagymát,reszelt sajttal 
megszórjuk, és forró sütőben ad-
dig sütjük,amíg a zsemle a ned-
vességet magába nem szívja, és a 
teteje szép piros nem lett.

Recept(t)úra

Szalonnás rakottas

Hazaér az emo az orvostól, és újságolja az anyjának:
– Képzeld anyu, voltam orvosnál.
– Na, és mi volt?
– Hát van egy jó meg egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem?
– Kezdd a jóval!
– Meg fogok halni.

Székely apa és fia fát vágnak az erdőn, hogy jobban telljen az 
idő, barkóbáznak:
– Na, gondótam egyet, fiam – mondja reggel az öreg.
Egész nap vágják a fát, délután négy körül a gyerek megszólal:
– Részecskegyorsító primer tekercse?
Az öreg elképed:
– Az, de hogyan találtad ki?
– Hát, vót időm gondókodni.

Azt hogy mondják angolul, hogy „az anyósom a megbeszéltek 
ellenére mégsem tölti velünk a hétvégét”?
– YESSS!!!

Humorzsák

Fedezze fel a Bükk hegységet, és legyen vendégünk Bélapátfalván, 
a Vendéglő az Apátsághoz étteremben!
Szilvásvárad–Eger között, Bélapátfalván található éttermünk. Bélapátfalva az épí té sze ti 
és természeti csodák kavalkádjával várja az idelátogató kedves vendégeket az erdőkkel 
körülvett, festői környezetű völgyben, a Bélkő-hegy lábánál, a Bükki Nemzeti Park határában 
található természetvédelmi területen. Barangolás a Bükk mesés tájain, erdei túrák, pihenés 
a Lak-völgyi tó partján. A Bélkő-hegy, a Lak-völgyi tó, az apátság rövid és hosszabb 
túrákra egyaránt alkalmat ad. A tanösvény segítségével kirándulhatunk a Bükk fennsíkra, 
Szilvásváradra, Szarvaskőre és kortyolhatunk a Lóczy-forrás kristálytiszta, jéghideg vizéből 
is.

Amit kínálunk: 
– 100 fő befogadására alkalmas étterem, olcsó, de kulturált szálláslehetőség
– kényelmes buszparkoló, közvetlen a főút melett
– a szálláshoz közel található busz- és vasúti megálló
– igényhez igazított menük
– szabadtéri főzési lehetőség
– csoportoknál 20 fő fölött + 1 fő grátisz étkezés
– túraszervezés, igény szerint túravezetővel
– a közelben teke-, foci-, gokart- és bobpálya, vidámpark található
– előzetes egyeztetés alapján lovaglási és fogatozási lehetőség

Éttermünk tradicionális ételekkel, hal-vad specialitásokkal várja az idelátogatókat. Vállaljuk 
csoportok kedvezményes étkeztetését, céges rendezvények, konferenciák, meetingek, 
csapatépítések lebonyolítását, a létszámhoz igazodó méretű termekben. Partiszerviz 
szolgáltatásunkkal és programszervezéssel állunk megrendelőink rendelkezésére.

Mind az átutazó, mind a megszállni kívánó vendégeinket is szeretettel várjuk.
Szálláslehetőség 2-3 fős zuhanyzós szobákban.

Elérhetőség, kapcsolattartó személy:
Rácz Marietta, 36/354-026, 30/269-0053, gustosokft.@citromail.hu

Pannon
Várszínház
2009-2010-es évad

BÉRLETES ELÔADÁSAINK

Kacsoh Pongrác - Heltai Jenô - Bakonyi Károly

JÁNOS VITÉZ
- daljáték Petôfi Sándor mûve nyomán -

MIÉNK EZ A CIRKUSZ
- cirkuszmusical az LGT dalaiból -

Eisemann Mihály - Zágon István - Somogyi Gyula

FEKETE PÉTER
- operett bohózat -

Ken Ludwig

BOTRÁNY AZ OPERÁBAN
AVAGY A KÉT TENOR

- bohózat -

TÁNC-DAL-FESZTIVÁL 2.
- játék a 60-70-80-as évek slágereire -

(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

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

Tel./fax: 88/563-201 e-mail: pannonjegy@infornax.hu
www.pannonvarszinhaz.hu
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Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit 
síremlékek

már 
200 000 Ft-tól!

Megyei hírek

Gyenge a megye infranstruktúrája
Lemarad gazdasági teljesítményünk a kedvezőtlen közlekedé-

si feltételek miatt másokéhoz viszonyítva, noha az export-import 
forgalom zöme Nyugat-Európába irányul – mondta dr. Markovszky 
György kamarai elnök a 8-as útról szóló konferencián a megyeházán, 
szeptember 8-án. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Közép-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács szervezésében újabb találkozón vitatták 
meg a felek a 8-as út fejlesztési kérdéseit, aktualitásait. 

