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Nem kell ahhoz nagy tudomány, 
hogy felfogjuk, nem hoztak ered-
ményt az elmúlt évek az Európához 
való felzárkózásunk szempontjá-
ból. A válság végképp rávilágított, 
tévúton az országunk. Sok olyan 
tévhit megbukott, amiket koráb-
ban ellenőrizetlenül fogadott el a 
közgazdász szakma. Ilyen például 
az, hogy automatikusan felzárkóz-
hatunk az európai jóléthez, hogy 
az állami kiadások csökkentése ön-
magában vett érték, vagy hogy az 
államadósságunk minden körülmé-
nyek között kezelhető. 

Magyarország már a válság 
előtt is bajban volt, hiszen 2002-

ben megkezdődött az állami pénz-
szórás, majd az adóemelés, és 
részben ennek hatására folyama-
tosan csökkent a magyar gazdasá-
gi növekedés. 

Az elmúlt évek ballépéseinek 
enyhítésére egyre nagyobb a kap-
kodás kormányzati szinten. Csak 
úgy röpködnek az olyan unalomig 
ismételt fogalmak, mint adóre-
form, hatékonyságösztönző rend-
szer, a közoktatás megújítása, fis-
kális fegyelem, társadalmi köz-
megegyezés és még sorolhatnánk. 

Oda jutottunk, hogy a magyar 
társadalom már nem hisz a saját 
intézményeiben, s pláne nem hisz 

a politikusainak. Nem hisz a kapi-
talizmusban, a szabadságban és 
a demokráciában. Hát hogy hin-
ne, amikor mindegyik rendszer-
ben az ő bőrére megy ki a játék. 
Bár az igazsághoz hozzátartozik, 
ha egy kicsit körülnézünk, nem 
is kell messzire menni, csak át a 
mára szimbolikussá vált határon, 
Ausztriába, láthatjuk, idővel meg-
hozhatja a nyugodt jólétet a sza-
bad, demokratikus államberende-
zés. Csakhogy ahhoz okos, erköl-
csös, elhivatott vezetők kellenek.

Ahogy leírtam, éreztem, milyen 
divatjamúltnak tűnik ez a szó: er-
kölcs. A mai közállapotainkban ki 

mer itt már erkölcsről beszélni, 
amikor „gyárilag” mindenki be-
le van rángatva kisebb nagyobb 
simlisségekbe. Holott tudhat-
nánk, ha nincs erkölcs, ha nincs 
össznemzeti egyezség arról, mit 
szabad tenni, mit lenne jó tenni, 
és mit nem szabad megtenni sem-
miképp, s ezt nem tartjuk be fönt 
és lent is egyaránt a társadalmi 
hierarchiában, akkor hiába mozdul 
el végre az ország ebből az ördö-
gi tehetetlenségből, amiben most 
van, nem lesz benne sok örömünk. 
Akkor nem áll helyre a megbom-
lott egyensúly.

BALASSA GELLÉRT

Hogyan lesz itt kilábalás?
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Drótposta

Átalakul a Vár-völgy

A HM Verga Zrt. nagyszabású, 
Európai Unió által finanszírozott 
projekt végrehajtását kezdte meg 
Várpalota környékén, derült ki a 
zrt. királyszállási erdészetének 
tájékoztatásából. A Life+ program 
keretében a várpalotai Vár-völgy 
területén erdőszerkezeti átalakí-
tásokat végez a tulajdonos, több 
szervezettel együttműködve (HM, 
lőtérparancsnokság, nemzeti par-
kok). 

Ennek során a 70-80 éve kopá-
rokra ültetett, mára elöregedett, 
kiszáradt feketefenyő állományok 
károsodott egyedei letermelésre 
kerülnek. Helyükre megfelelő elő-
készítés után, talaj-előkészítés-
sel, padkázással és földhordással 
őshonos molyhostölgy állomány 
kerül, melynek növekedése lassú, 
viszont a kedvezőtlen termelőhe-
lyeken sokáig fennmaradó faállo-
mányt képez. 

A projekt megvalósítása több 
éven át tart. A tényleges, terepi 
munkák késő tavasszal indultak, s 
jelenleg is folyamatosan zajlanak. A 
Vár-völgyet illetően első lépésként 
az elöregedett állomány letermelé-
sével párhuzamosan történik a terü-
let vágástakarítása és a bozótirtás, 
majd a padkák és az ültető fészkek 
kialakítása. A zrt. még az ősszel ter-
vezi a terület bekerítését vaddisz-
nótól védő makkvédő kerítéssel, 
majd tavasszal a molyhostölgy mak-
kal az erdősítést. 

A munka a Vár-völgy első, észak 
felé húzódó szakaszának keleti ol-
dalán folyik, nagyjából 20 hektáros 
területet érint, ahol egy tervezett 
tanösvény fog vezetni. A HM Verga 
Zrt. vezetősége arra kéri a lakossá-
got, hogy a balesetek megelőzése 
érdekében a munkaterületen elhe-
lyezett tiltó és figyelmeztető táb-
lák utasításait tartsák be.

Helyesbítés
A Palotai Hírnök II. évf. 18. számában tudósítottunk Zene, tánc, 

szórakozás címmel a Várpalotai napok megnyitójáról. E cikkben szere-
pelt azon polgártársaink neve is akik kitüntetésben részesültek, köz-
tük a Bakonykarszt Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, az it. jelenlegi 
elnökének neve is.

Azonban neve sajnálatosan helytelenül jelent meg a cikkben és a 
közölt képaláírásban is. A név helyesen: Harsányi István.

A Palotai Hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.

Szigorítanak az eván
Idén és jövőre jelentősebb vál-
tozások következnek az evások 
életében, vagyis az idei és a 
jövő évi teljesítések egyelő-
re csak nehezen becsülhetők 
meg.

Az evások átlagosan 6,8 millió 
forint bevételt produkáltak ta-
valy az adóhatóság adatai alap-
ján. Összesen 96,3 ezren eváztak, 
ami kismértékű csökkenést jelent 
a 2007-es évhez képest (akkor 98 

ezer vállalkozás tartozott a kör-
höz). Az összetétel nem változott 
jelentősen, ám tovább emelkedett 
a társas vállalkozások aránya: míg 
2007-ben még csak 53, addig ta-
valy már 55 százalékot tett ki a 
cégek aránya – az egyéni vállalko-
zókhoz képest. A bevétel valame-
lyest (6,5 százalékot) emelkedett, 
620 milliárd forintról 654 milliárd 
forintra. 

Az idén és jövőre jelentősebb 
változások következnek az evások 
életében, vagyis az idei és a jö-
vő évi teljesítések egyelőre csak 
nehezen becsülhetők meg. Az idei 
év jelentős változása az áfakulcs 
emelkedése: az év második felé-
ben az evások ötszázalékos aján-
dékot kapnak az államtól: július-
tól ugyanis az áfa normál kulcsa 
húszról 25 százalékra emelkedett, 
ami azt jelenti, hogy ennyivel 
nőtt az evások bevétele is. Ezt a 

növekményt azonban az idén még 
nem fölözi le az állam, vagyis az 
eva kulcsa változatlanul 25 száza-
lék marad. 

A kedvezőtlen változás jövőre 
lép majd a rendszerbe, hiszen a 25 
százalékos áfát kompenzálandó 30 
százalékra emelkedik az eva kul-
csa. Emellett még egy dolog ront-
hatja az evások jövedelempozíció-
ját, ez pedig az úgynevezett pia-
ci viszonyoknak megfelelő jövede-
lem. Vagyis a főállású evás egyéni 
vállalkozók, illetve társaságok fő-
állásban közreműködő tagjai jö-
vőre már nem a minimálbér után 
kell, hogy megállapítsák a járu-
lékfizetés alapját, hanem a piaci 
viszonyoknak megfelelő jövedel-
met kell alapul venniük. 

Márpedig ez az evások eseté-
ben bizonyosan magasabb az át-
lagbérnél – ez az APEH adatai sze-
rint havi 159 ezer forint –, hi-
szen a kör túlnyomó többsége a 
szolgáltatószektorban tevékeny-
kedik, a kimutatások szerint leg-
inkább a gazdasági szolgáltatás 
és az ingatlanügyletek területén 
elterjedt. Számukra lényegében 
elvész a kedvező adózási forma, 
gyakorlatilag mindegy lesz, hogy 
vállalkoznak vagy munkavállalók 
lesznek. A statisztikák szerint az 
összes evás nagyjából fele eshet 
ebbe a körbe.

(-)

A Vár-Völgy bejárAtánál ez A szomorú kép fogAdjA Az ArrA kirándulót
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Fejlesztések a Bartos iskolában
Az idei, immár hatodik alkalom-
mal megrendezett Bartos-napok 
záró rendezvényén mutatta be 
Pócsik József iskolaigazgató az 
oktatási intézményben végzett 
fejlesztéseket. 

A hagyományosan háromna-
pos programterv részeként szer-
dán gálaműsor keretében adták át 
a Bartos-díjat, csütörtökön nyílt 
délelőttöt tartottak az érdeklő-
dő szülőknek és kollégáknak négy 
tanórában, délután pedig megnyi-
tották Tatár Antal festőművész Vi-
dékek legbelül című kiállítását.

A záró napon Kapunyitás az új 
létesítményekre, kistérségi szak-
mai konferencia, és a névadó 
Bartos Sándor sírjának koszorúzá-
sa alkotta a programot. 

