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Megjött hát október, a Mér-
leg és a Skorpió hava. Vége a föld 
termékeny periódusának, halált 
susog az őszi szél, vigasztalanul 
esik; a szürke ég, a feketülő táj 
gyászol. Közeleg mindenszentek 
és a halottak napja. Ám, mint tud-
juk, a természet halála nem végle-
ges, tetszhalál csupán, téli álom, 
magzati állapot. A mag földbe te-
metése új termést, újjászületést 
ígér. Ez a vigasztaló gondolat hat-
ja át október szimbólumvilágát.

Ehhez a hónaphoz tartozik a 
dicsőséges ’56-os magyar forrada-
lom emléke is, nem beszélve arról, 
hogy október utolsó szombatjáról 
vasárnapra virradó éjszaka véget 
ér a nyári időszámítás is. Az idő-
számítás-váltást hagyományosan 
az energiatakarékosság igényével 

indokolják, ám egyre több ellen-
zője akad, mondván összekavar-
ja az ember bioritmusát, ami leg-
alább olyan fontos, mint mondjuk 
a helyes táplálkozás. 

Apropó táplálkozás. Kiváló kez-
deményezés részesei lehettünk, a 
hétvégén Várpalotán megrendez-
ték a hagyományos ízek  piacát. 
Attól vehettük meg a krumplit, 
lekvárt, mézet, a savanyúságot, 
aki megtermelte. Olcsón, jót! – 
ez volt a jelmondat. Ezt kelle-
ne folytatni, mert akkor hiszem, 
hogy jól járna fogyasztó és terme-
lő egyaránt. A termelő tisztessé-
ges áron el tudná adni a terményt, 
nem lenne teljesen kiszolgáltatva 
a felvásárlóknak, a fogyasztó pe-
dig helyben termett egészségeset 
vehetne, megfizethető áron. Mert 

egyébként az a helyzet, hogy az 
átlag magyar ember nem ízlése, 
igénye, lelkülete, hanem pénztár-
cája szerint választ magának ételt 
ezekben az ínséges időkben, azt 
veszi, amire futja. Az üzletlán-
cok elárasztanak bennünket futó-
szalagon gyártott, mesterségesen 
felfújt „olcsó” termékekkel. Azaz 
szeméttel. S aztán nem győzünk 
csodálkozni, hogy allergiásak va-
gyunk, tüsszögünk, folyik a köny-
nyünk, viszket a bőrünk. 

Gondoljunk csak vissza, mi-
csoda íze volt nagyanyánk ka-
kas  pörköltjének, vagy annak a 
Márton-napi libának, amit a ba-
romfiudvarban hizlaltak, s azon 
frissiben került a serpenyőbe. Ga-
rantáltan bio volt és egészséges. 
Nem hullafehér, ványadt, hanem 

sárga, friss, nem volt benne annyi 
víz, mint a mesterségesen „érlelt” 
bolti tucat termékben.

Vissza kellene térni a termé-
szeteshez. Én például visszasí-
rom azokat a régi, aranyló, ropo-
gós héjú, gusztusos hasadékokkal 
barázdált, belül rugalmas, tömör 
kenyereket is, amikért legtöbb-
ször minket, gyerekeket, vagy az 
úgyis ráérő öreget szalasztották 
el a pékhez, és amit némi várako-
zás és sorban állás után tűzforrón 
vihettünk haza. Zsírral megkenve, 
hagymával, paprikával megszórva 
többet ért, mint akárhány nagyvi-
lági, puccos gyorsétkezde termé-
ke. Jó lenne, ezeket a hazai ízeket 
visszahozni, a várpalotai ősterme-
lői piac segíthet ebben.

BALASSA GELLÉRT

Hervad már ligetünk
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Drótposta

Újra itthon

Csepin Péter és Zsolnai Gábor  
fél év után lépték át a magyar 
határt, és érkeztek meg Kazahsz-
tánból Várpalotára, hogy meg-
nyílva számukra a Thuri-vár ka-
puja, családtagok, barátok, is-
merősök fogadhassák és öröm-
mel köszönthessék az érkező 
lovasokat.

Várpalota határáról rendőr- és 
huszárkísérettel érkeztek a várhoz, 
ahol a polgármester, Németh Árpád 
kenyérrel, sóval, vízzel fogadta a 
vándorokat, és köszöntötte a város 
nevében. A Napvágás zenekar a vár-
udvarba való bevonuláskor szemé-
lyes fogadtatásként filmzenét ját-
szott, a fehérvári huszárok egyesüle-
te pedig egy féltve őrzött kincset, a 
szentgotthárdi kasza- és pengegyár 
utolsó termékei közül való pengét 
ajándékozott a nagy utat megtett 

Csepin Péternek. Históriás énekek 
és népdalok gazdagították az ünne-
pi alkalmat, amelyről Szűcs Miklós 
és Kátai Zoltán gondoskodott, korhű 
hangszereik kíséretében. A további-
akban a kazahsztáni úttal kapcsolat-
ban dr. Varga Tibor idézte fel a kort 
és helyet: az íjfeszítő népek múltjá-
ról, a szkíták, a hunok és magyarok 
közös történetéről, a vérszerződés-
ről beszélt a színpadon. 

A nemzeti rockot játszó Nap-
vágás zenekar koncertje után hall-
gathatták meg a jelenlévők a két 
lovas élménybeszámolóját a Cor-
vin-teremben. Az út érdekességeit, 
izgalmait fotók vetítésével tették 
még látványosabbá, és elmond-
ható, hogy akik végighallgatták 
a részletes beszámolót, azok más-
napra izomlázzal küszködhettek a 
rekeszizmuk környékén.

G. A.

Csepin péter, az erdélyben Csatlakozó szalka balázs és zsolnai Gábor

Generációk 
a könyvtárban

Október első hetében került 
megrendezésre az országos nagyi 
könyvtári napok rendezvénysoro-
zata, melyhez városunk könyvtá-
ra is csatlakozott, együttműködve 
több szervezettel. Egy héten ke-
resztül látogathatták a könyvtá-
rat a különféle előadásokon, ren-
dezvényeken a generációk talál-
kozása jegyében az óvodásoktól a 
nyugdíjasokig az érdeklődők. 

Az előzőekben az óvodáknak 
meghirdetett népmese-illusztrációs 
rajzpályázat eredményhirdetésével 
kötötték össze a Várpalota és kis-
térsége óvodavezetői munkaközös-
sége szakmai programját: Boldizsár 
Ildikó mesekutató az európai és ke-
leti mesék különleges szerepéről, a 

mesemondásról szóló előadását. A 
munkavállalóknak szólt a munkaügyi 
központ székesfehérvári kirendeltsé-
gének tanácsadója az EU-s munka-
vállalás lehetőségeiről; a Városszépí-
tő és -Védő Egyesület tagjai pedig 
virtuális sétával, fotók vetítésével 
mutatták be Várpalota múltját; majd 
a „nagyik” egészsége érdekében be-
szélt dr. Komáromi Erzsébet belgyó-
gyász-háziorvos, gasztroenterológus 
az érdeklődőknek az emésztőrend-
szer leggyakoribb betegségeiről. A 
város nyugdíjasklubjaival és a TIT 
várpalotai szervezetével közös ren-
dezvény után a szervezők remélik, 
hogy minél többen találnak majd rá 
a könyvtárra, és töltik el szabadide-
jüket értékesen a könyvek között.

GÁGó

Ők tizenhárman
Október hatodika nemzeti gyász-
nap. Ekkor, az 1848–49-es szabad-
ságharc végét jelentő tragikus na-
pon végezték ki Aradon a szabad-
ságharcban játszott szerepük miatt 
a tizenhárom honvédtisztet, akik-
nek tragédiáját megemlékező ün-
nepségek sora idézi országszerte.

Magyarnak lenni hivatásunk 
– ezzel a gondolattal kezdődött 
meg városunkban a megemlékezés 
a Thuri téren Gágó Zsolt zenei tol-
mácsolásában. Várpalota két szer-
vezete, az ’56-os Klub és a Palo-
tai Turul Társaság szervezésében, 
a klub elnöke, Egerszegi Lajos kez-
deményezésére emlékeztek meg az 
aradi tizenháromról, áldozatukról 

és a névtelen hősökről a 160 éves 
évfordulón. A felcsendülő harang-
szó mellett beszélt a gyásznapról 
Schmidt Ferenc, a klub alelnöke, 
majd Borbély Mária saját versét 
adta elő, bemutatva, hogy a tör-
ténelmen átívelve mennyire meg-
érintheti a múlt a ma élő magyar-
ságot. – Többé láncot ne hordjon 
nemzetünk – szóltak a sorok a jö-
vőbe is tekintve. A ’48-as emlék-
műnél elhelyezett koszorúk, gyer-
tyák, mécsesek és a zászlók méltó 
módon jelzik: az utókor nem fe-
lejt, emlékezik és nemzete sorsát 
szívén viseli. A város képviseleté-
ben megjelent Katona Csaba alpol-
gármester és Lassu Tamás önkor-
mányzati képviselő. 