– Nem kell szorgalmazni az érintett út építését, mert az folyamat-
ban van – fogalmazott Hónig Péter közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi miniszter. Hozzátette: a pénz ugyan kevesebb, de a várpalo-
tai elkerülő út megépül, a munkát 2011-ben megkezdik és 2013-ban 
befejezik. Emellett megerősítik a 8-as úton a burkolatot és átépül-
nek a csomópontok is. A tárca első embere üdvözölte a Veszprém 
megyére jellemző összefogást, a beruházásban tanúsított konszen-
zust. Elhangzott még: az M8-as autópálya megépítésére kevés az 
esély, ugyanakkor cél a 8-as út gyorsforgalmivá tétele. Ebben az 
érintett polgármesterek is egyetértettek. 

Régi-új iskolaigazgató Várpalotán
Pócsik Józsefnek öt évre szóló igazgatói megbízólevelet adott át 

Talabér Márta megyei alelnök augusztus végén. A szakember tíz év 
után tovább irányítja a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Elő-
készítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ményt a városban, amelyben 155 diák tanul és 30 pedagógus tanít.

Tanévnyitó a Pannon Egyetemen
Kiemelten fontos a felsőoktatásban tanuló és ott dolgozó szak-

emberek, diákok felelőssége, mert ők felelnek a társadalomért, a 
közállapotokért, az ország és a Föld jövőjéért – mondta dr. Pálin-
kás József, az MTA elnöke a Pannon Egyetem központi szeptemberi 
tanévnyitóján.

– Fennállása 60. évfordulóját ünnepli ebben a tanévben az egye-
tem, amely mérföldkőnek számít a kampusz életében, ahol idén 
3444 hallgató kezdi meg tanulmányait. A Pannon Egyetem megha-
tározó szerepet tölt be a hazai felsőoktatásban, ötödik helyen áll 
a hazai rangsorban. Összesen hat helyszínen, négy képzési szinten, 
121 szakon folyik az oktatás – hangoztatta dr. Rédey Ákos rektor. 
Célul tűzték ki, hogy kutatási-fejlesztési központ legyen az intéz-
mény, és az unióban is rangja legyen az itteni diplomának. Nagy 
eredménynek tekintik, egyfelől azt, hogy jelenleg is a Közép-Du-
nántúl oktatási, kutatási, tudományos központjaként működnek, jól 
együttműködve többek között cégekkel, önkormányzatokkal. 

– Tegyék a mércét mindig magasabbra, legyenek a jövő megha-
tározó értelmisége! Törekedjenek arra, hogy megkülönböztessék az 
értékeset az értéktelentől, tiszteljék, ápolják a helyi, nemzeti kultú-
rát! – javasolta útravalónak Polgárdy Imre megyei alelnök.

Költői díj Tőzsér Árpádnak
Tőzsér Árpád felvidéki magyar költő Esti dramolett című költemé-

nyéért kapta meg a XVII. balatonfüredi nemzetközi költőtalálkozó, a 
Salvatore Quasimodo költőverseny emlékdíját, amit dr. Bóka István 
polgármester adott át. A Budapesten élő Kálnay Adél: Valami emberi 
című verséért különdíjat nyert. A rangos elismerést Polgárdy Imre, a 
megyei közgyűlés alelnöke nyújtotta át a költőnek.

A Várpalotai Közüzemi Kft. új munkatársat keres 
értékesítési tevékenység ellátására vállalkozási szerződéssel.

Feladata:
 �a vállalat szolgáltatásainak értékesítése
 �értékesítési stratégia kidolgozása
 �új ügyfelek felkutatása, vevői igényfelmérés
 �ajánlatok kidolgozása, tárgyalások lebonyolítása
 �szerződéskötés és rendszeres kapcsolattartás
 �piaci folyamatok és versenytársak figyelése
 �jelentések, összefoglalók elkészítése
 �szakmai tanácsadás, tájékoztatás
 �az értékesítési tevékenység irányítása, ellenőrzése
 �munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok

Elvárások:
 �felsőfokú végzettség
 �hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 �kiemelkedő tárgyalási készség
 �önálló munkavégzés
 �határozott fellépés, üzleties megjelenés
 �felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 �B kategóriás vezetői engedély
 �saját gépjármű
 �számlaképes vállalkozás

Amit kínálunk:
 �megbízható vállalati háttér
 �szakmai kihívások és előremenetel
 �teljesítményarányos jövedelem (jutalékos rendszer)
 �szakmai képzések

Benyújtandó iratok:
 �iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 �részletes szakmai önéletrajz

Benyújtási határidő: 2009. október 5.

Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton:  Várpalotai Közüzemi Kft., 

8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.
E-mail: elvira@vpkozuzem.hu

Á l l Á s h i r d e t é s 
– értékesítési képviselő

A Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Várpalota Város Önkormányzat Képviselô-testülete NYIL VÁNOS 
PÁLYÁzAT útján kívánja értékesíteni a várpalotai ipari park 
területén DEPONÁLT 13 000 m³ NEM TISzTA TERMôFÖLDET.