A Kapunyitás az új létesít-
ményekre címet kapó programot 
azért iktatták be a Bartos-napok 
rendezvényének sorába, mert a 
gazdasági világválság közepette, 
a komoly nehézséget okozó idő-
szakban is tudott az intézmény 
fejlődni, melynek köszönhetően 

több mint ötmillió forintos beru-
házással és felújítással gyarapod-
tak a nyár folyamán. A fejleszté-
sek sorában van az udvar burko-
latának elkészítése, a kapu, a ke-
rítés és a tornaterem renoválása; 
fajátékok beállítása a Mesevár 
óvoda játszóterére; bútorcserék, 
és oktatástechnikai eszközök fej-
lesztése, melyekhez a szükséges 
forrásokat a városi és a megyei 
önkormányzat biztosította. 

Talabér Márta, a Veszprém Me-
gyei Közgyűlés alelnöke az ünne-
pélyes kapunyitást követően be-
szédében elmondta, a Veszprém 
Megyei Önkormányzat fontosnak 
tartja, hogy minden intézményé-
ben tudjon fejlesztéseket végre-
hajtani, a nehézségek ellenére is, 
így a megyei fenntartású Bartos 
iskolában is, hiszen nagyra érté-
kelik a pedagógusok által itt vég-
zett munkát. 

Németh Árpád köszöntésében 
hangsúlyozta, kiemelten fontos 
városunk számára a fejlesztések 
körében az iskolák, óvodák, böl-
csődék támogatása, s ebbe a kör-

be illeszkedik be a Bartos isko-
la felújítása. – Bár az iskola nem 
önkormányzati fenntartású, a mi 
gyerekeink járnak ide, így a vá-
rosnak kötelessége, hogy anyagi 
erejéhez mérten támogassa, külö-
nösen az ide járó, sajátos nevelé-
si igényű gyerekeket, hogy meg-
kaphassák a legmagasabb szin-
tű anyagi környezetet, és magas 

szintű pedagógiai munkában ré-
szesülhessenek – mondta. 

Az ünnepélyes kapunyitás után 
séta során tekintették meg az 
új létesítményeket a meghívott 
vendégek, majd Dékány Judit, 
diszkalkúlia témakörében tartott 
szakmai előadását hallgathatták 
meg.

BÁLINT ANGÉLA

pócsik józsefnek megbízóleVelet Adott át nemrég tAlAbér mártA megyei Alelnök

Gazdasorsok emlékére
Találkozni, és megérteni az előt-
tünk járó nemzedék üzenetét, a 
földjükön szorgalmasan dolgo-
zó gazdák hangját, akik a saját 
bőrükön tapasztalták meg, mit 
is jelentett pontosan a padlás-
söprés, mit a kuláksors, és mit 
jelentett a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése. 

 Ezekkel a gondolatokkal kezd-
te megemlékező beszédét szep-
tember 26-án, délelőtt Talabér 
Márta, a Veszprém Megyei Közgyű-
lés alelnöke Várpalotán, a kulákál-
dozatok emlékkeresztjénél, melyet 
Fodor Balázs várpalotai plébános 
áldott meg az ünnepség során. Fo-
dor Balázs kiemelte beszédében a 
kereszt szimbólumának fontossá-
gát, mely eredetileg az egyik leg-
rútabb kivégzőeszköz volt. – Lám, 

így jársz, ha szembeszállsz a hata-
lommal – jelzi a kereszt azóta is. 
A vörös csillag nevében mindösz-
szesen százmillió embert végeztek 
ki a rémuralom alatt.

Ezen a napon nyitották meg a 
felsővárosi kvártélyházban azt az 
emlékkiállítást, amely a gazdasor-
sokat idézve mutat be korabeli do-
kumentumokat és különféle föld-

művelő eszközöket. A megnyitón 
Szabó-Bátor Tamás önkormányza-
ti képviselő Molnár Gyula egyko-
ri felsővárosi lakos, a szülőföld 
szeretetéről szóló versét olvasta 
fel. A haza, a nemzet, a magyar-
ság gondolata sugárzott fájdal-
masan Wass Albert és Reményik 
Sándor költeményein keresztül a 
kvártélyház udvarán felállított 
színpadon a Magyarkanizsai Ud-
vari Kamaraszínház két színmű-
vésze közvetítésében.  Az emlék-
nap kötetlenebb programja a gaz-
dák népi világát idéző parasztház 
udvarán egész estig tartott, le-
hetőség volt bábszínház és nép-

tánc megtekintésére, illetve han-
gulatos sétakocsizásra, borkósto-
lásra, közösségi együttlétre, be-
szélgetésre is.

GÁGó

A kulákáldozAtok hozzátArtozói megkoszorúzták Az emlékműVet



[ 2009. október 1. ]4

Folytatjuk a büntetőeljárásról szóló el-
mélkedéseinket, ezúttal a büntetőeljárás 
talán legfontosabb szakaszát, a bírósági 
szakaszt vesszük górcső alá.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a sza-
kasz a legfontosabb mind közül, hiszen 
nem csak arról van itt szó, hogy a terhel-
tet bűnösnek találják és büntetést szab-
nak ki vele szemben vagy felmentik, de eb-
ben a szakaszban érvényesülnek a legin-
kább az alkotmányban is lefektetett alap-
vető jogok.

A bírósági tárgyalásra általában a bí-
róság hivatalos helyiségében kerül sor, de 
előfordulhatnak extra esetek, amikor hely-
színi tárgyalást tartanak. A tárgyalások ál-
talában nyilvánosak, de ha az ügy jellege 
olyan, akkor a bíró elrendelhet zárt tárgya-
lást is. Ebben az esetben csak az ítélet ki-

hirdetése nyilvános, magán a tárgyaláson 
nem vehet részt hallgatóság.

A tárgyalás menete nagyon leegyszerű-
sítve az, hogy az ügyész, aki az állam bün-
tetőhatalmát testesíti meg, vádol, a védő 
pedig igyekszik az ügyben a lehető legjobb 
eredményt elérni. Az, hogy ez pontosan 
mit is jelent, ügytől függ, hiszen a felmen-
téstől a méltányos büntetés kiharcolásáig 
sokféle lehet a cél. A tárgyalás során az 
ügyész a vádlott terhére, a védő a vádlott 
javára szóló bizonyítékokat igyekszik ki-
domborítani, a bíróság pedig a saját belá-
tása szerint eldönti az ügyet, hogy melyik 
oldalnak van igaza.

A bíróság megállapítja a rendelkezés-
re álló bizonyítékok alapján (tanúk, okira-
tok, szakvélemény stb.) alapján a tényál-
lást, hogy mi történhetett az ügyben, és 

ebből vonja le a büntetőjogi konzekvenci-
át. Természetesen akinek nem tetszik a bí-
róság döntése, jogorvoslattal élhet ellene, 
ez esetben a végső szót a másodfokú bíró-
ság mondja ki.

A bírósági tárgyalás menetét a bíró ve-
zeti, rendjét is ő tartja fenn. A tárgyalás 
vezetése sok mindent jelent. Csak a bíró 
engedélyével lehet kérdezni és észrevéte-
lezni, közbeszólni. A bíró utasításait be 
kell tartani, a tiszteletet minden esetben 
meg kell adni a bíróságnak. Aki vét a sza-
bályok ellen, azt a bíró figyelmezteti, majd 
rendbírsággal is sújthatja, illetve a tárgya-
lóteremből is eltávolíttathatja. A bíróság 
előtt illő öltözékben kell megjelenni és ál-
talában a fedetlen fő kötelező.

  
IFJ. DR. HARCOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A büntetőeljárásról 4.

Ingyenes hallásszűrés
a Geers-nél

és
Monza1 és Monza2 hallókészülékek

15% kedvezménnyel 2009. október 30-ig.

• Hallásjavító kiegészítők, 
telefonhoz, televízióhoz,

csengőhöz…

Érdeklődjön bővebben
a szaküzletben,

vagy a 36/411-938-as
telefonszámon.

GEERS Szaküzlet: Veszprém, Bruszynai u. 18–20. Telefon: 88/578-840 és 06-20/580-5467

A Palotai Hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.
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Megkérdeztük...
Mi a véleménye 

a közbiztonságról?

Körmendi Béláné kalauz
Országosan nem mondható 

annyira jónak a közbiztonság, de 
Várpalotán kevesebb a probléma, 
vagy legalábbis nem tudódik ki, 
nem hallani róla. Ez, szerintem, 
egy nyugodt város, sok az idős, 
nincsenek nagyobb ügyek.

Horváth Barbara tanuló
Este egyedül nem ajánlatos ki-

menni az utcára, mert vannak, akik 
félelemben tartanak másokat,  ilyen-
kor a rendőrséget is hiába hívjuk. 
Én különösen a részegektől tartok, 
emellett pedig a szórakozóhelyeken 
is folyamatosan balhék vannak.

Lukács György nyugdíjas
Megbízható itt Palotán a köz-

biztonság, nincsenek lopások, ve-
rekedések, legalábbis nagyon ritka, 
ha ilyesmiről hallok. Sok a nyug-
díjas, azok meg már nem okoznak 
olyant, ami veszélyeztetné a köz-
biztonságot.

G. A.

Elindult a projekt
Várpalota város három iskolájá-
ban és két óvodájában indulha-
tott el szeptember elsejétől a 
kompetencia alapú oktatás az 
Európai Unió támogatásával és 
az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával, a megnyert 
TÁMOP 3.1.4-pályázat megvaló-
sulásaként.

A projektindító napon szak-
mai tájékoztatást tartottak a Vár-
kerti Általános Iskolában, melyet 
Katona Csaba alpolgármester nyi-
tott meg, és részt vett Huszárné 
Bacsárdi Valéria, az oktatási, kul-
turális és sportbizottság elnöke 
is. Katona Csaba reményét fejezte 
ki az iránt, hogy az oktatás kom-
petencia alapú reformja gyümöl-
csöző lesz, és véghezvihető okta-
tási program jön létre. 