Jákli Tivadar képviselő fogadóórái
2009. 10. 19-én (hétfőn) 17 órától a Rákóczi Telepi Tagiskola (Bartók Bé-
la u. 16. ) 2. sz. tantermében, 2009. 10. 20-án 16 órától a Bartos Sándor 
Általános Iskola  (Dankó u. 16/V) 5. sz tantermében.
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További megtakarítások
Várpalota Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete szeptember 
végén újabb ülésén tárgyalta to-
vább az önkormányzat költség-
vetésének stabilizálására irá-
nyuló megtakarítási javasla-
tokat. A testületi ülés vitáktól 
sem volt mentes.

A képviselő-testület a koráb-
biakban a 2009. évi költségvetés 
előirányzatainak felülvizsgála-
tára és az önkormányzat likviditá-
si helyzetének javítására munka-
csoportot hozott létre, amely több 
alkalommal tárgyalt, majd a szep-
tember 10-i testületi ülésen el-
fogadott határozatokon túl újabb 
megtakarítási javaslatokat dolgo-
zott ki, melyről a mostani rendkí-
vüli ülésen döntöttek a képvise-
lők. Az önkormányzat önként vál-
lalt feladatainak felülvizsgálata 
szakemberek bevonásával tovább 
fog folytatódni. A testület a szo-
cialista frakció vezetője indítvá-
nyozására a megtakarítási javas-
latok utolsó pontjaként név sze-
rint szavazott a testület feloszla-
tásáról, melyre a baloldali frakció 
igennel, a jobboldali nemmel vok-
solt. A feloszlatásra irányuló kí-
sérlet nem járt sikerrel. 

Németh Árpád polgármester az 
ülés során képviselői észrevételre 
reagálva elmondta: az önkormány-
zat a jelenlegi helyzetbe nem az 
elmúlt három év pazarló, felelőt-
len gazdálkodása miatt került, 
hanem mert a gazdasági válsá-
got az MSZP-kormány intézkedé-
seivel még tovább tetézte. Emiatt 
vannak más települések is hason-
ló helyzetben, például a veszp-
rémi önkormányzatnál is problé-
mát okoznak a kiesett ingatlan-
bevételek. Az elköltött pénz nem 
rossz célokra, hanem a különféle 
fejlesztésekre fordítódott – tette 
hozzá a polgármester.

A továbbiakban a testület pá-
lyázatokkal kapcsolatos napiren-
di pontokat is tárgyalt. Az ön-
kormányzat Várpalota szociális 
városrehabilitációja című pályáza-
ta a második fordulóhoz érkezett, 
melynek sikeressége után köthe-
tő meg a támogatási szerződés. E 
témával kapcsolatban tekinthette 
meg a testület a pályázat anya-
gának látványos prezentációját, 
mely bemutatta, milyen fejlesz-
tések várhatóak a Tési-domb vá-
rosrészen a pályázat megvalósulá-
sa esetén. A testület elhatározta, 
hogy részt vesz a Könyvtári szol-
gáltatások összehangolt infrast-

ruktúra-fejlesztése – Tudásdepó 
Expressz elnevezésű pályázaton, 
melynek sikere után megtörtén-
het a berhidai könyvtárral közös 
könyvtári informatikai infrastruk-
túra-fejlesztés.

Döntés született arról, hogy 
a képviselő-testület felmondja a 
Zirc Város Önkormányzati Képvi-
selő-testületével a közterület-fel-
ügyeleti feladatok ellátására kö-
tött társulási megállapodást, to-
vábbá pályázatot ír ki a várpalotai 
1. számú házi gyermekorvosi pra-
xis betöltésére, mely szeptember 
harmincadikával megüresedett.

GÁGó ANITA

• A város intézményeinél a határozott idejű kine-
vezéssel nyugdíj mellett foglalkoztatott technikai 
dolgozók álláshelyeit a határozott idő letelte után 
betölteni nem lehet, a feladatot közcélú foglalkoz-
tatás formájában kell megoldani.
• A város valamennyi intézményénél zárolni kell a 
bérmegtakarítás címén rendelkezésre álló költség-
vetési keretet. 
• A képviselő-testület állandó bizottságainak lét-
száma öt főre csökken, a képviselők pedig ezentúl 
csak egy bizottsági tagság után vehetik fel a tisz-
teletdíjat. 

• Az Adj egy órát Várpalotáért programra elkülöní-
tett céltartalék 50%-os mértékben csökken. 
• Bevezetésre kerül a beépítetlen belterületi föld-
részlet után fizetendő telekadó. 
• A Palota Konzult Kft. ügyvezető igazgatója bérét 
1 Ft-ban állapította meg a testület, mivel a Várpalo-
tai Közüzemi Kft. főmérnökeként kapja a fizetését. 
• Pénzelvonás történik a Szindbád Nonprofit Kft. 
költségvetéséből. 
• A közüzemi kft. a megszüntetett közterület-fel-
ügyelet és városüzemeltetéstől átkerült gépeket ki-
egyenlítetlen számla kompenzálására adja át. 

Az ülés során megszavazott megtakarítások:

Idősek napja
óriási érdeklődés fogadta a Pan-
non Várszínház musical- és ope-
rett-előadását az idősek világ-
napja alkalmából tartott rendez-
vényen október első napján.

József Attila versével köszön-
tötte az összegyűlt időskorúakat 
Németh Árpád polgármester, aki 
elmondta, a fiataloknak meg kell 
azt tenniük, hogy a magukra ma-
radt idősek arcára egy-egy bátorító 
szóval mosolyt csaljanak. 

Ezt követően Schnöller Já nos né, 
a Fekete Gyémánt Idősek Klubja és 
Gondozóházának vezetője szólt az 
egybegyűltekhez. – Azon kell dol-
goznunk mindnyájunknak, hogy az 

idősekre ne csak egy napig irányul-
jon a figyelmünk, hanem lehetőleg 
365 napon át – mondta. – A hatvan 
év feletti korosztály arányában és 
létszámában egyre nagyobb növe-
kedést mutat. Magyarországon má-
ra minden ötödik ember betöltötte 
a hatvanadik életévét, arányuk el-
érte a húsz százalékot, ez számsze-
rűen kétmillió lakost jelent, több-
ségük egyedülálló. Mára orszá-
gunk az időskorúak és a nyugdíja-
sok társadalma lett – tudtuk meg 
Schnöller Jánosné beszámolójából. 
Ebben a helyzetben a fiatalabb ge-
nerációnak még nagyobb körülte-
kintéssel és figyelemmel kell lennie 
a környezetükben élő idősek felé.

Megújul 
a hajléktalanszálló

Húsz női férőhellyel bővül a vár-
palotai hajléktalanszálló.

Ez ügyben tartottak sajtótájékoz-
tatót az ENSZ–Habitat világnapja al-
kalmából a hajléktalanszállón, ahol 
Sejli Renáta, a szervezet szóvivője, 
Dobos Ágnes, a Magyar Vöröskereszt 
megyei igazgatója, valamint Kato-
na Csaba alpolgármester ismertette 
a programot. A tájékoztatón megje-
lent a szálló körzetének önkormány-
zati képviselője, Jákli Tivadar is.

Régóta készült a Vöröskereszt a 
túlzsúfolt szálló bővítésére – tájé-

koztatott Vödrös Bálintné, a haj-
léktalanszálló vezetője –, az ön-
kormányzat javaslatára és támoga-
tásával kötött sikeres szerződést 
a megyei szervezet és a Habitat, 
így szeptember 7-én elkezdődhe-
tett a munka a szálló felső emele-
tén. Azóta érkeznek folyamatosan a 
Habitat csoportjai a tengerentúlról 
és magyarországi amerikai iskolák-
ból, hogy önkéntes munkájuk nyo-
mán 1-2 hónap múlva beköltözhes-
senek a kialakított öt lakószobába a 
rászoruló nők.

G. A.
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Az öngyilkosság (orvosi nevén: suicidum) az 
a szándékos cselekmény, amelynek célja és vég-
eredménye a cselekvő saját életének kioltása.

Évente mintegy millió személy önkezűen vet 
véget az életének. Az öngyilkosságot a világ va-
lamennyi országában a tíz legfontosabb halálok 
közé sorolják, a 15–35 éves korosztálynál pedig 
egyike a három fő haláloknak.

Az önpusztítás családi, pszichés és szociális 
hatása valójában nem mérhető. Tény azonban, 
hogy minden eset legalább hat embert közvet-
lenül érint, iskolában, illetve munkahelyen pedig 
akár száz emberre is hatással lehet. 

Az öngyilkosságot ma biológiai, genetikai, 
pszichés, szociológiai és környezeti tényezők 
komplex interakciójából eredő, többdimenziós 
zavarnak tekintjük. Az érintett személyek 40-60 
százalékánál bizonyítható, hogy az elkövetést 
megelőző hónapban orvosi segítséget kértek, 
legtöbben családorvosukhoz fordultak, pszichiá-
terrel csak kevesen találkoztak. Az öngyilkossá-
gi veszély azonosítása, felmérése és a páciensek 

gondozása fontos orvosi feladat, amelynek kulcs-
szerepe lehet a megelőzésben. 