Pályázati biztosíték: 1 950 000 Ft. A pályázati benyújtásának 
ideje, helye: 2009. IX. 23. 16 óra Várpalota, polgármesteri hivatal, 
hatósági iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) A pályázati tárgya-
lás ideje, helye: 2009. IX. 24. 10 óra Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.,  
polgármesteri hivatal, I. emeleti kamaraterem. A pályázattal kap-
csolatos információk, illetve a termôföldre vonatkozó részletes 
dokumentáció átvehetô: a polgármesteri hivatal hatósági irodáján,  
a 121. számú irodában, Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. A termôföld 
megtekinthetô: elôzetes egyeztetés alapján (tel.: 88/544-169).

Várpalota, 2009. augusztus 26.
Németh Árpád polgármester 

Egészségére!

Őszi akciódömping
a szent györgy patikában!

Nagy sikerű hűségpontgyűjtő akciónkat 
meghosszabbítottuk 2009. december 31-éig!

Számtalan ingyenes szolgáltatással várjuk 
vásárlóinkat:
– Házi patika átvizsgálása
– Vérnyomásmérés
– Arcdiagnosztika
– Testzsírmérés
– Mikrokamerás hajvizsgálat

Szent György patika
Várpalota, Szabadság tér 4. 
Telefon: 88/582-690, tel./fax: 88/582-790

Segítsünk immunrendszerünknek a hűvös őszi napokon!
Eljött az ősz. Egyrészt a színes 
falevelek, a nagy séták, a rövidü-
lő nappalok időszaka. Másrészt a 
hideg reggelek, az influenza, és 
az ágyban töltött napok-hetek 
ideje. Mindenkinek szüksége van 
ilyenkor a megfelelő immunerő-
sítésre, a sok vitaminra, amivel 
átvészelheti ezt a vírusokkal tar-
kított, megterhelő évszakot.

Ez többségében sikerül is, de 
aki megbetegszik szinte biztos, 
hogy előbb-utóbb a gyógyszertár-
ba megy, hogy kiváltsa a neki fel-
írt orvosságot. Érdekes, hogy a régi 
időben a gyógyszereket maguk az 
orvosok készítették és az erről szó-
ló legrégibb munkát Kr. e. 1552 kö-
rül írták. Amióta léteznek a beteg-
ségek, azóta léteznek a gyó gyulást 
segítő tudományok, s azóta létez-
nek gyógyszerek is. Magyarorszá-
gon már a 14. században megje-

lentek az önálló gyógyszertárak, 
és azóta is töretlenül állnak az or-
vostudomány szolgálatában. Sokan 
úgy gondolják, hogy a gyógyszerek 
fölöslegesek, vagy inkább ártanak, 
mint használnak. Ez természetesen 
nem így van, de be kell tartanunk 
bizonyos szabályokat. Például csak 
az orvos által felírt mennyiségben 
és gyakorisággal szedjük be a pi-
rulákat. Az is fontos, hogy hiá-
ba érezzük úgy egy-két nap után, 
hogy meggyógyultunk, szedjük 
végig az előírt napokon.  Ezenkí-
vül magunktól sohase kezdjük el 
a régről megmaradt antibiotiku-
mok szedését, hiszen lehet, hogy 
nem megerősítjük, de legyengít-
jük a szervezetünket vele, és még 
megrázóbb lesz a kezdődő betegsé-
günk lefolyása. Mindig nézzük meg 
a dobozon feltüntetett szavatos-
sági időt. Aki ezeket az alapvető 
szabályokat betartja, biztos lehet 

benne, hogy a gyógyszertárakban 
kiváltott készítmények segíteni 
fognak neki a gyógyulásban. A pa-
lotaiak szerencsés helyzetben érez-
hetik magukat, hiszen jó néhány 
gyógyszertár található a városban, 
így mindig van hová menni, ha va-
lamink fáj. A vény nélkül kapha-
tó gyógykészítmények jelenthetik 
egy enyhébb betegség, rosszullét, 
megfázás vagy korán felismert to-
rokfájás megoldását. Ezekhez azért 
juthatunk hozzá vény nélkül, mivel 
általában nem szükséges az orvo-
si konzultáció a szedésükről, ele-
gendő, ha a betegtájékoztatón 
szereplő utasításokat betartjuk. A 
megelőző készítményekről is elté-

rő véleménnyel rendelkezünk. So-
kan nem tartják hasznosnak őket, 
de a legtöbben szívesen használják 
és igenis gyors és hatékony egész-
ségmegőrző módszernek ismerik el. 
Ilyenek lehetnek az egyes vitami-
nok, immunerősítő készítmények, 
cseppek, pirulák. A gyógyszertár-
ban történő megvételnek az az 
előnye, hogy nem csupán a szerhez 
jutunk hozzá, hanem tanácsot is 
kaphatunk. Ráadásul a mi gyógy-
szertárainkban nem csupán taná-
csot kapunk, hanem egy nagy adag 
kedvességet is, köszönhetően a pa-
lotai gyógyszertárakban fellelhető 
kedves kiszolgálásnak.