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna, 
káposztásmegyeri iskolaigazga-
tó, a Quali-Co Oktatási Tanácsadó 
Kft. szakértője tartott tájékozta-
tót a kompetencia alapú oktatás 
általános jellemzőiről. Felvázolta 
a programban részt vevő pedagó-
gusok számára azokat az okokat, 
amelyek szükségessé teszik az ok-
tatási reformot. Az előadó kiemel-
te, hogy nem a tantervi követel-
ményeken keresztül, hanem a ké-

pességfejlesztő oktatással lehet 
eljutni ahhoz, hogy a tanuló mun-
kaképes, megfelelő attitűdökkel 
rendelkező munkavállalóvá váljon. 
A kompetencia ismeret, jártasság, 
képesség, attitűd, motiváció ösz-
szessége - világította meg a fo-
galmat Kézy Zsuzsanna. A TÁMOP 
3.1.4-es program elsődleges célja 
az újszerű módszerek integrálása 
a tanítás hétköznapjaiba, a gyer-
mekek közötti társadalmi különb-
ségek feloldása, és az eltérő ok-
tatási igényű gyerekek megfelelő 
tanítása. Mindez kihívást jelent a 
pedagógusoknak, hiszen feladat-
ként áll előttük a tanulási képes-
ségek folyamatos fejlesztése, a 
motiváció fenntartása.

A szakmai tájékoztatás má-
sodik felében dr. Dobos Tamás, a 
Várkerti Általános Iskola tanára, 
a pályázat előkészítője ismertette 
az érintett pedagógusokkal a kom-
petencia alapú oktatás gyakorlati 
megvalósulását Várpalotán. Öt in-
tézmény részére pályázott az ön-
kormányzat a Várpalota Város Ön-
kormányzatának innovatív intéz-
ményei – Kompetencia alapú ok-
tatás, egyenlő hozzáférés című 
pályázaton, mely során végül 79 
millió forintot nyert a fenntartó. 
A részt vevő intézmények: Várker-

ti Általános Iskola és tagiskolái, 
a Vásárhelyi András és az Inotai 
Tagiskola, valamint a Kölyökvár és  
Lurkó Kuckó óvodák. Az érintett 
kompetenciaterületek a matemati-
ka, a szövegértés, az idegen nyelv 
és a szociális kompetencia. Dobos 
Tamás beszélt az oktatási segéd-
eszközökkel kapcsolatban az új 
eszközök használatáról. Az inno-
vatív elemeket a már meglévőkre 
kell építeni, és mintegy 25%-ban 
bedolgozni az oktatási módszerbe 
– hangsúlyozta az előadó. 

A tájékoztató a továbbiakban 
az érdeklődő szülők és tanulók szá-
mára is nyitott volt, a programban 
részt vevő három iskolában tanesz-
köz-bemutató zajlott, amely során 
az Informatika-Számítástechnika 
Tanárok Egyesülete szakértő peda-
gógusai mutatták be az interak-
tív tábla használatát, a különféle 
tantárgyak során alkalmazható in-
teraktív elemeket. A hallgatóság 
ki is próbálhatta az eszközöket, és 
kiderülhetett, hogy az interaktív 
tábla a hagyományos oktatási mó-
dok mellett a játékos és a komoly 
feladatok feldolgozására, számon-
kérésre is egyaránt alkalmas, és 
kellően növeli a motivációt.

GÁGó ANITA

Nem hibázott 
az áramszolgáltató
Németh Árpád polgármester 

Várpalota városra vonatkozóan 
tervszerű hálózatkikapcsolás mi-
att panaszt nyújtott be az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. ellen a Magyar Energia Hiva-
talnál. A beadványban foglaltak 
szerint a város északi területén 
20 kV-os elosztóhálózat cseréje, 
korszerűsítése miatti áramszüne-
tekről a lakosság előzetes érte-
sítése nem volt megfelelő. A fo-
gyasztókat 15, illetve 30 nappal 
a munkavégzés kezdete előtt kell 
értesíteni, attól függően, hogy 

200 kVA teljesítmény alatti vagy 
azt meghaladó felhasználóról van 
szó. A hivatal határozatából ki-
derül, az E.ON Észak-dunántú-
li Áramhálózati Zrt. az üzemszü-
netekről megfelelő tájékoztatást 
nyújtott, így a panaszos kérel-
mét elutasította, de tervbe vet-
te, hogy a jövő évi tervszerű ki-
kapcsolások végrehajtását és az 
indokolt időszükségletet ellenőr-
zi. A határozat alapján a lakos-
ság esetleges kártérítési igényeit 
polgári peres eljárásban kísérel-
heti meg érvényesíteni.

Hagyományos ízek piaca
A Várpalotai Polgármesteri Hi-

vatal, a TEMA Hungária Egyesület 
és a Kistérségi Helyi Vidékfejlesz-
tési Iroda közös szervezésében 
2009. október 10-én 8.00–13.00-
ig Várpalota Szabadság téren Ha-
gyományos ízek piaca néven kis-
termelői piacot rendezünk. 

A piacon kizárólag a háztáji 
gazdaságban termelt, előállított 
javakat árusíthatnak kistermelők, 
őstermelők (zöldség, gyümölcs, 
lekvár, méz, befőtt, nyers tej, tej-
termék, sertés füstölt áru, bon-
tatlan vágott baromfi, erdei gyűj-
tött termések, szedett gomba, sa-
vanyúság stb.)

Katona Csaba alpolgármester, 
TEMA Hungária Egyesület elnöke
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Kirándulás Újlakra
A Városszépítő és Védő Egyesü-
let szervezésében több helyi ci-
vil szervezet tagjai keltek útra 
2009. augusztus 27-én, hogy lá-
togatást tegyenek a Szerémség 
északi peremén fekvő horvátor-
szági városba, Újlakra (Ilok). Ez-
zel a kirándulással a partnervá-
ros civil szervezetei meghívásá-
nak tettünk eleget, s részt vet-
tünk az idei bornapokon (szüreti 
mulatságon), hogy továbbépít-
sük a két település között szövő-
dő intézményes kapcsolatokat.

A civilek 17 fős küldöttségé-
ben helyet kapott Petrovics László 
(a Városszépítő és Védő Egyesü-
let elnöke), Huszár József (a Bá-
nyászhagyományok Ápolásáért 
Egyesület elnöke), s elkísért ben-
nünket Jákli Tivadar önkormányza-
ti képviselő. (Valamennyi résztvevő 
magánemberként, saját költségén 
vett részt a kiránduláson, melynek 
útiköltségéhez Várpalota Város Ön-
kormányzata hozzájárulást adott a 
civil szervezetek 2009. évi támoga-
tására kiírt pályázat keretében.)

Várpalota nemzetközi kapcso-
latai sorában új „színfoltot” és 
együttműködési lehetőséget kép-
visel Újlak, hiszen a két várost szá-
mos történelmi szál kapcsolja össze. 
A közös történelmi személyiségek 
sorában kiemelt helyen kell megem-
lítenünk az egyik legbefolyásosabb 
középkori főnemesi családot, az 
Újlakiakat: Kont Miklós erdélyi vaj-
dát és nádort, aki megszerezte ura-
dalmai közé Bátorkő várát és a név-
adó Újlakot (ma Ilok); a család leg-
híresebb tagját, Hunyadi János és 
Mátyás király szövetségesét, a kor-
szak egyik vezető politikusát: Újlaki 
Miklós erdélyi vajdát, macsói bánt, 
bosnyák királyt, aki megépíttette 
Várpalota várát (a korábbi udvar-
házból négytornyos, reprezentatív 
várrá), s élete nagy részét itt élte, 
illetve akit a palotai település létre-
jöttének elindítójaként tarthatunk 
számon; végül fiát, Újlaki Lőrincet 
(boszniai herceget, macsói bánt).

Az Újlakiak birtokpolitikájában 
a Dunántúl mellett nagy szerepet 
játszott a Délvidék is, így az ősi 

fészküknek tekintett Újlakon szin-
tén reprezentatív várat építettek, 
amely a török hódítással szembe-
ni visszafoglalási háborúk során 
megsemmisült, ezért a mai látoga-
tók már csak a maradványait cso-
dálhatják meg. Újlaki Miklós és 
fia, Lőrinc Újlakon temetkezett el, 
mindkettejük sírkövét a ferences 
templomban őrzik. (Látogatásunk 
során nem láthattuk, mert restau-
rálásra Zágrábba szállították.)

A gazdag történelmi múlttal 
rendelkező, 7000 fős lakosú Újlak 

ma a Nyugat-Szerémség igazgatási, 
gazdasági és kulturális központja, 
s határátkelőhely Szerbia felé. Fes-
tői fekvése és klímája révén kiváló 
idegenforgalmi adottságokkal ren-
delkezik: a Tarcal-hegység nyugati 
oldalán, közvetlenül a Duna part-
ján emelkedő dombtetőn, kitűnő 
bortermő vidéken helyezkedik el. 
Amikor körbesétáltunk a szőlős-
kertekkel körülölelt, hangulatos 
kisváros ódon várnegyedében, a 
Duna-parti üdülőövezetben, vagy 
a hajdani uradalom határán álló 
kilátó és pihenőkomplexum kör-
nyékén, elismerőleg nyugtáztuk a 
városvezetés és a helyi vállalkozá-
sok sikereit a megújult műemlé-
kek, középületek, a számtalan kul-
turált szálláshely, panzió, étterem, 
pincészet láttán, melyek azt bizo-
nyítják, hogy a település jól kiépí-
tett infrastruktúrával várja a hazai 
és külföldi turistákat. Külön elis-
merést érdemel az európai uniós 

forrásokból és a horvát kulturális 
minisztérium támogatásával meg-
indult projekt, az Odescalchi palo-
ta teljes rekonstrukciója, amely az 
újlaki városi múzeumnak fog he-
lyet adni.