Az öngyilkosság önmagában nem betegség, 
és nem is feltétlenül jelez betegséget; a lelkiál-
lapot mégis jelentősen befolyásolja, hogy sor ke-
rül-e rá. 

A fejlett és fejlődő országokban publikált ta-
nulmányok egyaránt leírják, hogy az öngyilko-
soknál a mentális betegségek aránya igen magas, 
mintegy 80-100 százalék. Ezen belül, a becslések 
szerint a hangulatzavarban szenvedő páciensek 
öngyilkossági rizikója 6-15%, az alkoholbetege-
ké 7-15%, a szkizofréneké pedig 4-10%. Az ön-
gyilkosságot elkövető személyek többnyire nem-
csak egy, hanem egyszerre több lelki zavartól is 
szenvednek. Így például a hangulatzavar és az al-
koholizmus, valamint a személyiségzavarok nagy 
arányú együttes előfordulásával találkozhatunk. 
A tapasztalatok szerint összefüggés mutatható ki 
a hangulatzavarok szinte valamennyi típusa (bi-
poláris affektív zavar, depresszív epizódok, visz-
szatérő depresszió, valamint a tartós hangulatza-

varok pl. ciklotímia, disztímia) és az öngyilkosság 
elkövetése közt. Nyilvánvaló, hogy a nem megfe-
lelően kezelt és fel nem ismert hangulatzavarok 
esetében igen jelentős a szuicidum kockázata. 

A krónikus testi megbetegedések, az erős fizi-
kai terheltség mellett, fokozott pszichiátriai ter-
heltséggel (pl. depresszióval) is együtt járhatnak. 
A betegség krónikussága, az akadályozottság ér-
zése és a rossz prognózis szintén előre jelezheti 
az önpusztítás szándékát.

A klinikai gyakorlatból származó tapasz-
talatok szerint az öngyilkossághoz egyéni és 
szociodemográfiai tényezők sora kapcsolódik. 
Ezek a tényezők a következők: pszichiátriai 
zavarok, súlyos fizikai betegség, korábbi ön-
gyilkossági próbálkozások, magányos életvi-
tel, munkanélküliség, vagy nyugdíjazási krízis, 
gyermekkorban bekövetkezett tárgyvesztés.

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

IGNÁCZ ADRIENN

A pszichológus válaszol

Az öngyilkosság 1.
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Megkérdeztük...
Fogyaszt-e 

biotermékeket?

Mile Károly asztalos
Nem szoktam biotermékeket 

vásárolni, inkább a szüleim kert-
jéből származó zöldségeket-gyü-
mölcsöket fogyasztom. Drágának 
tartom a bioboltokban található 
élelmiszereket, de ha olcsóbbak 
lennének, talán én is vásárolnék.

Kellerné Szász Anikó virágkötő
Szeretem a bioételeket, rendsze-

res fogyasztója vagyok az általam 
termesztett zöldség-, gyümölcsfélék-
nek. Ha vásárolok, mindig megnézem 
a termék összetételét. A biotermékek 
sajnos jóval drágábbak, de számunk-
ra az egészség a legfontosabb.

Vaczula István vállalkozó
Az otthoni kiskertemben biosző-

lőt termesztek, amit termé sze tesen 
nem permetezek. Bio üz le tekben leg-
inkább mangalica- és szürkemarha- 
húst szoktam vásárolni. A minden-
napos bevásárlások alkalmával pedig 
inkább a feleségem a „beszerző”.

B. K.

Hagyományos ízek piaca
A természetes élelmiszerek ked-
velőinek lehetősége nyílt köz-
vetlenül a termelőktől vásárol-
ni az október 10-én, Várpalotán 
megrendezett őstermelői piacon. 
A biotermékek iránti igény egyre 
inkább növekszik, hisz nem csak 
egészségesek, hanem ízletesek 
is, mindamellett, hogy termesz-
tésük környezetkímélő.

A Hagyományos ízek piaca né-
ven idén első alkalommal megrende-
zett kis- és őstermelői piacon, ház-
táji gazdaságban előállított, kiváló 
minőségű friss termékeket lehetett 
megvásárolni reális árakon. A ren-
dezvény a polgármesteri hivatal, a 
TEMA Hungária Egyesület és a Kis-
térségi Vidékfejlesztési Iroda szerve-
zésében zajlott a Szabadság téren.

A friss nyers zöldségeken és 
gyümölcsökön kívül bárki kedvére 
találhatott különböző befőtteket, 
savanyúságokat, rendkívül sokfé-
le mézet, erdei gyűjtött termést és 
dísznövényt, kóstolhatott fügét és 
tökmézet. Mindemellett különböző 
kézművestermékekkel és -játékok-
kal is fogadták az érdeklődőket.

Urák Éva, a veszprémi Kézmű-
ves Kuckó vezetője elmondta, na-
gyon fontosnak és jónak tartja az 
ilyen jellegű kezdeményezéseket 
mind a kistermelők, mind a vásár-
lók szempontjából, mert ezzel si-
kerül a termelőket és fogyasztókat 
közelebb hozni egymáshoz.  

– Örömmel mondhatom, hogy 
még mindig nagy az érdeklődés a 
kézművesség iránt – újságolta. – 
Egyre többen szeretnének meg -
ismerkedni természetes anyagok-
kal, számomra pedig jó érzés, 
hogy tovább népszerűsíthetem 
a hagyományőrzést. Ha lesz még 
Várpalotán ilyen vásár, minden-
képpen jövök! – mondta Urák Éva.

BALÁZS KITTInemCsak bio-, hanem kézművestermékek is voltak a vásáron

naGy érdeklődés nyilvánult meG az előadások iránt

Központban a szív
A Nepomuki Szent János Római 
Katolikus Általános Iskola tor-
naterme adott helyet a szívünk 
világnapja alkalmából rendezett 
előadás-sorozatnak, melynek fő 
témája különféle megközelíté-
sekkel a szív és az egészség volt.

Olyan orvos előadók szólaltak 
fel, akik szakmai téren nagy elis-
mertséggel rendelkeznek, országo-
san ismertek és köztiszteletnek ör-
vendenek. A szuggesztív előadások 
vezérfonalként hatottak a hallgató-
ság gondolataiban, vezetve, irányít-
va azt a szív útján. Hallhatóak vol-
tak történetek, vélemények a test 
vonatkozásában orvosi szempont-
ból, a tudomány szemszögéből, sok-
szor humorral fűszerezve, de min-
den esetben összekötve a lélek vilá-
gával. A természetfeletti szempont 
is erőteljesen megjelent: Isten, aki 
gyógyít, teremt, élet és halál ura. 

A rendezvényt dr. Szalai Ma-
rianna belgyógyász, kardioló-
gus szakorvos vezette, megnyitó 
gondolatokat mondott: Németh 
Árpád polgármester, Lukátsné 
Oro vitz Piroska református lel-
kész, Nagy Károly veszprémi plé-
bános, a katolikus iskola alapító-

ja. Az előadásokat tartotta: dr. 
Iván László pszichiáter, geronto-
lógus, dr. Papp Lajos szívsebész, 
dr. Csókay András idegsebész. 
Közreműködtek: Forgács Zsuzsan-
na tanítványai, Lőrincz Máté, 
Pát kai Anna.

GÁGó
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Kígyók, pókok 
az ifjúsági házban
Az állatok világnapja alkalmá-
ból a Várpalotai Ifjúsági Ház 
meghívására hozta el és állítot-
ta ki Kápolnási Tamás Sárvárról 
értékes hüllőgyűjteményét.

Az állatok megtekintésére a vá-
rosunkból sok kis óvodás és iskolás 
gyermek érkezett, meglepetésükre 
az állatgyűjtő kézbe vette a kígyó-
kat, és meg is lehetett azokat si-
mogatni. A gyerekek nem idegen-
kedtek ettől, és érdeklődéssel hall-
gatták az állatgyűjtő előadását a 
hüllők világáról, életéről.

Nyolcéves korában gyűjtötte 
be első siklóját, az azóta eltelt 
évtizedekben pedig 47 különle-
ges hüllővel gazdagította állat-
gyűjteményét Kápolnási Tamás. 
Elsődleges célja a mára veszély-
ben lévő állatvédelem, hogy a jö-
vő generációja, a gyermekek fel-
ismerhessék: a kígyóktól, pókok-
tól nem kell félni, bántani pedig 
nem szabad, a természetben él-

ni kell hagyni őket. Emiatt tart 
szívesen előadásokat, nyitott 
biológia órákat az iskolákban, ál-
latait bemutatva közelebb hozza 
a hüllőket az ifjúsághoz. Ő maga 
nem kereskedik az állatokkal, be-
gyűjti, megmenti és a számukra 
legmegfelelőbb körülmények kö-
zött tartja őket otthonában. Az 
állatgyűjtő a Sárvári Környezet-
védő és Természetbarát Egyesü-
let hüllőkért felelős tagja. G. A.