LCA

Patikáink:
Kabay János Gyógyszertár – Várpalota, Táncsics u. 15. 
Szent György Patika – Várpalota, Szabadság tér 4. 
Szent Anna Gyógyszertár – Várpalota, Veszprémi út 7. 

Tési-dombi Patika – Várpalota, Bakony u. 3.

AsztAlosmunkák
műanyag nyílászárók 
3-5-6 kamrás nyílászárók 1,0 Kw/nm üveggel alapáron.

• Ingyenes felmérés, szaktanácsadás. 
• Bontott anyag ingyenes elszállítása!

Beépítésből, külső és belső párkányokból
–20% kedvezmény!

• Szabvány méretű nyílászárók raktárról azonnal!
•  Konyha-, iroda-, egyedi bútorok készítése, 

javítása, egyéb asztalosipari munkák.
• Hagyományos parketta csiszolása, lakkozása.
• Laminált padlóburkoló lerakása, szegélyezése

Telefon: 88/475-610, 20/567-7525
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SzilváSváradon
a központban, de csendes helyen

kétbejáratú,  két generációnak, vendéglátásra, cég-, 
önkormányzati üdülőnek is alkalmas, 1200 m2 területen fekvő 
133 m2-es, gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrób, kamra, pince, fúrott kút.

Érdeklődni lehet:

30/642-0307, 36/355-201

A várpalotai mazsorett együttes 

pótfelvételt hirdet
a műfaj iránt érdeklődő kis- és 

nagylányok számára.

Jelentkezni lehet a következő korcsoportokba:
Mini Manók (ovisok), Türkiz csoport (6-10 év), 

Smaragd II. csoport (10-14 év), Gyémánt csoport (15-20 év).
Beiratkozás szept. 26-án, okt. 3-án és okt. 10-én délelőtt 9 és 11 óra között 

a Jó Szerencsét Művelődési Ház színháztermében. Érd.: 06-70/622-1966.

Ünnepeltek a bányászok
Egész napos ünnepségsorozattal 
emlékeztek meg városunkban a 
Várpalotai napok vasárnapján az 
59. bányásznap alkalmából. Fest-
ménykiállítás, koszorúzás, könyv-
bemutató, térzene és jubileumi 
hangverseny színesítette a hagyo-
mányos megemlékezést.

A nyolcvanéves évfordulót ün-
neplő Várpalotai Bányász Fúvós-
zenekar reggeli ébresztő térzené-
jére kelhettek a lakosok szeptem-
ber 6-án, vasárnap, a nap folyamán 
pedig több alkalommal is hallgat-
hatták a résztvevők a zenekar pat-
togó ritmusú dalait. A Jó Szeren-
csét Művelődési ház adott otthont 
Kása András, a három éve elhunyt 

bányászszakszervezeti és Bányász 
Nyugdíjas Klub-tag festménykiál-
lításának, melyet dr. Buzási István 
méltató szavai ajánlottak megte-
kintésre a bányászhagyományt ápo-
ló szervezetek képviselőinek és a 
megjelent magánszemélyeknek. – 
Egy finom művészeti tevékenység 
számára nem biztos, hogy tökéle-
tes háttér volt az izmokat megke-
ményítő, az idegeket elfárasztó bá-
nyamunka. Ennek ellenére ezt össz-
hangba tudta hozni Kása András – 
emelte ki Buzási István. Realista 
stílusú, egyértelmű ábrázolásokat, 
természetet, épületeket megjelení-
tő, más képeken szürrealista, tudat-
alatti érzelmeket elvontan mutató 
művek tárultak a látogatók elé. 

Az ünnepség a fúvószenekar 
menetzenés felvonulása után a 
Thuri-várban folytatódott, ahol Ra-
bi Ferenc, a Bánya- és Energiaipa-
ri Dolgozók Szakszervezete elnöke 
megemlékezőbeszéde tette a bá-
nyásznaphoz méltóan a múltra néz-
ve megbecsüléssel, a jövőre nézve 
pedig reménnyel telivé a megemlé-
kezést. Az ünnepség során a hatvan- 
és ötvenéves szakszervezeti tagsági 
jubileumuk alkalmából emléklapot 
és ajándékot vehettek át a tisztelet 
jeleként az évfordulót ünneplők. A 
nap csúcspontjaként történt meg a 
Thuri-várban található bányászem-
léktábla hagyományos ünnepélyes 
megkoszorúzása a Bányászhimnusz 
dallamára. A tábla kihelyezésekor 

az a cél vezette a hagyományápo-
lókat, hogy a munkájuk során bal-
esetben elhunyt bányászok emlékét 
megörökítsék, így legyen egy olyan 
hely, ahol az emlékezők tiszteletü-
ket fejezhetik ki. Koszorút helyez-
tek el: Várpalota Város Önkormány-
zata nevében Németh Árpád polgár-
mester és dr. Juhász Attila képvi-
selő, a Szindbád Nonprofit Kft. és 
több bányászhagyományokat ápoló 
szervezet képviselői.  A várban bá-
nyászati kiállítások is összeállítás-
ra kerültek az ünnepség alkalmára, 
Selmecbányára emlékező kiállítást, 
Petrozsény város helytörténeti tár-
latát, valamint várpalotai fotókiál-
lítást láthattak a megjelentek.