A két település közötti kapcso-
latok 2005 nyarától szövődnek, 
amikor Németh Árpád polgármes-
ter (akkor a Fidesz várpalotai szer-
vezetének elnöke) felvette a kap-
csolatot az újlaki turisztikai hiva-
tallal. Ezt követően Ivica Milicevic, 
az ottani turisztikai hivatal veze-

tője egy közösen megírt szándék-
nyilatkozatot hagyatott jóvá Újlak 
város tanácsával. E szándéknyilat-
kozat legfontosabb eleme a közös 
történelmi múlt feltárásának és 
ápolásának kinyilvánítása. Az Új-
lak városával való kapcsolatfelvé-
telt Várpalota Város Önkormányza-
ti Képviselő-testülete 2006. május 
25-i ülésén hozott határozatával 
hivatalos szintre emelte, amikor ki-
nyilvánította, hogy „Újlak (Ilok) és 
Várpalota város közötti hivatalos 
kapcsolatfelvételt támogatja”.

Újlak és Várpalota város közöt-
ti kapcsolatok folyamatosságának 
fenntartásában és tartalmának el-
mélyítésében sokat tehetnek a civil 
szervezetek, ezért került sor a mos-
tani látogatásunkra, amely egyút-
tal az új újlaki városvezetéssel való 
megismerkedést is szolgálta. Ven-
déglátónk az Eko „Sunce” Ilok ne-
vű civil szervezet volt, amelynek fi-
atal vezetői és tagsága azon fára-

dozik, hogy a környezet megóvása, 
az egészséges életmód, a drogelle-
nes felvilágosítás terén aktivizálja 
és bevonja a helyi polgárokat.

Az újlaki civil szervezetekkel 
való ismerkedésre és a várpalotai 
küldöttség bemutatkozására egy 
rendezvény keretében került sor a 
városi múzeum gyönyörű új épü-
letszárnyában, ahol Huszár József 
mutatta be a várpalotai bányászat 
múltját és továbbélő hagyománya-
it, majd Próder István (a Város-
szépítő és Védő Egyesület alelnö-
ke) rövid várostörténet keretében 
szólt a várpalotai vár históriájáról, 
s arról, amit az Újlakiak teremtet-
tek a település múltját illetően, 
végül Petrovics László adott tájé-
koztatást a Városszépítő és Védő 
Egyesület tevékenységéről.

Az Újlakon töltött két nap so-
rán számos kellemes programmal 
leptek meg bennünket vendéglá-
tóink: meghívást kaptunk a bor-
napok (szüreti mulatság) színes 
folklórbemutatójára, és egy helyi 
kisvállalkozás keretében műkö-
dő pincészetbe, ahol kitűnő újlaki 
borokat kóstolhattunk. Megismer-
kedtünk a Kapisztrán Szent Já-
nosról elnevezett, s híres búcsú-

járó hellyé vált ferences templom 
helytörténeti kiállításával, és lehe-
tőséget kaptunk arra, hogy koszorú 
elhelyezésével megemlékezzünk a 
két város történelmében egyaránt 
fontos szerepet játszó Újlaki csa-
ládról.

Ott-tartózkodásunk idején fo-
gadott bennünket Miroslav Janic 
polgármester, s a szívélyes hangu-
latú beszélgetésen jelen voltak az 
újlaki civil szervezetek képviselői 
is, köztük Vlado Rotim, a helyi ci-
vil tanács elnöke. A találkozó al-
kalmából a városszépítő egyesület 
elnöke városunkat bemutató kiad-
ványokat és emléklapot adott át 
az újlaki városvezetésnek, amely-
ben kinyilvánítottuk a várpalotai 
civil szervezetek szándékát a to-
vábbi együttműködésre, a testvér-
városi kapcsolatok kiépítése érde-
kében.

VOLEKNÉ TEMESI ZSUZSANNA 
EGYESüLETI TAG

A VárosVédő egyesület tAgjAi két nApot töltöttek A horVátországi újlAkon
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Hogy lehetne új életet lehelni a 
bányaipari szakképzésbe, újra-
indítani a szakoktatást a bányá-
szati ágazat igényeihez igazod-
va – ez volt a vezérfonala annak 
a nagyszabású konferenciának, 
amelyet vezető szakemberek 
tar tottak szeptember végén, a 
Thu ri-vár Corvin Termében. 

A konferencián többek között 
szó volt azokról a feladatokról és 
problémákról, amelyek az államilag 
támogatott szakoktatás újraindítá-
sával, a bányaipari technikus, kül-
színi bányász, vájár és vízkútfúró 
OKJ-s szakmákkal kapcsolatban me-
rülnek fel, a szakképzés fontosságá-

ról, a magyarországi bányaipar és 
a szakember-ellátottság jelenlegi 
helyzetéről, a fejlesztésekről, va-
lamint a további elképzelésekről. 
Fontos kérdésként merült fel, hogy 
milyen tudásra van szükség ezen a 
téren, ezt hogy lehet átadni, mi-
lyen módon hasznosul a gyakorlat-
ban, és milyen munkaerő-piaci igé-
nyek lépnek fel e területen. Fontos 
lenne, hogy a bányászat gazdasá-
gi körülményei sokkal kedvezőbbek 
legyenek, a szakemberhiány pedig 
csökkenjen. A konferencián, me-
lyet dr. Buzási István vezetett, le-
hetőség nyílt az elhangzott gondo-
latok megvitatására, véleménynyil-
vánításra is.

A várpalotai bányászat történe-
téhez szorosan kapcsolódik Faller 
Jenő okleveles bányamérnök-fő-
felügyelő neve, többek között ő 
szervezte meg az első vájártanfo-
lyamot az akkor induló vájáriskolá-
ban, 1935-ben. A konferencia so-
rán a jelen lévő szervezetek kép-
viselői ünnepélyesen megkoszo-
rúzták Faller Jenő szobrát a róla 
elnevezett szakképző iskolában, 
a bányamérnök születésének 115. 

évfordulója alkalmából. Az iskola 
Duende színjátszó köre Faller Je-
nőről és a bányászatról szóló mű-
sorával adózott a névadó emléké-
nek. A konferencián és a koszo-
rúzáson részt vett a bányamérnök 
unokája, dr. Faller Jenő külügymi-
nisztériumi szakállamtitkár, vala-
mint Németh Árpád, városunk pol-
gármestere, aki összegző gondola-
taival zárta a rendezvényt. G. A.

FOTó: www.VARPALOTAI.HU

A konferenciA résztVeVői megkoszorúzták fAller jenő emléktábláját

Kiállítások a Várpalotai napokon
Számos kiállításon csodálhat-
tak meg az érdeklődők művésze-
ti alkotásokat és civil közössé-
gek által szervezett tárlatokat, 
melyek a Várpalotai napok kere-
tében nyíltak meg a különböző 
kulturális helyszíneken.

Magyar Miatyánk címmel kerül-
tek kiállításra Lóránt Csaba inotai 
születésű amatőr grafikus rajzai és 
intarziái az inotai közösségi ház-
ban. A képek tematikusan, ősma-
gyar múltunktól az ’56-os forrada-
lomig mutatják be történelmünk 
néhány elemét. Gágó Zsolt, a Pa-
lotai Turul Társaság elnöke rend-
hagyó megnyitóműsorában ele-
mezte ki a képek kapcsán többek 
között a Szent Korona, a szabad-
ság és a népi világ jelentőségét a 
magyarság életében. A megnyitón 
közreműködött Bite Sarolt és Gágó 
Zsófia.

A várpalotai Jó Szerencsét Bé-
lyeggyűjtő Kör, a Magyar Bélyeg-
gyűjtők Országos Szövetsége tag-
ja az ország legjobb bélyeggyűj-
tő köre, ennek elismeréseként 
idén vehették át harmadszor az 
ezért járó Gazda Gyula-vándordí-
jat. A Várpalotai napok program-
sorozatának része volt a kör és a 
Magyar Éremgyűjtő Egyesület ál-
tal szervezett nemzeti II. rangú 
versenykiállítás, amelyen temati-
kus, nyitott, egykeretes és légi-
posta-gyűjtemények is verseny-
ben voltak. A megnyitó gondo-
latokat Mihalcsik Márta közmű-
velődési vezető, Vida Szabolcs, a 
Magyar Éremgyűjtő Egyesület he-
lyi csoportja és Kurdics Sándor, a 
Mabéosz elnöke mondta el.

Péntek délután tartották meg 
a Várpalotai Írisz Nőegyesület fo-
tópályázatának értékelését, díja-
zását, és a beérkezett pályamun-

kák kiállításának megnyitóját a 
könyvtárban. Fotózz női szem-
mel! – ez volt a pályázat mottó-
ja. A képek a nők különböző tár-
sadalmi szerepeiről árulkodtak, a 
női lélekkel átitatott alkotások 
bemutatták a családot, természe-
tet, párkapcsolatot, gyermeket. A 
megnyitót Dunainé Körmöci Judit 
dalai tették érzésekkel még telí-
tettebbé, Törzsök Károlyné, az 
egyesület elnöke köszöntője után 
a fotók mögötti világról beszélt 
Hufnágel Erika művész-tanár.