Kompetencia alapú 
oktatás a gimnáziumban
Szeptembertől megkezdődhe-
tett a kompetencia alapú ok-
tatás a várpalotai Thuri György 
Gimnáziumban, amely nagy le-
hetőséget teremt a nevelés fej-
lesztésére, a programban részt 
vevő diákok tanulási és pedagó-
gusok szakmai fejlődésére.

A megnyitó projektindító na-
pon Kovács Imréné, az intézmény 
igazgatója üdvözölte a jelenlé-
vőket, majd köszöntőt mondott 
Galambos Szilvia tanácsnok, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés tagja. 
Kiemelte, hogy a Veszprém Megyei 
Önkormányzat a Társadalmi meg-
újulás operatív program, A kompe-
tencia alapú oktatás egyenlő hoz-
záférés innovatív intézményekben 

című sikeres pályázata keretében 
több intézményében is tudja biz-
tosítani az oktatás módszerta-
ni megújulásának elősegítését, a 
kompetencia alapú oktatás beve-
zetését, valamint a pedagógusok 
szakmai továbbképzését. 

A kompetencia alapú nevelést 
elősegítő Szélrózsa című pályázatot 
Molnár Lajos komplex intézményi 
szaktanácsadó, folyamattanácsadó 
mutatta be a gimnázium tanárai 
számára, majd a pedagógusoknak 
a fejlesztés során megvalósuló sze-
repéről és felelősségéről Sipos Im-
re középiskolai igazgató beszélt. A 
projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával 
valósulhat meg az intézményben.

a kíGyóktól, pókoktól nem kell félni

Testvérvárosunk, 
Körmöcbánya

Várpalota már a ’60-as években 
is rendelkezett külföldi kapcso-
latokkal. 1956-ban a Várpalo-
tai Bányász Sportkör megbíz-
ta Csiky Istvánt, hogy keressen 
egy külföldi partnert, akikkel a 
város sport- és kulturális téren 
együttműködhet. 

A közös pontot a bányászat je-
lentette, s a választás végül Kör-
möcbányára esett. A tízéves si-
keres együttműködés eredménye-
ként 1966-ban a két település 
testvérvárosi szerződést kötött 
egymással. Ám a rendszerváltást 
követően a kapcsolat szinte tel-
jesen megszűnt, végül 1996-ban 
Várpalota akkori polgármeste-
re kísérletet tett a testvérvárosi 
kapcsolat újrafelvételére. Ennek 
eredményeként két évvel később 
sor került a testvérvárosi megálla-
podás aláírására, a baráti kapcso-
lat megerősítésére, az együttmű-
ködés felújítására és új alapokra 
helyezésére.

Körmöcbánya Szlovákia nyuga-
ti részén található, 253 km-re Vár-
palotától, lakossága alig hatezer 
fő. A XIV. században a magyar-
országi aranykitermelése után a 
város az Arany Körmöcbánya jel-
zőt kapta. Legdominánsabb és 
egyben legrégebbi része a vár, a 
Szent Katalin-templommal. A kör-
möci hegyek legmagasabb pontja 
a Flochova csúcs (1316,9 m), me-
lyet erdő borít, így a kilátás csak 
részleges. A föld alól – 900 méter 
mélyről – termálvíz fakad, amelyet 
kihasználva termálstrand működik 
a városban. 

A főtér – a városi élet köz-
pontja –, jelentősebb épületei 
közé tartozik a ferences kolos-
tor templommal és kápolnával, a 
Pénz- és Éremmúzeum, a városhá-
za, a Pénzverde és maga a főtér 
kapuja. A kaput és a városfalat a 
XV. században építették. A XIV. 
században épült polgári házakat 
időközben többször átépítették. 
A tér közepén templom állt, ame-

lyet statikai hiányosságok miatt 
a múlt század végén lebontottak. 
Ami megmaradt, az a barokk szö-
kőkút és a szintén barokk stílusú 
pestisoszlop.

A Pénzverde eredetileg a fő-
tértől északra a Corner-völgyben 
épült, melyben 1329-ben ezüst-
garast, 1335-ben pedig már arany-
dukátot és ezüstdénárt vertek. Az 
épület homlokzatát a XIX. század 
első felében újjáépítették. Azért 
sorolható az Európában egyedül-
álló építészeti különlegességek 
közé, mert megalakulása óta egé-
szen a mai napig szünet nélkül 
működik. Amikor a török megszál-
lás idején veszélyben volt a város, 
a pénzverdét a várfalakon belülre 
helyezték át. 

Körmöcbánya vára a XIII–XV. 
század között épült középko-
ri épületek együttese. Dominán-
sa a Szent Katalin-templom, me-
lyet bástyák és tornyok vesznek 
körül, ez utóbbiban kilátóval. A 
város több pontján még állnak 
az eredeti bányászházak. Idilli-
kus egyszerűségükkel szépítik a 
várost és jelentik történelmének 
egy részét.

A Skalka síközpont a körmö-
ci hegyek centrumában található. 
Télen kitűnő lehetőséget nyújt a 
sportoláshoz: öt sífelvonó műkö-
dik, ebből kettő éjszakai világítás-
sal. Ezenkívül 15 km hosszú stan-
dard sífutó pálya és 42 km hosszú 
pálya üzemel a téli időszakban.

BÁLINT ANGÉLA

körmöCbánya Címere
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Megyei hírek

Tiltakoznak a költségvetés ellen a megyék
A 2010-re tervezett költségvetés visszavonását, az egészségügy 

finanszírozásának rendezését, és az elmaradt keresetkiegészítések 
kiutalását kérik, valamint a többi között a szlovákiai államnyelv-
törvény módosításának hatályon kívül helyezését szeretnék elérni a 
megyei önkormányzatok. A magyarországi megyék VI. országos talál-
kozóján erről egy közös nyilatkozatot is aláírtak. A magyar megyék 
napja 2009 programjait a szervezők az ezeréves megyerendszer, mint 
az irányítás közvetlenül választott középszintje, létjogosultságának 
megerősítése érdekében rendezték meg. „A kormánynak nem az ön-
kormányzatokkal, hanem az emberekkel van konfliktusa. Azt a pénzt, 
amit az önkormányzatoktól elvesz, az emberektől vesz el, hiszen így 
kevesebb jut majd a betegellátásra, az oktatásra, vagy például ját-
szóterekre” – hangzott el a tanácskozáson. A magyarországi megyék 
VI. országos találkozóján mind a 19 magyarországi megye képviselői 
részt vettek. A találkozóra meghívták a három székelyföldi megye, 
Hargita, Kovászna és Maros megye vezetőit is. 

Tudásközpont épül Veszprémben
Ingyenes használatba 99 évre átadja a megye a volt gyerekkórház 

épületeit a Pannon Egyetemnek. Az épületekben több mint kétmilli-
árdos fejlesztéssel nemzetközi hírű kutatási, fejlesztési, innovációs 
központot hoznak létre legkésőbb 2012-re. Az erről szóló megálla-
podást Lasztovicza Jenő megyei elnök és dr. Rédey Ákos rektor írta 
alá a megyeházán. Az aláírást megelőző sajtótájékoztatón az elnök 
elmondta: 2007. december 13-án döntött arról a közgyűlés, ameny-
nyiben az egyetem sikeresen pályázik, és elnyeri az átalakításhoz 
szükséges forrást, akkor a gyerekkórház épületeit használatba átad-
ja. Módosították a szervezeti és működési szabályzatot is, ugyanis 
kutatással, fejlesztéssel bővítették önként vállalt feladataikat. Az 
ingatlan átadása miatt módosították a vagyonrendeletet is. A három 
épület több mint egy hektáron helyezkedik el, értékük 404 millió fo-
rintra tehető. Dr. Rédey Ákos elmondta: 4,3 milliárdot nyertek el pá-
lyázaton tudásház kialakítására. A pénz zömét Veszprémben főként 
mérnöki, műszaki, informatikai területeken fordítják fejlesztésre, 
amellyel régi álmuk válik valóra. Az egyetem hatvanesztendős múlt-
ra tekint vissza, és továbbra is szeretne a kihívásoknak, a gazdasági 
versenyképességnek megfelelni. A munkahelyteremtés, az életminő-
ség javítása közös ügy. A beruházással hallgatói központot, korszerű 
oktató-kutató laboratóriumot is létrehoznak majd. 

Múltidézés Inotán
Talabér Márta alelnök a megyei, Németh Árpád polgármester a vár-

palotai önkormányzat nevében idézte fel a több évtizeddel ezelőtti 
eseményeket a Készenléti lakótelepen, Inotán, a hétvégén, ahol a 
város, a lakótelep és a civil szervezetek nosztalgianapot rendeztek.

Az ipar történetére, átalakulására, az itt élők életének legkiemel-
kedőbb mozzanataira dr. Bakonyi Csilla részönkormányzati képviselő 
köszöntője után Tolonics István, Várpalota díszpolgára, illetve Sikos 
Péterné, az Inota Kohó Nyugdíjas Klub vezetője emlékeztetett. A 
nosztalgianapon a közösségi parkban emléktáblát lepleztek le, a kö-
zösségi házban kiállítást nyitottak, idősek és fiatalok pedig műsorral 
kedveskedtek a megjelenteknek.