GÁGó ANITA

Megnyílt Kedvenceink Boltja
Állateledel és felszerelés, horgászcsalik és etetőanyagok
széles választéka, kiváló minőségben...

mert kedvence megérdemli a legjobbat!!!

Látogasson el hozzánk!

Várpalota, Jókai u. 1. (lottózó mellett)
Tel.: 30/338-1403
Nyitva: H–P: 8-17 ig, 
Sz: 8–12 ig
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Könnyûzenei lexikon

Embatheria
Embatheria = ókori harci menetdal.  Ezt a görög szót választotta 

magának önmaguk és zenéjük megfogalmazására a 2006 nyarán meg-
alakult várpalotai brigád. Egy korábbi zenekar, a Dead Lock széthul-
lása után, annak folytatásaként létrejött együttes tagjai:  Horváth 
András –  szólógitár, vokál (ex-Reakció, ex-Ellenérv, ex-Dead Lock, 
Unchange), Horváth Ádám – ének (ex-Moral Die,  ex-Donor), Felnagy 
Gábor – ritmusgitár (ex-Dead Lock), Koczor Zoltán – basszusgitár (ex-
Moral Die, ex-Donor), Léber Roland – dob (ex-Back Ground).   S ment 
az embatéria, akarom mondani a szekér, ahogy az lenni szokott: saját 
nóták írása, próbák egymás után. A  dallamos trasht és death metált 
zúzó Embatheria repertoárja csupán két feldolgozást (Slayer, Machine 
Head) tartalmaz, a többi mind saját szám, a már említett stílben, s 
kizárólag angol nyelven. S elkövetkezett a bemutatkozás is, amelynek 
helyszínéül az Alagsor szolgált. S jött a folytatás: Siófok, Dunaújváros 
– itt a Septicmen társaságában –, Alagsor újra, Budapesten a Kék Yuk, 
ahol a 2008. december 26-ai  Losing Season, Tesstimony-buli egyik 
bemelegítő brigádjaként villantották meg tudásukat, zenéjüket. 2009 
januárjában rögzítették a Metrics of torture című promóciós EP-jüket 
a  Fehér Dávid-féle mobil Noise Lab stúdióban. Ezen olyan számok 
hallhatók, mint a Metrics of torture, The parade, Heretic waltz.  Fél év 
kihagyás után most, szeptember 19-én lépnek a nagyérdemű elé újra 
az Alagsorban a fehérvári  Eradication csapattal egyetemben, hogy az 
„andalító” death metal számok által szárnyalhasson test és lélek.

Tervben van egy közös koncert a 1 Kill Embrace-szel, s 2010 ele-
jén az első nagylemez. Addig szóljon hangosan a … izé, a harci me-
netdal!

Tagok
Horváth Ádám – ének
Horváth András –  szólógitár, vokál
Felnagy Gábor – ritmusgitár
Koczor Zoltán – basszusgitár
Léber Roland – dob

ÉPÍTKEZÕK HÁZA
8200 Veszprém, Házgyári út, 1/A

Tel.: 88/406-253, fax: 88/406-254

JUBILEUMI AKCIÓ
2009. 09. 01–09. 30-ig!

NATURA 1/1 cserép 166 Ft REVIVA 1/1 cserép 179 Ft
REVIVA P5 1/1 cserép 235 Ft ALPESI P5 1/1 cserép 254 Ft

Többi cserép is nagy engedménnyel!

Húzzon nyereménygolyót, és nyerjen plusz kedvezményeket!
Komplett fém csatornarendszer rendelése esetén

4 M-ES ERESZ - 55% KEDVEZMÉNNYEL!
Díjtalan szállítás és mennyiségszámítás.

U=1,4 vagy 1,1-es üveggel –30%

mûanyag nyílászárók

dekor felületû belsõ ajtók
utólag szerelhetõ tokkal
735-860-985/1985 méretben,
válaszfalhoz:

Most ajándék kilinccsel!37 000 Ft (A
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Várpalota-Inota között, Inota határában 

zöldövezeti, erdővel határolt, 

800–900 m2 méretű, közművesítés alatt 

álló (víz, csatorna, villany)

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

 

70/330-54-27
70/339-21-59
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com

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

Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15., 
Papír-írószer, Szolgáltatóház

Ingatlan
Szilvásváradon a központban, de csen-

des helyen kétbejáratú,  két generáci-
ónak, vendéglátásra, cég-, önkormány-
zati üdülőnek is alkalmas 1200 nm terü-
leten fekvő 133 nm-es, gázkonvektoros 
ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, ebéd-
lő, nappali, kandalló, gardrobe, kam-
ra, pince, fúrott kút. Érdeklődni lehet:  
30/642-0307, 36/355-201

Eladó a Baglyasban a buszmegállótól 10-15 
percre 720 nöl gondozott kert, szőlő, 
gyümölcsös, veteményes. Lakható épü-
let pincével, felszereléssel. Villany, fúrt 
kút van. Érdeklődni: 88/475-013, dél-
után 16 órától.