Kiskerti látványt varázsoltak 
szombat reggel a Faller szakkö-
zépiskola aulájába a várpalotai-
pétfürdői, az inotai és ösküi kert-
barátok. Hangulatos dekorációkkal 
díszített zöldség-, gyümölcsfélék, 
befőttek szemet gyönyörködtető 
látványa fogadta a látogatókat. A 
kiállítást Katona Csaba alpolgár-
mester nyitotta meg, és örömmel 

köszöntötte a közösségteremtő 
kertbarátköröket, kiemelve, hogy 
a hagyományos kertbarát-kiállítás 
közel egyidős a Várpalotai napok-
kal.  A megnyitó során az inotai 
Búzakalász Dalkör teremtett szü-
reti hangulatot énekeivel.

Hamvas Béla író, filozófus sze-
mélyes tárgyai, eredeti gépelt írá-
sok, fényképek kerültek bemutatás-
ra az inotai közösségi házban. Ham-
vas Béla 1951–1964-ig, 13 éven 
keresztül dolgozott az inotai Hő-
erőműben, így jött az ötlet, hogy a 
közösségi házat róla nevezzék majd 
el. A tervezett névadást megelő-
zendő rendeztek kiállítást az író, 
többségében Inotához kötődő re-
likviáiból a falu lakossága számára. 
A megnyitón Nagy Gáborné nyug-
díjas pedagógus ismertette Hamvas 
Béla életútját, Budai László könyv-
tárvezető pedig felhívta a figyelmet 
a névadás jelentőségére. 

A bányászat jelene és jövője

A konferencián hozzászóltak: Galambos Szilvia, a közép-dunántúli régió szak-
képzési elnöke, dr. Káldi Zoltán, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal fő-
osztályvezetője, dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető 
főtitkára, Kovacsics Árpád, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. 
vezérigazgató-helyettese, Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete elnöke, Nagy László, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Intézet főigazgatója,  Nagy Lajos, az OMYA Hungária Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Szakály Áron, a Geoprosper Kft. ügyvezetője, valamint Németh Géza nyugal-
mazott mérnök-tanár.
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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

5–12 évesek
motoros és quados oktatása 

 Várpalotán! 
KRESZ, műszaki, vezetéselmélet, 

vezetéstechnika! Szakképzett oktatók!

Gyermekquadok és -motorok forgalmazása 

garanciával, szervizhátérrel. 

(49 ezer–139 ezer forintig)
06-20/263-2-362 

www.quaduljmeg.hu

2009. október 17-én, szombaton 10 órától
Inotán, a közösségi háznál

szüreti felvonulás, 19 órától
batyus szüreti bál lesz.

Inotai Helytörténeti Egyesület

Quadulj meg!
Elmondod, és elfelejtem. Megmu-
tatod, tán megjegyzem. Hagyod, 
hogy csináljam, és akkor meg-
értem. Ezt a mottót vallja a B&B 
Motorcenter néven működő vállal-
kozás, melyről vezetője, Bogdány 
Attila hivatásos oktató beszélt.

– Mióta működik a quadoktatás 
Várpalotán?

– Tavasszal kezdtük, szakkör jel-
leggel. Szerettük volna a gyerekeket 
is bevonni a járművezetésbe, így 
őket céloztuk meg a motoros okta-
tással. Mivel a tanulást kétkerekű 
motorral nem a legbiztonságosabb 
kezdeni, ezért kezdetben négykere-
kű quadokkal folyik az oktatás. 

– Milyen rendszer szerint történik 
az oktatás?

– A tanfolyamokat szakképzett 
oktatók tartják, többéves tapasz-
talattal, leszabályozott quadokkal. 
Először egy erre a célra kialakított 
pályán tanulják meg a lurkók az ala-
pokat, ha ott már megy, akkor ki-

megyünk velük terepre is. Főbb té-
makörök a KRESZ, vezetéstechnika, 
vezetéselmélet oktatása mellett a 
műszaki és gyakorlati tudnivalók el-
sajátítása.

– Milyen volt a kezdeményezés 
fogadtatása?

– Azt tapasztaltuk, hogy a gye-
rekeknek kiváló motiválóerő akár a 
tanulásban, akár a jobb magatar-
tásra való ösztönzésben. Itt min-
dent megtanulnak a quadokról; 
akik a legrégebben járnak, már ma-
guk is elvégzik a kötelező szervize-
ket, és ez nagy élményt jelent ne-
kik, ráadásul mindezt hasonló korú 
fiúk, lányok társaságában tehetik. 
Van egy pályánk Székesfehérvá-
ron is, a későbbiekben pedig sze-
retnénk más városok felé is nyitni, 
mert úgy tűnik, van rá igény. A szü-
lők legalábbis ezt igazolják vissza, 
előszeretettel hozzák a gyerekeket 
a foglalkozásokra, hiszen kiváló le-
hetőség a szabadidő hasznos eltöl-
tésére.

– Mikor vannak 
a foglalkozások?

– Heti egy al-
kalommal, szom-
batonként  va-
gyunk itt a várpa-
lo tai pályán, egész 
évben. A tanfo-
lyamnak havi díja 
van (most akciósan hétezer forint/
hó), ami egy órás foglalkozást jelent 
szombatonként, beleértve az elmé-
leti és gyakorlati oktatást, de lehet 
csatlakozni alkalmanként is, előre 
megbeszélt időpontokban. 

– Októberben lesz egy verseny is, 
miről fog szólni?

– A legrégebben járó gyerekek 
összemérhetik a tudásukat, elméle-
ti (KRESZ), szóbeli (műszaki isme-
retek) és természetesen gyakorlati 
része is lesz a versenynek.  

– Milyen quadokkal folyik az ok-
tatás?

– A jelenlegi járművek a legna-
gyobb méretű gyerekquadok, ezek 

száz kilóig terhelhetők, tehát a szü-
lők is igénybe vehetik. Ezzel együtt 
tervezzük a pálya bővítését is. Eh-
hez azonban szükség van együttmű-
ködésre a rendőrség, önkormányzat, 
honvédség, erdészet, és minden ér-
dekelt részéről.  

– Milyen szolgáltatásokkal vár-
játok az érdeklődőket az oktatás 
mellett?

– Az állandó oktatáson túl vál-
laljuk rendezvények (születés-
nap, gyereknap stb.) szervezését, 
gyermekquadok és légvárak bér-
beadását, quadok, motorkerékpá-
rok karbantartását, javítását, mo-
torkerékpárok egyedi festését. (x)
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Programajánlók, 
közérdekû információk

Jó SZERENCSÉT MűVELőDÉSI KÖZPONT
Várpalota, Szent István u.
1-jén 15 órakor idősek napja
CIVILHÁZ
Várpalota, Szent István u. 14.
3-án, szombaton 17 óra Cseh Tamás-klub
THURI VÁRNÁL
3-án, szombaton 15 órakor
Az Aranyembertől Várpalotáig (Kazahsz-

tántól Várpalotáig lóháton 8000 km-en 
keresztül) Csepin Péter–Zsolnai Gábor és 
társainak ünnepélyes fogadása.

HEMO
Várpalota, Mandulás
2–17-ig Gondáné Hidegkúti Ildikó Palotai 

kapitányok és korhű viseleteik címmel 
22–november 14-ig Katonák a Bakonyban 

– fotókiállítás a MH Bakony Harckiképző 
Központ anyagából. A kiállítást 22-én 11 
órakor megnyitja: Fürst Tamás ezredes, 
parancsnok.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RóMAI 
KATOLIKUS ISKOLA

Várpalota, Szent Imre út 3.
10-én  Szívünk világnapja
KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István út 28.
5–8-áig Országos könyvtári napok
SZABADSÁG TÉR
Várpalota, Szabadság tér
10-én 8.00–13.00-ig Hagyományos ízek  

piaca
GÁL GYULA SPORTCSARNOK
Várpalota, Fehérvári út
2-án 21 órakor Kárpátia-koncert
INOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Inota, Radnóti utca
2-án 16 órakor Idősek napja
17-én Szüreti felvonulás 10 órakor az Inotai 

Közösségi Ház elől.

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: fél kg sertés-
máj, 2-3 vékony szelet füstölt 
szalonna, 1 fej hagyma, 2 evő-
kanál étolaj, 2 dl tejföl, fél cit-
rom leve, só, bors, majoranna 
ízlés szerint.

Elkészítés: A májat egész-
ben, szalonnával beborítva 
fedő alatt pároljuk az olajon 
és az apróra vágott hagymán. 
(Nem kell rá víz!) Ízesíteni (fő-
leg sóval) míg meg nem puhul, 
nem szabad!!! 

Ha megfőtt, a szalonnát le-
véve, a májat csíkokra vágjuk. 
Lelocsoljuk a citrom levével, 
ráöntjük a tejfölt és ízesítjük 
ízlés szerint (most már sózható 
is!). Pár percre visszatesszük 
főni, míg az ízek összeérnek. 
Rizzsel vagy főtt burgonyával 
tálaljuk.

Recept(t)úra

Szalonnás 
sertésmáj

Egy gólya visz a csőrében egy öreg embert. Egyszer az öreg em-
ber megszólal: - Gólya, ismerd be hogy eltévedtél ...