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

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

Gyógyszertáraink:
Belvárosi Gyógyszertár – Várpalota, Szent I. u. 2. • ELI Pa ti ka – Vár-
palota, Fehérvári út 17. (Tesco) • Kabay János Gyógyszertár – Várpa-
lota, Táncsics u. 15. • Szent György Patika – Várpalota, Szabad-
ság tér 4. • Szent Anna Gyógyszertár – Várpalota, Veszprémi út 7. 
• Tési-dombi Patika – Várpalota, Bakony u. 3.
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Víz, gáz, fűtés – Laguna
Mihók László éppen tíz éve alapí-
totta vállalkozását, Laguna épü-
letgépészeti üzletét (korábban 
Laguna szerelvénybolt). Az év-
forduló alkalmából az üzlet új 
helyre költözött, s szolgáltatási 
illetve termékköre is bővült. 

– Hogyan indult tíz éve a vál-
lalkozás?

– 1999-ben másodállásban kezd-
tem, egyéni vállalkozóként. Eleinte 
kisebb víz- és fűtésszerelési mun-
kákkal foglalkoztam, majd egyre 
több családi ház fűtésének korszerű-
sítését és felújítási munkáit végez-
tem el. 2003-ban a növekvő meg-
rendelések következtében létrehoz-
tuk első szerelvényboltunkat. Ekkor 
már a – kivitelezés mellett – anyag-
forgalmazással is foglalkoztunk.

– Mi indokolta az üzlet költöz-
tetését?

– Szerettünk volna szélesebb 
kínálatot létrehozni, az előzőnél 

exkluzívabb üzlethelyiségben. Ed-
dig víz-, gáz-, fűtésszerelési anya-
gokkal foglalkoztunk, most pedig 
villanyszerelési anyagokkal bő-
vítettük az üzlet áruválasztékát. 
Ezenkívül nagy hangsúlyt fektet-
tünk a megújuló energiás termékek 
(napkollektorok, kondenzációs ké-
szülékek) forgalmazására. A kínála-
tunk bővítésével egy újabb vásárlói 
kört tudtunk megcélozni, s ebben 
az új környezetben hiánytalanul ki 
tudjuk szolgálni ügyfeleinket.

– Milyen termékcsoportokkal vár-
ják a vásárlókat?

– A víz-, gáz- és fűtésszerelé-
si anyagok, szaniteráruk, épület-
gépészeti szerelvények széles vá-
lasztéka éppúgy megtalálhatók 
kínálatunk között, mint a háztar-
tási kisgépek vagy egyéb ipari és 
barkácsgépek. 

– A termékek mellett milyen 
szolgáltatásokat vehetnek igénybe 
az ügyfelek?

– Továbbra is megmarad a víz- 
és csatornaszerelés, központifűtés- 
és csőhálózat-szerelés, padló- és 
falfűtésszerelés, ezekhez jött a vil-
lanyszerelés is. A javításokat akár 
generál kivitelben is vállaljuk, te-
hát festéssel, járólapozással, csem-
pézéssel, minden hozzá tartozó 
munkálattal, a vásárlók igénye sze-
rint teljes körű szolgáltatást tudunk 
nyújtani. Ezenkívül épületgépészeti 
tervezést, napkollektor-telepítést, 
klíma- és szellőzésszerelést, vala-

mint öntözőrendszerek telepítését 
is vállaljuk. 

– Kik végzik a megrendelt mun-
kálatokat?

– A víz-, gáz-, fűtésszerelést sa-
ját szakembereink végzik, de nem 
kell a megrendelőnek külön keres-
nie burkolót vagy festőt sem, hi-
szen cégünk biztosítja ezeket a 
szakembereket is igény szerint. A 
nálunk vásárolt termékeket kedvez-
ményes áron szereljük be, munká-
inkra három év garanciát vállalunk. 

– Alapvetően melyik vásárlói ré-
teget célozzák meg termék- és szol-
gáltatáskínálatukkal?

– Minden vásárlói réteget ki tu-
dunk szolgálni, vannak kiváló mi-
nőségű és közepes minőségű ter-
mékeink is. A készleten tartott áru-
ink középár kategóriába tartoznak, 
de természetesen, ha valaki a ma-
gasabb minőséget keresi, kataló-
gusainkból azt is kiválaszthatja.

(x)

mihók lászló
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó SZERENCSÉT MűVELŐDÉSI KÖZPONT
Várpalota, Szent István u.
16-án, péntek 17 óra adománygyűjtő gá-

laműsor. Beszédet mond Németh Árpád 
polgármester. Fellépők: Cserregő Nép-
tánccsoport, DSE UNIÓ Fittnes csoport, 
Kölyökvár Óvoda – Micimackó csoport, 
Queen Dance Tánccsoport, Vásárhelyi Ál-
talános Iskola, Pátkai Anna – Nepumuki 
Sz. J. Ált. Isk. Támogatójegy ára: 500 Ft.

22., csütörtök 17 óra – Magyarország lán-
gokban című dokumentumfilm vetítése, 
a Palotai Turul Társaság szervezésében.

26., hétfő 10 óra – hagyományos megemlé-
kezés az 1956-os várpalotai események 
tiszteletére, az '56-os Klub szervezésében. 
Gyülekező a Nagy Gyula Galéria előtt.

November 4., szerda 17 óra – megemlékezés 
az '56-os forradalom leverésének évfor-
dulóján a Thuri téren, a kopjafa-emlék-
műnél, az '56-os Klub szervezésében.

IFJÚSÁGI HÁZ
Várpalota, Tési u. 3/B
27-én 17 órakor Itthon vagy otthon címmel 

zenés beszélgetés a Lord együttes szö-
vegírójával, Balogh József költővel és 
Erős Attilával, a zenekar gitárosával, ze-
neszerzőjével.

KRÚDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István út 28.
November 4-én 17 óra Ki tud többet a kom-

munizmusról? A Nagy-Magyarország Hon-
ismereti Iroda vetélkedője. A vetélkedőt 
rövid előadások színesítik. Várják iskolai, 
baráti, alkalmi közösségek jelentkezését 
a honismereti@citromail.hu címen.

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.

GÁL GYuLA SPORTCSARNOK
Várpalota, Fehérvári út
24-én 19 órakor Mobilmánia. Előtte 

RockBand-, Hátsó Gondolat-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: 25 dkg füstölt 
mangalica csülökhús, 2 db sárga-
répa, 2 db petrezselyemgyökér, 1 
zöldpaprika, 2 paradicsom, 10 dkg 
szárazbab, 10 dkg savanyú káposz-
ta, 1 vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 babérlevél, 2 ek. olaj, 
1 doboz tejföl, 3 dkg liszt, só, kö-
ménymag, fűszerpaprika

Elkészítés: A babot több vízben 
átmossuk és beáztatjuk egy éjsza-
kán át. A zöldségeket megtisztítjuk 
és felkockázzuk. A káposztát csak 

akkor mossuk ki, ha nagyon sava-
nyú. A vöröshagymát apróra vág-
juk, a fokhagymát összezúzzuk, a 
húst kockázzuk. A babot a csülök-
hússal feltesszük főni fűszerezett 
vízben. Beletesszük a zöldségeket 
és a káposztát. Ha félig megfőttek, 
beletesszük a paprikát és a paradi-
csomot is. Ha minden megfőtt, rán-
tást készítünk az olajból, lisztből, 
fokhagymából és a fűszerpapriká-
ból. A rántást elkeverjük a tejföllel 
és beleöntjük a levesbe. Jól felfor-
raljuk és kész a finom leves.

Recept(t)úra

Csülkös-káposztás bableves

Tegnap beállított hozzám egy Tyrannosaurus Rex és Hamlet. 
Volt nagy dínóm, dánom…

Humorzsák

Városi ünnepség – október 23. 
• 10 órakor ünnepi megemlékezés a Thury 

téren az 56-os emlékműnél. Köszöntőt 
mond Németh Árpád polgármester. 
• Ünnepi műsor: „Áldassék a neved, 
forradalom” – a Pannon Várszínház 

ünnepi műsora. • Koszorúzás. Közreműkö-
dik  a Várpalotai Bányász Fúvószenekar
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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

biztosító
Biztosítási ügynökség

személybiztosítások│Lakás- és vagyonbiztosítások
Gépjármű-biztosítások│Assistance szolgáltatások

Az új generáció
  biztosítója

Cím: Várpalota, szabadság tér 6. Nyitva tartás: h.–cs.: 8–16-ig, p.: 8–14-ig
telefon: 88/746-963, 70/941-5676, 70/941-5698

Az új generáció biztosítója
Az uniqa Biztosító Zrt. már rég-
óta szeretett volna jelen lenni 
Várpalotán. Ez október elsején 
megvalósult és megnyithatta iro-
dája ajtaját a lakosság előtt az új 
generáció biztosítója. Egri Ernő 
régiókonzulens és Pintér Tamás 
pénzügyi tanácsadó, a helyi iro-
da vezetője beszélt céljaikról.

– Hogyan jött az ötlet ügynöksé-
gük megnyitására Várpalotán?