Felújított 42 nm-es 2. emeleti lakás a város-
központban eladó. 20/203-8522

Felsőinkámban 1+3 fél szobás lakás hő-
mennyiségmérős, műanyag ablakokkal 
eladó. Ára 8,5 M Ft.tel.: 30/841-8040, 
30/216-3228

Eladó a Kálvárián sorház szélső lakás belső 
felújítással, 2 szoba konyha, fürdő, WC 
+  melléképület.

Tésen felújításra szoruló családi ház áron 
alul eladó. Érd.: 20/455-1045 vagy 
70/636-3295

Várpalotán a Kossuth utcában 3 szobás  
családi ház eladó. Iár: 14,3 M Ft. Tel.: 
30/421-6550

Tésen Családi ház eladó! 2 szoba, rendezett 
udvar, gyümölcsfák. Várpalotai 1 szobás  
csere érdekel egyedi fűtéssel. Értékkü-
lönbözet 0,5 millió. Iár: 6,1 millió. Tel.: 
20/458-1662

Berhidán 42 nm-es családi ház reális áron 
eladó. Érd.: 20/537-1974, 20/375-8128

Jó áron a Szabolcska u.-ban eladó 1+3-as 
amerikai konyhás (konyha, nappali ösz-
szenyitott) lakás. Érd.: 30/252-6409, 
30/365-0318

Eladó a Rákóczi-telepen 2 szintes csa-
ládi ház akár 2 generációnak is. Az 
értékegyeztzetés után akár 2 lakás be-
számításával! 20/4541-506.

Eladó Várpalota, Rákóczi úton 2 szobás, 
felújított parkettás reluxás, hőmeny-
nyiségmérős panellakás. Földszinti. 
Ár: 6 500 000 Ft. Hitel megoldható. 
20/337-6014

Eladó a Felsőinkámban  1+3 fél szobás pa-
nellakás vagy családi házra cserélhető 
Várpalotán és környékén értékegyezte-
téssel. 20/941-4350

Belül teljesen felújított 4 szobás, 100 nm-
es családi ház a Rákóczi-telepen eladó. 
Érd.: 30/631-4755

Kiadó
Erdődy P. T. u. 44-ben 1+2 fél szobás la-

kás sürgősen kiadó! Bútorozva! 30/822-
9703

Kiadó Várpalotán  egyedi gázfűtéses, telje-
sen felújított  1 szobás lakás. 35 000 Ft+ 
rezsi. Kaució szükséges. 20/378-9023

Albérletbe albérleti  szoba konyha- és für-
dőhasználattal kiadó, dolgozó, leinfor-
málható személynek. 30 000 Ft rezsivel 
együtt. 70/364-1304

Albérleti szoba dolgozó, nem dohányzó 
megbízható személynek kiadó. 88/788-
829

Jármű
Volkswagen Polo Variant, villámpiros, 1998 

júniusi,  130 000 km-rel, friss műszaki-
val eladó. 2 légzsák, szervó, r. magnó,  
vonóhorog, autóvédelem. Garázsban tar-
tott. Iár: 590 000 Ft. Tel.: 20/291-2649

Régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) ke-
resek megvételre. Oldalkocsi, alkatrész, 
szakkönyv is érdekel. Régi katonai felsze-
relés, ruházat is érdekel. 70/514-8314

Munkát keres
Érettségire felkészítés, korrepetálás igény-

szerinti tárgyakból minden korosztály-
nak (esti gimiseknek is) kedvezményes 
áron. Érdeklődni: 70/416-7211.

Idős betegek gondozását vállalja középkorú 
nő. Gyermekfelügyeletet is. Gyakorlat-
tal, jogosítvány van. 20/458-1662

Megbízható lányok kutyasétáltatást, -gon-
dozást vállalnak. E-mail: kutyasetaltatas.
info@citromail.hu, tel.: 30/461-2214

Méltányos áron vállalok farmer, nadrág, szok-
nyarövidítést, zippzárcserét, alakítást, 
javítást, kutyaruhavarrást. 30/642-1863

Társkereső
56 éves hölgy vagyok. Ha magányos vagy, 

társra, barátságra, szeretetre vágysz,  
várok rád 64 éves korig.   suszterne.
margit@gmail.com, tel.:  30/752-6246

 Vegyes
Szántót, legelőt bérelnék hosszú távra. 25 

kg/Ak bérleti díjért. 20/291-2649
Eladó mindenféle fa barkácsáru, profillécek,  

szegélylécek bármilyen méretben, kü-
szöbök, igény szerint kezelve, lakkozva. 
20/567-7525 

Jutalom fejében keresem a GOY 744 frsz.-ú 
ezüstszürke autómból 2009. 09. 07-én a 
Birkás tó mellett eltulajdonított iratai-
mat. 70/330-5427