Humorzsák

Gyógyszertáraink:
Belvárosi Gyógyszertár – Vár-
palota, Szent I. u. 2. • ELI Pa-
ti ka – Várpalota, Fehérvári 
út 17. (Tesco) • Kabay János 
Gyógyszertár – Várpalota, Tán-
csics u. 15. • Szent György Pa-
tika – Várpalota, Szabadság tér 
4. • Szent Anna Gyógyszertár 
– Várpalota, Veszprémi út 7. 
• Tési-dombi Patika – Várpa-
lota, Bakony u. 3.
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Rohanó világot láttat festészetével
Farkas István 35 éve mutatko-
zott be első egyéni kiállításával, 
s azóta többtucatnyin van túl. 
Alkotótehetségét közgyűjtemé-
nyek, s a szakma elismeréseként 
több nagydíja is bizonyítja. A 
Várpalotán élő és alkotó festő-
művészt otthonában kérdeztem 
pályájának alakulásáról, művé-
szetének lényegéről.

– Mi mindennel foglalkozik je-
lenleg?

– Főállásban tanítok rajzot 
és természetismereti tárgyakat a 
palotai katolikus iskolában, las-
san 25 éve már. Emellett az éle-
temnek fontos része a család, a 
velük való törődés, a ház és a 
vele járó munkák, állatok, kert. 
Ezek után jön csak a festés, ha 
adódik rá hosszabb idő, az iskolai 
szünetekben például, ekkor látok 
hozzá a munkához egy meghatá-
rozott program alapján. De arra 
mindig van időm, hogy vázlato-
kat, tenyérnyi kis rajzokat készít-
sek, amik alapján később nagyobb 
lélegzetű dolgokat alkothatok.

– Hogyan indult a képzőművé-
szeti pályán?

– Amikor amatőrként elkezd-
tem a pályát 25 éves koromban, 
– akkor még rajztanárként – men-
tem a divat után, mint mindenki 
más. Rengeteget rajzoltam, fes-
tettem természet után, készítet-
tem tanulmányrajzokat, de csak 
később körvonalazódott az a kor-
szak, amikor figurális dolgok fes-
téséhez láttam. A nyolcvanas évek 
végén készültek azok a festmé-
nyeim, amelyek az akkori rendszer 
tarthatatlan helyzetét, a periféri-
ákra tévedt embereket, az embe-
rek közti kapcsolatokat vették cél-
pontba. Ez a látásmód a tájképeim 
után érdekesnek és szokatlannak 
bizonyult. Aztán a rendszerváltás 
után jött a család, az ezzel járó 
foglalatosságok, és valahogy el-
sodort az élet ettől az irányvonal-
tól: elmentem megint afelé, amit 
mindenki más is festett, tájképek, 
csendélet, és így tovább. 

– Az Iparművészeti Főiskola ho-
gyan befolyásolta a művészettel 
kapcsolatos látásmódját?

– A kilencvenes évek végén 
egyre inkább éreztem a szükségét 
annak, hogy ne csak olyan képeket 
fessek, amit mindenki más, vala-
mi újszerűvel akartam próbálkozni. 
Az új kihívás iránti vágy késztetett 
arra, hogy jelentkezzem a Magyar 
Iparművészeti Főiskola környezet-
kultúra és vizuális kommunikáció 
szakára. Itt kiváló tanáraim voltak, 

a grafikai ismeretekre Pálfy György, 
a fotózás vizuális nyelvezetére 
Féner Tamás, a festészetre és mű-
vészetfilozófiára Károlyi Zsigmond 
tanítottak. Az itt töltött évek gaz-
dagították a szemléletmódomat, és 
egy új alkotói korszak kezdetét je-
lentették.

– Mi az új program lényege, 
amely azóta is meghatározza mű-
vészetét?

– Nagyjából tíz éve már, hogy 
egy újfajta technikával dolgozom: 
megmaradtam a tőlem megszokott 
elvont tájképeknél, de próbáltam 
belecsempészni a mai rohanó vi-
lágra jellemző vizuális látásmó-
dot. A tájnak, mintegy filmként le-
pergő valóságnak a megragadására 
az iparművészeti inspirált. A mé-
dia által sugallt szemléletmódot 
próbáltam megfesteni, úgy ahogy 
engednek minket látni, mindezt a 
festészet eszközével. Ezek nem be-
nyomások, inkább látásmód: ahol 
minden elmosódott, homályos, csak 
a lényeg látható élesen.

Ezzel az új próbálkozással na-
gyon nehéz útra tévedtem, hiszen 
nem impresszionizmusról van szó, 
nem is látványról, vagy pillanat-
nyi benyomásról van szó. 

– Mi adja az inspirációt egy-egy 
festményhez, amely e program sze-
rint készül?

– Vannak vizuális elképzelé-
seim, látok érdekes emberalako-

kat, akik különlegességükkel be-
leillenek a képi világomba. Ezek 
az alakok nem azért mások, mert 
ma divatos a másságot ábrázolni. 
Engem nem az a fajta másság ér-
dekel, ami bosszantja az átlagot, 
nem úgy keresek mást a világban, 
hogy azzal megbotránkoztassak, 
az én alakjaim másságában a tipi-
kusság is benne van. 

– Hogyan ötvöződik a korábbi fi-
gurális ábrázolásmód a videószerű 
láttatással?

– Korábban Mészáros Imre mű-
vészbarátom javasolta, hogy pró-
báljam meg ezt a kétféle munkát 
összehozni. A videó látásmódra 
épített tájképeket már önmaguk-
ban is nehéz megalkotni, hát még 
egy figurát is belehelyezni, nehéz 
kompozíciósan együtt tartani a 
kettőt. Jelenleg ezen a programon 
dolgozom, a szakma már várja tő-
lem ezt az újítást az elmozdulós 
képeimmel kapcsolatban. 

– Születtek már olyan képek, 
amelyeken elmozdul egy figura? 

– Nem. Volt egy kísérletem: egy 
lovat szerettem volna megfesteni, 
amelyik épp kitör a világból, a hát-
teret igen, de magát az állatot nem 
sikerült elmozdítanom. Ez a fajta al-
kotás nagyon nehezen megy, hiszen 
a mozdulás mértéke, az arányok, az 
elhelyezés és színek egyensúlya 
mind nagy pontosságot igényelnek. 
Néha, amikor belefáradok a próbál-

kozásba, akkor festek egy hagyo-
mányos tájat, mindenfajta gondol-
kodás és görcsölés nélkül. 

– Miért választott egy nehezebb 
utat mégis?

– A mozgó, rohanó világot aka-
rom megláttatni, amiben nincs 
semmire időnk. Ezért választottam 
ezt a programot, mert én magam 
is része vagyok: fel vagyok osztva, 
örökké rohanok, nincs időm. Most 
már csak az van hátra, hogy egy 
képi, technikai ötlet segítségével 
egyesíteni tudjam a hagyományos 
tájfestést a figurális alkotásokkal, 
mindezt videó látásmódban.

– Kiket tart legnagyobb meste-
reinek?

– Egerben a tanárképző főis-
kolán tanítottak Lóránt János és 
Földi Péter festőművészek, akik 
meghatározó alakjai a magyar mű-
vészeti életnek, s rám is terméke-
nyítőleg hatottak. Közben megis-
merkedtem Kokas Ignác festőmű-
vésszel. Ő is nagyban alakította 
látásmódomat. BÁLINT ANGÉLA

fArkAs istVán Videó látásmódrA épített figurAtíV képek megAlkotásán fárAdozik
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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

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

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

Röviden

Séta városunk kulturális épületeiben

A kulturális örökség napjai várpalotai rendezvénye ebben az évben a 
Városszépítő- és Védő Egyesület szervezésében került megrendezésre. A 
Jó Szerencsét Művelődési Központot az egyesület elnöke prezentálta. Az 
épület történetét régi képekkel s a hozzájuk fűződő eseményekkel ele-
venítette fel az érdeklődők előtt, majd ezt követően megismertette az 
egyes termek korabeli és jelenlegi funkcióit is, körbesétálva az aktuális 
helyeken. Másnap Szajp Istvánné mutatta be a Nagy Gyula Galériát. Az 
előadás témája az épület, története és az építészeti stílus volt. 

Félévindító civil fórum

Idén Várpalota is képviseltette magát Egerben a 14. alkalommal 
megrendezett civilnapon – erről számoltak be a résztvevők a s  civil fó-
rumon. A Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége szervezésében 34 
civil tag látogatott el a programra. Egyesületeink  színes bemutatókkal 
bizonyították az egri Dobó téren a várpalotai civil összefogás és közös-
ség létét a nagyon jó hangulatban telt programon.

A fórum további részében átbeszélésre kerültek az idei évi NCA-s pá-
lyázatok eredményei és a levonható következmények. A 16 várpalotai 
pályázóból 13 részesült támogatásban, nőtt a pályázókedv – számolt be 
Dobos Tamás, aki a Közép-dunántúli Regionális Kollégium tagjaként bí-
rált pályázatokat. 

A következő hónapok feladatait a civil szövetség jövője, az alapsza-
bály esetleges módosítása, szükséges tisztségviselők választása fogja 
meghatározni, majd december két hétvégéjén számítógép-kezelői tré-
ningen vehetnek majd részt az érdeklődő civil szervezeti tagok.

Sikeres magyarok az olimpiákon

A filatélia eszközeivel népszerűsítették az olimpiai eszmét azon a bé-
lyegkiállításon, amelyet a Várpalotai Ifjúsági Bélyegkör és a helyi Olim-
piai Baráti Kör rendezett meg a művelődési házban. A Sikeres magyarok, 
magyar sikerek az olimpiákon című bélyegkiállítás ünnepélyes megnyitó-
ján Mihalcsik Márta közművelődési vezető, Poór Gyula, Várpalotai Olim-
piai Baráti Kör elnöke, Józsa Mihály, a Mabéosz ifjúsági bizottságának 
elnöke, valamint Katona Csaba, Várpalota város alpolgármestere méltat-
ták a kiállítást és az országos versenyeken is szép eredményeket elérő if-
júsági bélyegkört, majd köszönetet mondtak Miklós Lászlónak, a kör ve-
zetőjének a kiállítás megszervezéséért. A megnyitón megjelent Rády Jó-
zsef olimpiai és Európa-bajnok unokája, Manninger Gusztávné, akit Poór 
Gyula beszédében külön köszöntött. 