Pintér tamás: – Biztosítónk szlo-
genje – az új generáció biztosítója 
– azt jelenti, hogy teljes körű palet-
tával az egész életutat tudjuk bizto-
sítani az emberek számára.  Ez a mo-
mentum vitt arra a döntésre, hogy 

szakmai tapasztalatomat az Uniqa 
Biztosítónál kamatoztassam, és 
mindezt városomban. Szándékom és 
a cég felkérése szerencsésen találko-
zott, és ennek eredményeképpen jö-
hetett létre a várpalotai ügynökség. 

– Milyen múlttal rendelkezik az 
Uniqa Biztosító? 

E. E.: – Jogelődünk, a Colonia 
Biztosító a rendszerváltás hajnalán 
vetette meg a lábát Magyarorszá-
gon, majd két átalakulás után jött 
létre az Uniqa Biztosító 2003-ban, a 
bécsi Uniqa Biztosító első legkomo-
lyabb befektetéseként. Jelenleg húsz 
országban vagyunk jelen, hazánkban 
teljes országos lefedettséggel. Szak-
mailag nézve kompozit biztosító va-

gyunk, ami azt jelenti, hogy mind 
vagyon-, mind személybiztosítás te-
rén széleskörűen működünk.

– Hogy áll a lakosság elé cégük 
jelenleg, a gazdasági válság idősza-
kában?

E. E.: – A már húsz éve fennál-
ló globális válság kicsúcsosodásként 
elért minket is, de én hiszek abban, 
hogy ez más oldalról tekintve lehető-
séget jelent. Azt látom, hogy a gazda-
sági bizonytalanságban élő emberek-
nek még nagyobb szükségük van egy 
biztonságérzetre, rájönnek az embe-
rek, hogy az öngondoskodás elen-
gedhetetlen számukra. Nekünk nagy 
szerepünk van ennek terjesztésében. 
Mindezeken túl, alaptevékenységünk 

mellett országosan sok, szép tevé-
kenységet szponzorálunk. Elsődleges 
területünk a sport, az ifjúság, a mű-
vészeti tevékenységek, például mi va-
gyunk az egyik kiemelt szponzora az 
MKB Veszprém kézilabdacsapatának. 

P. T.: – Október 10-én nemzetközi 
félmaraton és országos futóversenyt 
rendeztek Várpalotán, természetesen 
mellé álltunk. A mozgás nagyon fon-
tos dolog, egy ilyen ügy mellé szíve-
sen adja a cég a nevét.

E. E.: – A rendelkezésünkre ál-
ló pénzügyi keretet úgy igyekszünk 
használni, hogy jó célokat támo-
gassunk. Ez a szándékunk Várpa-
lotán is, hogy előbbre tudjuk vin-
ni egy kicsit a város ügyét. (x)                                                                                

Szent            Anna

gyógyszertár

Az ön egészségére!

GyóGyszerkészítés (kenôcsök, porok, kúpok stb.)
Testtömeg-index számítása (BMI-index) | Metabolikus 
szindróma tanácsadás | Házipatika-feltöltés, -átnézés 
Ú t i p a t i k a - t a n á c s a d á s  |  V é r n y o m á s m é r é s 
Vércukormérés  –  té r í tés  e l lenében (200 F t ) 
koleszterinmérés – térítés ellenében (500 Ft) 
Homeopátiás gyógyszerek forgalmazása | Vichy termékek 
forgalmazása | Ayurvedikus termékek (Dabur) forgalmazása 
törzsVásárlói kártya  (10% kedvezmény a 
gyógytermékekre érvényes) | szimpatika-akciók 
sciennet termékpartner (5% kedvezmény) | Lejárt 
gyógyszerek átvétele | Nagy terjedelmû gyógyászati 

segédeszközök házhoz szállítása

szent anna gyógyszertár | 8100 Várpalota, Veszprémi u. 7.
Nyitva tartás:  H–P 7.30–19, Szo 8–13 óráig

GyóGySzerTáruNk SzoLGáLTATáSAI
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Egészségére!

A hangokhoz visszatérni már nem is olyan nehéz
Akinek egyszer elromlik a hallása, 
és elszokik a hangoktól, a zajok-
tól, zörejektől, egyfajta csendes 
megszokásba sodródik, ahonnan 
nem könnyű a visszaút. A hallás-
csökkenés egyénenként változó 
lehet. Egyes esetekben csak ke-
vésbé hallunk meg dolgokat, más-
kor halkabbnak érezzük a hango-
kat. Viszont a súlyos és elhanya-
golt hallásvesztés egyik veszélye 
az elmagányosodás, amelyet nagy 
akaraterővel kell legyőznünk. 

Az élet rendje az, hogy az em-
ber megszületik és felnő. Az évek 
során figyel, tapasztal, fejlődik és 
átad. Egy bizonyos kor után a felnö-
vés kifejezést felváltja az idősödés. 
Sokunk ezt tragédiaként éli meg. Ők 
azok, akik elkezdik megváltoztatni 
az addigi életüket, akik a korábban 
kedvelt időtöltéseikről lemondanak, 
mondván „már túl öregek hozzá”. A 

családjukkal is sokszor megszakad a 
kapcsolatuk, mert „nem akarnak a 
fiatalok terhére lenni”. Nem könnyű 
meghatározni azt a határt, amikor 
elkezdődhet ez az ördögi kör. Van, 
aki már negyven után így érez, de 
olyan is akad, aki hetvenévesen sem 
esik bele a csapdába. Őket kell kö-
vetnünk, hiszen az élet két részből 
áll, és a második is ugyanolyan kel-
lemes lehet. Az első részben törté-
nik a már említett épülés, amikor 
magunkba szívjuk a tudást, amiben 
a szüleink, a nagyszüleink és a kö-
zeli családunk játszik a legnagyobb 
szerepet. A másodikban ezt a fajta 
tapasztalatot és élményvilágot kell 
átadnunk a családnak, gyerekeknek, 
unokáknak, hogy ők is tovább ad-
hassák azt. Ez a feladata, küldetése 
mindenkinek. Élünk és életre neve-
lünk. Még ha úgy is gondoljuk, hogy 
„az öreg nem kell senkinek”, próbál-
juk ki a következő gyakorlatot: dől-

jünk hátra a kedvenc fotelünkben 
és kezdjük el az elejétől kezdve vé-
giggondolni az életünket. Most nem 
számít, hány évesek vagyunk, kezd-
jük a gyerekkorral és fejezzük be a 
jelennel. Próbáljuk felidézni az is-
kolás éveket, az első munkahelyet, 
a gyermekünk születését stb. Ren-
geteg siker és számos buktató volt 
az évek alatt, amelyet átvészeltünk 
olykor sírva, olykor nevetve. Ha gon-
dolatban eljutunk a jelenhez és visz-
szatérünk a kedvenc fotelünkbe, te-
gyük fel a kérdést: miért fosztjuk 
meg a fiatalabb generációt ezektől 
az élményektől, ezektől az építő jel-
legű tapasztalatoktól, miért nem 
meséljük el azokat? 

Sokaknak feltettem már a kér-
dést, és számos esetben a hallás-
csökkenés állt a háttérben. A leg-
többen félünk kommunikálni más 
emberekkel, mert rossz érzéssel tölt 
el, hogy nem halljuk vagy nem ért-

jük, amit mondanak. Ekkor kellemet-
len, hogy értetlennek, öregnek, las-
súnak néznek, és egy idő után in-
kább kerüljük a beszélgetéseket.

Ha ön is észrevette, hogy hanya-
golja a családi találkozókat, keve-
sebbet beszél a gyerekekkel, az uno-
kákkal, ne törődjön bele, és számol-
jon le a magányos megszokással. 
Ennek első lépéseként most részt 
vehet egy ingyenes hallásvizsgála-
ton és a szakemberek segítségével 
egy hét alatt elfelejtheti a hallás-
csökkenés okozta fullasztó csendet. 
A vizsgálat nem fáj, nem tart soká-
ig. A készülék a környezet számára 
észrevétlen marad, nem kényelmet-
len és nem is drága.  Egy hét után 
elkezdheti felkeresni mindazokat, 
akiket eddig hanyagolt. Lépjen ki 
a csendből, hiszen gyerekei, unokái 
várják önt. Jelentkezzen a megadott 
elérhetőségeken és élje át újra a fel-
szabadult hallás élményét. (x) LCA
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Kerti munkák ősszel
Várpalotán a lakosok nagy ré-
sze törekszik környezete meg-
szépítésére, számos kertben 
ültetnek különféle dísz- és 
ha szonnövényeket. Maternik 
Zsol tot, a Liget Sziget faisko-
lai áruda vezetőjét kérdeztük 
arról, hogy milyen tennivalók 
vannak így ősszel otthonunk 
körül, a kertben. 

– Itt az ősz, az ültetés ideje. Mi-
lyen növényeket érdemes ilyenkor 
ültetni? 