Sürgősen, olcsón eladó telek a Józanban. Uitt 
galériaszivacs 160x200 cm, 1 db egysze-
mélyes kanapé eladó. 20/363-4188

Eladó Prímagáz, falfröcsölő, gázperzselő, fali-
lámpa, tv, porszívó, műbőr félkabát, fény-
képezőgép, B. V. 50-es méregtelenítőkád, 
tolldzseki, steppelt dzseki, kicsit hasz-
nált tolldzseki. 20/4190-704

Eladó Zepter Bioptron lámpacsalád, masszíro-
zó, légterápia aromával egyben vagy kü-
lön-külön,  Kompakt kislámpa+ állvány + 
színterápia+kézikönyv 70 000 Ft, akkus 
kézi masszírozó 15 000 Ft, légterápia + 
aroma 60 000 Ft. Ugyanitt terménydaráló 
120 W-os 5000 Ft. Érd.: 30/867-7363

Eladó nagy pontosságú kisipari faeszter-
ga vagy fa-, fémesztergára cserélhető. 
70/559-0746

Eladó! Orion színes tv 55 cm-es, 16 000 Ft. 
Érdeklődni a  70/247-0423 számon lehet

2 db 120 l-es boroshordó eladó. Érd.: 
88/472-993

Vennék azonnali készpénzfizetéssel decem-
berben garázst Várpalotán 500 000 Ft-
ért. Foglalót adok most. 20/915-4769

A házam falára festeni, rajzolni tudót kere-
sek. 30/891-7555

Eladó használt Hajdú 120 l-es villanyboj-
ler, hajdú 15 l-es alsó bekötésű vízát-
folyós melegítő, 1 db 5,8 kW, 1 db 3,5 
kW parapetes FÉG gázkonvektor. Árban 
megegyezünk. 30/373-1697

Eladó 1 db gyógymatracos heverő, 1 db ki-
húzható heverő. Érd.: 30/585-0182

Eladó 1 db ovális üveglapos asztal, 6 db 
székkel, új, 1 db ortopéd matrac 140x 
200 cm, 1 db zuhanypanel új. Érd.: 
30/585-0182

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

Idôsgondozás, 
felügyelet

20/986-2103

KüL- ÉS bELTÉRI NYíLÁSzÁRóK 
gYÁRTÁSA ÉS bEÉpíTÉSE

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

A p r ó h i r d e T é s 

csak 300 Ft*-ért!
Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: szeptember 26., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

györgy zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

Papp Péter
kôfaragó

06 (30) 277-4487

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

október 1-jén
jelenik meg.

péTFürdôn az Ösküi úton 2325 nm-es saroktelek 42 nm-es 
felújított kis házzal, nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

Telephelynek gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  
Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt. érd.: 20/291-2649.

Dunakeszin, 12 lakásos 
társasházban, 63 m2 

öröklakás, teremgarázs- 
beállóval eladó.

Irányár: 18 900 000 Ft.

 Telefon: 20/521-9880
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Pólót kapnak 
a leggyorsabbak

Kiütéses győzelem

Október 10-én, tíz órakor is-
mét elrajtol a 16. Várpalota 
félmaraton, egyben 22. nemzet-
közi országúti futóverseny vár-
hatóan több száz futót számlá-
ló mezőnye a Gál Gyula Városi 
Sportközpont elől, ahová termé-
szetesen még bárki leadhatja ne-
vezését.

A hagyományos 21 kilométeres 
országúti futóviadalon a férfiaknál 
öt, a nőknél négy korosztályban 
hirdetnek versenyt. Eddig minden 
évben nagy sikerrel zárult a ren-
dezvény, nemcsak a helyiek húztak 
edzőcipőt, hanem a közeli megye-
székhely remek atlétái is. Rajtuk kí-
vül rendszeresen a megye és az or-
szág több pontjáról érkeznek profik 
és amatőrök, sőt külföldről is töb-
ben rajthoz állnak. Az erősebb nem 
képviselői közül a leggyorsabb hat, 
míg a hölgyeknél a legjobb három 
helyezett pénzdíjazásban részesül. 
A férfi abszolút győztes 40 ezer fo-

rinttal lesz gazdagabb, a második 
30, a harmadik 25, a negyedik 20, 
az ötödik 15, míg a hatodik 12 ezer 
forintot kap. A nőknél az első cél-
ba érkezőt 25, az ezüstérmest 20, 
a bronzérmest pedig 15 ezer fo-
rinttal jutalmazzák. A Németh Ár-
pád polgármester fővédnöksége 
alatt lebonyolítandó erőpróbán az 
első száz célbaérkezőt emblémá-
zott pólóval és két literes egyedi 
címkés borral ajándékozzák meg 
a szervezők. Fontos megjegyezni 
még, hogy a rajt előtt negyedórá-
val zárul a nevezés (október 10., 
9.45 óra), de aki nem szeretne az 
utolsó pillanatban jelentkezni, az 
a polgámesteri hivatalban Németh 
Tibor sportreferensnél megtehe-
ti személyesen, vagy telefonon 
(88/592-663, 06/20-98-17-302). 
Az esemény rendezői a futóknak 
átöltözési lehetőséget a Gál Gyu-
la Városi Sportközpontban biztosí-
tanak. A verseny zárultával a részt-
vevőket tésztaparti várja.