ÜVEG, KÉPKERET, TÜKÖR
Kovács György

üveges és képkeretező 
 

8100 Várpalota, Marx u. 2.
Tel.: (88) 371-042

mobil: 06 (30) 976-1743  
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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

Pályázati hirdetmény
Várpalota Városi Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) a Várpalota vá-
ros önkormányzat képviselő-testülete 6/2007. (I. 18) határozata alapján

PÁLYÁZAT útján értékesíti az alábbi összkomfortos LAKÁS INGATLAN-t
Várpalota, Liliom u. 8. III. 12. szám alatt található 517/7/A/57 hrsz.-ú, 

85 m2–es összkomfortos lakást

Megállapított vételár: 8 900 000 Ft. Pályázati biztosítékösszege: 445 000 Ft.
A pályázati felhívást a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat 
lapjában, az önkormányzat honlapján és a városi televízióban, valamint a Várpa-
lotai Közüzemi Kft. hirdetőtábláján teszi közzé. 
Az ingatlan adatai: a várpalotai 517/7/A/57 hrsz-ú, 85 m2-es összkomfortos 3 
és fél szobás lakás Várpalota, Liliom. u. 8. III. 12. szám alatt található.
Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles a 445 000 Ft pályá-
zati biztosítékot megfizetni, amely a lakás meghirdetett vételárának 5%-a. 
A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2009. 10. 06-án 12.00 óra, Várpalota Vá-
ros Polgármesteri Hivatal pénzügyi adóügyi iroda, II. emelet, 202. számú pénz-
tár helyisége.
A pályázattárgyalás ideje, helye: 2009. 10. 07-én 13.30, Várpalota Város Polgár-
mesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)
A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó 
részletes dokumentáció átvehető: Várpalotai Közüzemi Kft. ingatlangazdálkodási 
irodájában. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7. Telefon: 88/592-119) 
2009. 09. 21-től (hétfő) 10 000 Ft ellenében.

Zöld Kréta roadshow
Iskolások, óvodások, pedagógusok 
ismerkedhettek a hulladék újra-
hasznosításával, a szelektív gyűj-
téssel, környezetvédelemmel in-
teraktív játékos formában a zöld-
tárca és az Öko-Pannon Nonprofit 
Kft. országjáró rendezvénysoroza-
ta keretében, Vár palotán.

A Zöld Kréta roadshow célja, 
hogy minél több intézmény váljon 
minősített zöld iskolává, óvodává. 
Ennek érdekében nemcsak a gyere-
keket választották célközönségük-
ké, hanem a pedagógusokat is, két 
szakmai előadás keretében mutat-
ták be az Ökoiskolák és Zöld Óvo-
dák működését, a zöldtárca kör-
nyezetnevelési programjait és a 
csatlakozási lehetőségeket. Az uni-
ós pénzből megvalósuló programot 
Németh Árpád polgármester, Helt 
Tamás, a Várpalotai Közüzemi Kft. 
igazgatója és Bazsáné dr. Szabó 
Marianne, a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium kutatási, okta-
tási és innovációs osztályának veze-
tője nyitották meg, és mutattak rá 
a közös cél fontosságára: a szelektív 
hulladékgyűjtésre, a környezettuda-
tos szemlélet kialakítására. 

A 18 településre ellátogató ren-
dezvénykamion köré, a Thuri téren 
épült fel az interaktív játszópark, 
ahol egész nap élvezhették a gyer-
mekek az élő társasjáték, a hul-
ladékvadászat, a mini hulladékvá-
logató nyújtotta kikapcsolódási és 
egyben tanulási lehetőséget. Mind-
ezek mellett délután a népszerű, 
fantasztikus hangulatot teremtő 
Alma zenekar koncertjét is meglá-
togathatták a szülők a kisebb és 
nagyobb gyermekeikkel.

A roadshow remélhetőleg el-
éri célját, és folytatódik az utób-
bi évek tendenciája: nő a szelektí-
ven gyűjtött hulladék mennyisége 
és terjed a helyes hulladékkezelési 
norma a lakosság körében.

Szívünk világnapja, október 10. 
Helyszín: Nepomuki Szent János Római Katolikus Iskola. Megnyitó: 
9.00 – Németh Árpád polgármester, Dr. Szalai Marianna belgyógyász, 
kardiológus, Forgács Zsuzsanna tánc- és zenepedagógus. Előadások: 
9.15 – Dr. Iván László pszichiáter, gerontológus, 10.00 – Dr. Papp La-
jos szívsebész, 10.45 – Pátkai Anna énekel, 11.00 – Dr. Kopp Mária 
pszichiáter, 11.45 – Dr. Csókay András idegsebész, 12.30 – Lőrincz Má-
té szavalata 
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Könnyûzenei lexikon

Unchanged
Az Unchanged zenekar az Ellenérv „ellenére” jött létre. A név vá-

lasztást így magyarázzák: az  Unchanged – nem  változó –  a sok vál-
tozás közepette egy biztos, állandó  pont. A punkmetál együttest 
Bóta Gábor – dob (ex-Ellenérv, ex-Elemi Állapot), Horváth András – 
ének, gitár (ex-Reakció, ex-Dead Lock, ex-Ellenérv) alapította, hogy 
ez irányú érzéseiket megosszák a világgal. 

Ebben a punkmetál stílusban közel s távol nem sok zenekar her-
geli a közönséget, s főleg nem ilyen színvonalon. Legelőször az Alag-
sorban mutatták meg  a fiúk a zenekart. A 2008 tavaszán megszülető 
Unchanged nyáron már útjára is bocsátotta első nagylemezét, First 
címmel, a következő számokkal: Többet érsz, Amilyen vagy, Mocsok-
emlékszám, Próbálj meg, Miért. A lemezfelvétel után  csatlakozott 
György Gergő – ritmusgitár (ex-Elemi Állapot), Major Sándor – basz-
szusgitár (ex-Reakció, ex-Szabotázs). A tagbővítés ellenére maradt 
az eredeti stílus, igaz, színesedett jócskán a hangzás. 2008. október 
23-án és novemberben a Mocsok-emlékkoncerten  már ebben a felál-
lásban játszottak. 

2009 február környékén György Gergő és Major Sándor távozott 
az együttesből, de nem maradt sokáig üresen a színpad azon fele: 
jött Farkas Gergő  – gitár, vokál (ex-Ellenérv) és Szabados István – 
bassszusgitáros (Perfect Evolution). Meg is kezdődött a felkészülés: 
új dalok írása, próbák….  

Friss hír, hogy Szabados István  bassszusgitáros távozott az 
Unchanged zenekarból, így most keresik utódját…

Tagok
Horváth András – ének, gitár
Farkas Gergő  – gitár, vokál
Bóta Gábor – dob
? – bassszusgitár
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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

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus
A LAKOSSÁGI HITELEK SZAKÉRTôJE

INGYENES 
HITELTANÁCSADÁS

20/4600-796

AsztAlosmunkák
mûAnyAg nyílászárók

Telefon: 
88/475-610, 20/567-7525

Idôsgondozás, 
felügyelet

20/986-2103

teljes körû
nyomdAi szolgáltAtás

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

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: október 10., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Felkérjük azt a személyt, aki a tavalyi 
november 4-i '56-os megemlékezés 
után a Thuri-téren lévő kopjafa mellől 

elvitte az '56-os zászlót, helyezze 
vissza! Közeledik október 23-a, 

hajtsunk fejet tisztelettel 
a forradalom hősei előtt!

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 15-én
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

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

Pétfürdőn eladó a Berhidai úton 47 nm-
es, 1,5 szobás, erkélyes, nagy kony-
hás 3. emeleti lakás nagy pincével. Iár: 
5,5 millió Ft. Érdeklődni: egész nap a 
30/319-1646-os telefonon

Pétfürdőn eladó a Liszt F. u.-ban (óvodá-
val szemben) 54 nm-es, 2 szobás nagy 
erkélyes, hőmennyiségmérős, 2. eme-
leti lakás nagy pincével, tárolóval. Iár: 
6,5 millió Ft. Érdeklődni: egész nap a 
30/319-1646-os telefonon

ősiben parasztház eladó 4948 nm-es telken. 
Gazdálkodásra alkalmas, lovakat lehet 
tartani. 88/496-282

Családi ház eladó. Másfél szoba, fürdő, 
konyha, garázs, 300 nöl kert, gáz- és 
fatüzelés, lakásért csere is érdekel. 
88/4190-704

Pétfürdőn a Berhidai úton eladó egy 86 nm-
es családi ház, nagy telekkel, garázzsal. 
Érd.: 70/571-4356

Eladó 2468 nm-es telek lehet hitelre is. Al-
kudj, ha komolyan akarod, megegye-
zünk. Érd.: 20/363-4188

 Várpalotán a Szabolcska u.-ban 1+3 fél 
szobás lakás eladó. Érd.: 30/365-0318, 
30/252-6409

Kiadó
60 nm-es üzlet irodának kiadó. Parkettamin-

tás bejárati ajtó, és belső üveges két-
szárnyú ajtó, boroshordók és több más.  
Érdeklődni egész nap: 70/541-4368

Jármű
Volkswagen Polo Variant, villámpiros, 1998 

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

Régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) ke-
resek megvételre. Oldalkocsi, alkatrész, 
szakkönyv is érdekel. Régi katonai fel-
szerelés, 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

Idôsek gondozásat, felügyeletét vállalom: 
20/986-2103

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
Franciaágy eladó, 180 x 200 cm. Ár : 45 000 

Ft. 20/318-7796

Eladó 2 db galériaszivacs  lezippzározható 
huzattal, 1 db  heverő, 1 db kanapé. 
Szép, jó állapotúak. Érd.: 20/363-4188

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

Sürgősen eladó 1 éves alig használt nagyon 
szép sarokülő garnitúra. Érd.: 30/499-
2903, 30/587-6549

Olyan emberek jelentkezését várom szíves-
ségbank létrehozása céljából, akik se-
gítenének másoknak a kölcsönösség je-
gyében. Érd.: 70/775-2709

Törpehörcsögök ingyen elvihetők! 70/523-
1224

Eladó hattagos olajradiátor 5000 Ft, mikrotál 
1000 Ft-ért. 70/270-6990

Eladó  olcsón kerekesszék, kézi hajtá-
sú, alig használt, Rehab márkájú, 
összecsukhatós. Érdeklődni a 88/746-
260-a tel. Számon egész nap. Árban 
megegyezünk.