– Valóban ilyenkor ültetnek 
legtöbben, pedig a konténeres nö-
vényeknek köszönhetően ez egész 
évben lehetséges. A haszonkertek-
ben ősszel érdemes ültetni szabad 
gyökeres gyümölcsfákat, illetve 
bogyós gyümölcsöket. Díszkertün-
ket ez idő tájt földlabdás örökzöl-
dekkel bővíthetjük, amelyek té-
len is üde színfoltként tündököl-

hetnek. Árnyékot adó díszfákat is 
tudunk ilyenkor telepíteni, ame-
lyekből már nagyobb méretűek is 
léteznek, így éveket tudunk meg-
spórolni, és a család is előbb tud 
hűsölni alattuk. Jól jár az, aki idő-
ben ültet, hiszen a mostani ked-
vező időjárást kihasználva a növé-
nyek könnyebben kezdenek gyöke-
resedni a talajban. 

– Melyek a legfontosabb kerti 
munkák ősszel?

A leérett gyümölcsfákról le kell 
szednünk a fenn maradt „múmiá-
kat”, amelyek nagyszerű lehető-
séget biztosítanak a gombáknak, 
hogy azokban átteleljenek, és ta-
vasszal tovább fertőzzenek. A le-
hullott lombot össze kell gyűj-
teni, és a komposztálóba tenni, 
hogy következő évben ingyen ér-
tékes tápanyaghoz jussunk. Emel-
lett növényvédelmi szempontból 
is fontos, hiszen sok kártevő tud 

áttelelni az avarban. Mostanában 
kell az érett szerves trágyát a ta-
lajba forgatni, amely már zsákos 
kiszerelésben is kapható, így azt 
kulturáltan lehet felhasználni. Az 
egész nyáron díszítő leanderjein-
ket, mediterrán növényeinket el 
kell kezdeni bevinni a téli szállás-
helyükre.

– Mely növények a legkedvelteb-
bek, melyeket érdemes ültetni? 

– Összességében elmondható, 
hogy mindegyik gyümölcsfa na-
gyon kedvelt. Várpalota talaj te-
kintetében is nagyon változatos, 
ezért nem mindegyik fa terem 
mindenhol egyformán. Érdemes 
ismerősök, szomszédok tapaszta-
latait is figyelembe venni. Dísz-
fákból már nemesítettek jó város-
tűrő fajtákat, érdemes tehát eze-
ket előnyben részesíteni. Kedvelt-
ségüket sok minden befolyásolja, 
azonban a kisebb termetű, virá-

gos fajták hódítanak. Árnyékot 
a nagyméretű fáktól várhatunk, 
kedveltek a hársak, kőrisek, juha-
rok, melyeknek sok fajtájuk léte-
zik, vannak már gyors növekedésű-
ek is. Az örökzöldek közül nagyon 
kelendőek a törpe fajták, amelye-
ket lehet sírokra, sziklakertekbe, 
kőedényekbe ültetni, ahol aztán 
hosszú évek alatt érik el az amúgy 
sem nagy méretet. Természetesen 
a felsorolt növények mindegyike 
megtalálható a Liget Sziget fais-
kolai árudában. Azt azonban nem 
szabad elfelejtenünk, hogy folya-
matosan kell gondoznunk növé-
nyeinket, különben nem várhat-
juk, hogy nagy termést, illetve 
díszértéket adjanak. A gondosko-
dáson többek között a locsolást, a 
folyamatos tápanyag-utánpótlást, 
metszést, valamint a permetezést 
értem.

(x)

ATI által szervezett

személygépkocsi-vezető 
tanfolyam

indul 
2009. október 19-én 16 órakor 
BERHIDÁN, az ADY ENDRE 

Általános Iskolában.

Jelentkezni a helyszínen vagy
ERDÉLYI TIBOR szakoktatónál  

a 30/227-0762-es telefonon.
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Könnyûzenei lexikon

Perfect Evolution???
A név után nem véletlenül áll a három kérdőjel, ez is az együttes 

nevének a része, zenekar ezzel szerette volna jelezni, azért nem ve-
szik oly halálosan komolyan a nevet, ők nem a tökéletes evolúció/fej-
lődés reprezentánsai.

A Perfect Evolution??? 2008 júniusában alakult meg a Közteher 
romjain. A Zsédely ’Csesz’ Gábor – ének (ex-Beer-állat), Tóth ’Marduk’ 
Roland – gitár (ex-Beer-állat), Banyár ’Jhonny’ Attila – szólógitár, 
vokál (ex-Szabotázs, ex-Dead Lock, Direkt?!), Szabados ’Sityu’ István 
– basszusgitár (ex-Reset, ex-Unchanged), Kiskó ’Csorbi’ Norbert – dob 
alkotta csapat már ezen év augusztusában felvett egy négy számból 
álló hanganyagot, már csak azért, hogy tudják a népek, mi az új sé-
ma. Ezen megtalálható a Fejfa nélkül, a Giotin, a Rommá tett életek 
és a Néma világ című számuk.Ez utóbbi a zenekar egyetlen lassú, me-
lankolikus száma. Zeneileg a tagokra jobbára a hard core, a hard core 
punk, streetpunk, grind hatott. Amúgy egy punk alapon nyugvó zenét 
nyomnak a fiúk éppen megfelelő mennyiségű hard core-ral és metállal 
fűszerezve. Sokan a következő zenei skatulyákba próbálták begyömö-
szölni a Perfect Evolution???-t: hardcore punk, faszapunk, metallcore 
punk, búzacore punk (by erdohati).

Az első koncertet Péten, a Szajna vendéglátó-ipari egységben kö-
vették el a tagok 2008 augusztusában. Azóta többször megfordul-
tak a várpalotai koncerthelyeken, azon kívül Budapesten, konkrétan 
Csepelen 2009. április 4-én, a Black Machine rockpubban a One and 
the same fesztiválon szabadították fel az elnyomatás alól a magyar 
punkkedvelőket, ahol a hazai együtteseken kívül csehek és franciák 
is voltak, de felléptek többek között Fehérváron a Pucok underground 
sörözőben, Szegeden a Garabonciás borozóban (itt osztrák és ame-
rikai zenekarok színesítették a hazai palettát), Veszprémben az Ex-
Metróban, hogy csak néhány bulit említsünk. 

Folyamatosan készülnek a számok, ezek közül villantsunk fel né-
hány címet: Lobbanjon lángra, Hazug eszmék, Kocsmaszerelem (ez az 
egyetlen vidám számuk), Lent a porban, Barát. 

A napokban vettek fel egy kétszámos albumelőzetest, és hogy a 
zenei perfect evolution meglegyen, próbálnak rendre, s szervezik a 
koncerteket. Télre szerzői kiadásban egy nagy albummal rukkolnának 
elő, amelyen 10-11 szám lesz megtalálható. A korong címe már tud-
ható: Tűzzel vizet.

Ne csak a tökéletes fejlövés helyett keressünk rá a Perfect 
Evolution??? oldalára: http://www.myspace.com/perfectevolutionvp

Jól járunk.

Tagok
A Zsédely Gábor – ének
Tóth Roland – gitár
Banyár Attila – szólógitár, vokál
Szabados István – basszusgitár
Kiskó Norbert – dob

Ingatlanértékesítés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 
39.) nyilvános árverésen (licit útján) értékesíti az alábbi ingatlanokat:

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/2 hrsz.-ú „beépítetlen terü-
let” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 
2 304 000 Ft +25% ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/3 hrsz.-ú „beépítetlen terü-
let” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 
2 304 000 Ft +25% ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/4 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 
304 000 Ft +25 % ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/5 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 304 
000 Ft +25 % ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/6 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2  
304 000 Ft  +25 % ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/7 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 
304 000 Ft +25 % ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota Munkácsy Mihály utcában található 1223/8 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 
304 000 Ft +25 % ÁFA (2 880 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/9 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 
1068 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 417 600 Ft +25% 
ÁFA (4 272 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/10 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 
1026 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 283 200 Ft +25% 
ÁFA (4 104 000 Ft). Ajánlati biztosíték:200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/11 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 
983 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 145 600 Ft  +25% 
ÁFA (3 932 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/12 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 
941 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 011 200 Ft +25% 
ÁFA (3 764 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/13 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 
899 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 876 800 Ft +25% 
ÁFA (3 596 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/14 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 
856 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 739 200 Ft +25 % 
ÁFA (3 424 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/16 hrsz.-ú „beépítetlen terü-
let” megnevezésű, 1129 m2 területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 
3 612 800 Ft. +25% ÁFA (4 516 000 Ft). Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

A részletes árverési kiírás átvehető a Polgármesteri Hivatal hatósági irodáján, Vigh 
Rita vagyongazdálkodási ügyintézőtől (8100, Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Telefon: 
06)88-592-660) 1600 Ft + 25% ÁFA ellenében, 2009. október 2-tól. A nyilvános ár-
verés előtt a telkek megtekinthetők az ügyintéző jelenlétében 2009. október 2-án 
(péntek) 11 órától 12 óráig, illetve 2009. október 5-én (hétfő) 15 órától 16 óráig.

A liciten való részvétel regisztrálási határideje: 2009. október 19.
A nyilvános licit időpontja: 2009. október 20.