Várpalotai bányász–tököl 35:20 (18:13)

Nem várt nagyarányú győze-
lemmel mutatkoztak be a palotai 
férfi kézisek az NB I/B Nyugati 
csoportjában. Az ellenfél az előző 
bajnokság középcsapata, a 7. he-
lyen végzett Tököl együttese volt. 
Minden csapatnál meghatározó az 
első fordulóban elért eredmény, 
hiszen az kihatással lehet az egész 
őszi szereplésre. Klasszikus mon-
dást idézve: a nyitányon elért si-
ker által kapott lendület kitarthat 
akár karácsonyig is. A VBSK ennek 
szellemében lépett pályára: már 
az első percekben tudatosította 
ellenfelével, hogy itt ma nem sok 
jóra számíthat. A mérkőzést végig 
uralva, előnyét fokozatosan nö-
velve, végül 15 gólos győzelmet 
aratott a mindössze három csere-
játékossal érkező vendégek felett. 

A csapat az este folyamán szebb-
nél szebb gólokkal szórakoztatta a 
városi sportcsarnokba kilátogató 
szépszámú közönséget. Soha rosz-
szabb kezdést! Mint minden ered-
ményt, úgy ezt is azonban helyén 
kell kezelni. Egy forduló alapján 
nem szabad messzemenő követ-
keztetéseket levonni. Azonban a 
nagy különbségű fölényes győze-
lem egy tavalyi középcsapat ellen 
szép reményekre jogosíthat fel. A 
Bányász legközelebb szeptember 
19-én 17 órakor Székesfehérváron 
az első fordulóban Tatán kétgó-
los vereséget szenvedő Alba Regia 
ellen lép pályára. Ott is szóljon a 
buzdítás: Gyerünk tovább, Hajrá 
Várpalota!

BÉRCzES VIKTOR 
FOTó: VBSK.Hu

Vegyes párosban kiemelkedő 
eredménnyel zárult a VIII. Palo-
ta-kupa hagyományos páros te-
keverseny, amelyet a közelmúlt-
ban a 24. Várpalotai napok ren-
dezvénysorozat eseményeként 
bonyolítottak le.

A tekeviadalon összesen 76 ket-
tős indult, Várpalotáról, Berhidáról, 
Pétfürdőről, Csórról, Ösküről és 
Székesfehérvárról érkeztek a ver-
senyzők. Az ötnapos erőpróbán a 
legkiemelkedőbb eredményt a ve-
gyes párosok megméretésén, a 
pétfürdői Medve József–Südi Eri-
ka duó érte el, 542 fával. A má-
sodik helyezett, a székesfehérvári 
Fekete János–Czímer Istvánné pá-

ros alig egy fával teljesített rosz-
szabbat (541), míg a bronbzérmes 
Czímer István–Magda Lilla alkotta 
pár 525 fával zárt. A férfiaknál vár-
palotai győztest avattak, Németh 
Gábor és Németh György nyert 
538 egységgel, megelőzve a pé-
ti Molnár László–Balogh Tibor pá-
rost (536) és a csóri, péti Balogh 
Tibor–Tóth Ernő kettőst (531). A 
nőknél az első helyezett a várpalo-
tai Pálovics Lajosné és a pétfürdői 
Kajtár Andrea lett 497 fával. A do-
bogó második fokára a Csórt kép-
viselő Hollósi Györgyné–Szemenyei 
Károlyné áll hatott fel 483 fával, a 
harmadik hely pedig a székesfehér-
vári Czímer Istvánné–Magda Lilla 
duónak jutott (483).

Hagyományos tekeverseny

Jutalomkirándulás Bécsbe

a buDapesti szépműVészeti múzeum egyiptomi gyűjteménye által meghirDetett ozirisz 
fölDjén című VetélkeDőn a Várpalotai bán alaDár általános iskola és tagiskolája 
a szikomorfa lányai neVű csapata országos első helyezést ért el. a győztes csa-
pat tagjai bécsi jutalomkiránDuláson Vehettek részt. a csapat felkészítő tanára 
czirákyné kiss eDit Volt.



Láva színû, kômintás laminált padló 
(8,5 mm, 32-es kopásállóságú) 1990 Ft/m2

Modern, keresztbe csíkos, 
mogyoró színû laminált padló 
(7 mm, 31-es kopásállóságú) 1490 Ft/m2

Jatoba színû laminált svédpadló 
(10 mm, 32-es kopásállóságú) 2990 Ft/m2

További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.
Az akció 2009. 09. 01-tôl 2009. 09. 30-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

300 féle laminált
padló

Minden laminált padlóhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia!

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

veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12 w
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2690 Ft/m2

2100 Ft/m2

3490 Ft/m2