Eladó Energomat mosógép 10 000 Ft, 300 
l-es mélyhűtőláda 10 000 Ft, boroshordó 
150 l-es 6000 Ft. Tel.: 30/568-4017

Eladó Indesit mosogatógép. Ár megegyezés 
szerint. 70/585-0461

Menza 
éthordóban, kiszállítva 

500 Ft.
Telefon: 88/575-561

Irodaház bérelhetõ 
10–1000 m2-ig

Cím: Várpalota, Dankó u. 16. 
(volt munkaügyi központ épülete) 

900 Ft/nm+áfa/hó

Telefon: 30/939-5539  
(8–15 óráig)

gyász
1/16

„Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, 
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál s az emlékedet.”

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Andirkó Sándornét
szül. Bíró Etelkát

utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család
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Hazatértek a barlangászok
Augusztusi lapunkban számol-
tunk be a kaukázusi barlangku-
tató expedícióról. A Krubera-
Voronya-barlangrendszert meg-
járt négy magyar barlangász, 
Kucsera Márton, Németh Zsolt, 
Sass Lajos és Zih József, szeptem-
ber 2-án tért haza az Oroszország 
és Grúzia közötti Abháziából, en-
nek egy eldugott szegletéből, a 
Kaukázus nyugati részén elterülő 
Arabika-fennsíkról.

Kizárólag önerőből, anyagi tá-
mogatást nélkülözve vitte végbe 
a négy elkötelezett magyar bar-
langász a nem hétköznapi teljesít-
ményt, csatlakozva a nemzetkö-
zi expedícióhoz, hazánk számára 
nem kis elismerést szerezve. Bar-
langászaink az expedíció során, az 
előzetes terveknek megfelelően, 
sikeresen elérték a 2080 méteres 
mélységet, ezzel megdöntve és 
birtokolva a magyar mélységi csú-

csot. Kucsera Márton, a várpalo-
tai születésű barlangász, a ma-
gyar csapat vezetője várhatóan 
decemberben tart majd vetítéses 
előadást városunkban az út élmé-
nyeiről, megismertetve az érdek-
lődőkkel az expedíció szépségeit, 
izgalmát és nehézségeit.

Rendkívül alacsony hőmérsék-
let, – 2-7 Celsius-fok, tág, mély 
aknák, ennek ellentétei, a szűk 
kúszójáratok,  a barlangba befo-
lyó vizek –  Kucsera Márton sze-
rint számukra az utóbbiak jelen-
tették a legnagyobb problémát, 
hiszen a vízesések kikerülése 
miatt a kötelet nemcsak függő-
legesen, hanem hidakat képez-
ve vízszintesen kellett elvezetni, 
ezeken pedig a súlyos zsákokkal 
kemény munka volt átvergődni. 
Volt olyan rész, ahol több száz 
méteren keresztül egy hatalmas 
vízesés mentén mozogtak le-föl 
a barlangászok. A barlang kulcs-
pontja az 1440 méteren lévő, 
vízzel teljesen kitöltött szifonjá-
rat volt, melyen mindannyiuknak 
át kellett bukniuk. A kihűlés el-
len speciális neoprénruhát visel-

tek az overál alatt. Volt azonban 
olyan pihenőhely, ahol a barlan-
gászok még sátrat is fel tudtak ál-
lítani, amelyet fűthettek. A bar-
lang nagy különlegessége a hihe-
tetlenül sok víz volt. Nagyon szép 
kipreparálódott tűzkőgumókat 
találtak a barlangban, emellett 
meglepő volt a viszonylag nagy 
mennyiségű cseppkő, mely a ma-
gashegyi barlangokban ritkaság-
számba megy.

GÁGókucserA márton bArlAngász és csApAtA

Veretlenek a kézilabdázók
Alba Regia–Várpalotai Bá nyász   
26–29 (14–15)

 „Mi mindenhol ott vagyunk, 
a Bányásznak szurkolunk!” – zen-
gett a székesfehérvári Köfém csar-
nok a palotai szurkolóktól. Az első 
fordulóban elért fölényes győzelem 
és Fehérvár közelsége miatt sokan 
gondolták úgy, hogy idegenbe is 
elkísérik a csapatot. Minden sport-
ágban rendkívül fontos a szurkolók 
jelenléte. Olyan energiákat mozgó-
sít, mint semmi más, buzdításuk 
sokszor gólokban mérhető. Vár-
palotán is kialakult egy csoport, 
amely mindenhol igyekszik meg-
jelenni, és hangjával támogatni az 
együttest a minél szebb sikerek el-
érésében. A VBSK ugyanott folytat-
ta, ahol a Tököl ellen abbahagyta, 
a 3–0-ás kezdéssel jelezte, hogy 
idegenben is győzelemre tör. Az 
Alba Regia ezt követően összeszed-

te magát, és bizonyította, hogy a 
tavalyi negyedik helyezésük nem a 
véletlen műve. A szünetben egygó-
los Bányász-vezetéssel fordultak a 
csapatok, és mindenki azt találgat-
ta, az erő kitart-e a második félidő-
re is. A csapat rácáfolt a kétkedők-
re, és fokozatosan növelte előnyét, 
22–17-re alakítva a mérkőzés állá-
sát. A fehérváriak ekkor újra bele-
erősítettek és sikerült is egy gól-
ra felzárkózniuk. Kiss Szilárd időt 
kért, majd kapuscserére határozta 
el magát, ami zseniális húzásnak 
minősült. A kapuba beálló Selymes 
Attila bravúros védéseivel nagy-
ban hozzájárult a győzelem kivívá-
sához. Ez a siker azonban a csapat 
és a szurkolók közös diadala volt. 
Összességében elmondható, hogy a 
Bányász egy fantasztikus hangula-
tú remek mérkőzésen, egy erős el-
lenféllel szemben, idegenben, vé-

gig vezetve, rendkívül fontos győ-
zelmet aratott. 

VBSK–MKB Veszprém 25–53
A fehérvári izgalmak után 

két nappal az  MKB Veszprém lá-
togatott el Várpalotára egy 
bemutatómérkőzés keretében. Az 
ellenfél valamennyi sztárjátékosát 
csatasorba állítva láthatóan komo-
lyan vette az egész mérkőzést. A 
remek hangulatú, telt ház előtt le-
játszott találkozó a sportág népsze-
rűsítésének kitűnő alkalmat biztosí-
tott. A lefújást követően lehetőség 
adódott közös fényképek elkészíté-
sére és értékes aláírások beszerzé-
sére is a veszprémi játékosoktól.
Várpalotai Bányász–Ri    nya  men ti 
KC 20–20
A bajnokság 3. fordulójában a ta-
valy második helyen végzett nagy-
atádi Rinyamenti KC együttese ér-
kezett városunkba. Tudta mindenki, 

hogy roppant nehéz feladat vár a 
palotaiakra, de az első két körben 
elért két győzelem miatt minden-
ki bizakodóan tekintett a mérkő-
zés elé. Az első félidő remek játé-
ka, és az ötgólos előny (13–8) csak 
tovább növelte a hazaiak optimiz-
musát. A második játékrészben az 
ellenfél azonban megmutatta, hogy 
nem érdemtelenül akasztották az 
ezüstérmet tavaly a nyakukba. Az 
utolsó másodpercekben támadha-
tott a palotai csapat, ám már hiába 
szurkolt az egész csarnok egy em-
berként, a győzelem ezúttal elma-
radt. Csalódásra azonban semmi ok, 
egy újonc csapattól az első három 
fordulóban megszerzett öt pont 
dicséretet érdemel. A VBSK leg-
közelebb Szentendrén lép pályá-
ra, míg következő hazai mérkőzé-
se október 10-én a PLER II. együt-
tese ellen lesz. BÉRCZES VIKTOR



Modern keresztbe csíkos 
mogyorószínû laminált padló 2100 Ft/m2 
(7 mm-es, 31-es kopásállóságú) 1490 Ft/m2

Szônyegpadlók  990 Ft/m2-tôl

pvc  990 Ft/m2-tôl

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia!

További akcióinkróL érdekLôdjenek üzLeTeinkben.
Az akció 2009. 10. 01-tôl 2009. 10. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

300 féle laminált
padló

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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