BuRSA HuNGARICA ÖSZTÖNDíJPÁLYÁZAT
Várpalota Város Önkormányzata a 2010. évben is csatlakozik a Bursa 
Hungarica elnevezésű ösztöndíjpályázathoz, melyet a felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű diákok vehetnek igénybe. 
A pályázat kiírása és a pályázati adatlap megtalálható a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján és portáján, valamint letölthető az e-önkor-
mányzat/Bursa Hungarica menüpont alól.
A pályázat beadási határideje: 2009. október 30. (péntek)
További információ: tel.: 592-663, mobil: 0620/9817302
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Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

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

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

kül- és beltéri nyílászárók 
gyártásA és beépítése

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

belvárosi gyógyszertár
Várpalota, Szent István út 2. (Skála)

Nyitva: h.–p.: 7.30–18.30, szo.: 8–13 óráig

Háztartási gépek javítása
Baksa György  

háztartásigép-szerelô, 
klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

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

november 5-én
jelenik meg.

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

Várpalota Készenléti lakótelepen eladó egy 
64 nm-es, három szoba összkomfortos 
lakás. A lakás használt, de jó állapotú. 
Földszinti, jó közlekedésnél, szép he-
lyen található. Érdeklődés: 06 20/583-
9409 és 06 20/525-6798

Budapesti, XIII ker. kertvárosában lévő, 
56 nm-es önkormányzati lakásomat 
elcserélném Tésre, Csórra, Várpalotá-
ra, egyéb jó közlekedéssel rendelke-
ző, rendezett helyen lévő családi ház-
ra vagy téglalakásra, kis kertrésszel.  
A lakás kettő szoba összkomfortos, kis 
kamra a lakásban, és külön pincerész is 
van. Ráfizetni nem tudok. Érdeklődés: 
06 20/525-6798 vagy levairegina@
gmail.com 

Ősi községben összközműves gázkonvekto-
ros, 95 nm-es családi ház 500 nöl telken 
eladó. 20/470-5159

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

Sürgősen eladó a Honvéd utcában 42 nm 
hőszigetelt, másfél szobás  I. emele-
ti lakás, új nyílászárókkal, radiátorok-
kal, mérőórákkal. Iár: 5,8 M Ft. Érd.: 
20/3672-598

Eladó Baglyasban 4463nm-es rendezett te-
lek, szőlővel, gyümölcsfákkal, lakható 
présházzal, 2 pincével. Villany van, víz 
folyamatban. 88/372-550, 70/372-7979

Tési-dombon garázs eladó a Hóvirág utcá-
ban. 30/525-4605

Eladó Pétfürdőn a Berhidai úton egy 86 nm-
es családi ház garázzsal, nagy kerttel. 
70/571-4356

Várpalotán eladó 1+3 félszobás amerikai 
konyhás egybe nyitott nappalival, hő-
mennyiség-mérős lakás. Redőnyös ablak-
erkély. Érd.: 30/365-0318, 30/252-6409

Készenléti ltp-s, 3 szobás öszzkomfortos er-
kélyes lakás 6,75 M Ft-ért eladó vagy ki-
sebbre cserélhető. Érd.: 20/318-1139, 
20/2269-435, 88/472-828

Várpalotán a Brinkmann házakban eladó 
1+2 szobás, első emeleti, hőmennyi-
ségmérős lakás. Irányár: 9.5 M Ft. Tel.: 
70/3894858

Reális áron eladó vagy albérletbe kiadó 
Felsőinkám utcai garzonlakás. Érd.: 
20/972-8400

Eladó Berhida, Kiskovácsi úton 2 szobás, 
felújításra szoruló családi ház. Víz, gáz, 
csatorna bevezetve. Érd.: 70/657-1263, 
30/330-3172

Budapesten a Garai piacnál kiadó albérlet 
diákoknak. 30/388-4141

Állást keres
Művészi szintű egyedi  dekoráció készítése. 

Helyszínre tervezés és kivitelezés ma-
gánlakásba, üzletekbe, irodákba. Meg-
lévő munkáimból is válogathat. Tel: 
20/986-2103

Angliában szerzett nyelvismerettel korre-
petálást vállalok. Érdeklődni a 30/742-
3675 telefonon lehet.

óvodások iskolára felkészítése, iskolások 
korrepetálása, felzárkóztatása. Szakkép-
zett pedagógus óvodások, kisiskolások 
foglalkoztatását, felügyeletét vállalja, 
akár saját kertes házában is. 70/568-
8240

Középkorú nő gyermekfelügyeletet vállal. 
0-24 óráig, hétvégén is. Igény szerint 
saját otthonában is. 30/461-2214

Méltányos áron vállalok farmer-, nadrág-, 
szoknyarövidítést, zippzárcserét, alakí-
tást, javítást. 30/642-1863.

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

Simson S51 eladó, szép állapot. Iár: 53 000 
Ft. 70/334-6749

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

Keresek sérülésmentes Suzuki Swiftet 2005-
től, GLX AC-t megvételre. 70/500-0052

Vegyes
Olyan emberek jelentkezését várom szíves-

ségbank létrehozása céljából, akik se-
gítenének másoknak a kölcsönösség je-
gyében. Pénz kizárásával! Érd.: 70/775-
2709, 88/746-178, zolmik@mailbox.hu

Várpalotán 150 literes fagyasztóláda eladó 
vagy távirányítós tv-re cserélhető. Cca 
15 000 Ft- ig.  Érd.: 06 30/483-5602.

Eladó Orion színes txt-es 55 cm-es tv új álla-
potban. Irányár: 16 000 Ft. Érdeklődni: 
70/247-0423 telefonon lehet.

Eladó butikban vásárolt, új 62-es lila télika-
bát, 47-es farmernadrág, 5 CD-s Panaso-
nic hifi. Érd.: 88/479-194

Olcsón eladó Gold Star hifi lemezjátszó, rá-
dió, kétkazettás magnó hangfallal és 
konyhai szagelszívó. 20/3672-598

Eladó sötétbarna plüss ülőgarnitúra 3-2-
1 fekhellyé alakítható, fabetétes. Iár: 
30 000 Ft. Érd.: 466-7205

Eladó 1 db zuhanypanel, 6 fúvókás, új,   1 db  
üveglapos asztal, 6 szék, 1 db 140x200-
as  ortopéd matrac. Érd.: 30/496-2225

Eladó  1 db tálalószekrény diószínű régi stí-
lű, nagyon szép 2 db kis szekrénnyel. 
Érd.: 30/496-2225

Rotter kertészetben árvácska, krizantém 
termelői áron kapható. Érdeklődni: min-
dennap 15 órától 20 óráig, hétvégén is. 
Várpalota, Március 15. u. 4.  (Loncsos).  
Tel.: 70/501-9421

Eladó tv-állvány, gyermek íróaszta-
li szék, brendonos baldachingarnitúra, 
pelenkázószivacs, babaágy szivaccsal, 
napernyő, bébiőrző, fürdőkád, 2 db téli 
overál. 20/212-6734

2009. okt. 8-án ellopták a pénztárcámat az 
összes iratommal együtt. Kérem az el-
tulajdonítót vagy a becsületes megtalá-
lót, hogy az iratokat juttassa vissza cí-
memre, vagy dobja be a szolgáltatóhá-
zi nyomtatványbolt postaládájába. Tel.: 
30/277-4648

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)

györgy zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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 31., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.
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Félmaratont futottak
Idén immár tizenhatodik alka-
lommal rajtolt el a Várpalota 
félmaraton, és ezzel párhuzamo-
san a 22. nemzetközi országúti 
futóverseny Várpalota Város Ön-
kormányzatának szervezésében.

A verseny napsütéses, szél-
csendes időben zajlott, öt ország 
több mint száz versenyzőjének 
részvételével.

– Szerencsére jó időt fogtunk 
ki, és nagyon jó hangulatú ver-
seny volt. Az ország számos pont-
járól érkeztek versenyzők, pl. Kis-

kunhalasról vagy Pécsről, külföld-
ről pedig Horvátországból, Auszt-
riából és Olaszországból is jöttek 
hozzánk, sőt egy etióp futónk is 
volt! – nyilatkozta Németh Tibor 
sportreferens.

A mezőny tíz órakor rajtolt el 
a Gál Gyula Sportközponttól és 
ide is érkezett vissza. A verseny-
zőket kilenc kategóriában (négy 
női és öt férfi) díjazták. Felnőtt 
kategóriákban pénzdíjban és ku-
pában, a többi korcsoportban pe-
dig ajándéktárgyban és kupában 
részesültek a dobogósok. B. K. 

FÉLMARATONI FuTÁS EREDMÉNYE: 
Felnőtt férfi: 1. Fexissa Nos sis sa, 2. Őri 
István, 3. Kedves Roland. Felnőtt női: 
1. Farkas Katalin, 2. Kovács Zsófia, 3. 
Auerbach Szilvia 

VÁROSI FuTÁS EREDMÉNYE:
2001-ben született vagy fiatalabb fi-
úk: 1. Oláh Dávid (Vásárhelyi Általános 
Iskola), 2. Brassai Martin (Nepomuki Ált. 
Iskola), 3. Csalló Gábor (Bartos Ált. Is-
kola). 2001-ben született vagy fia-
talabb lányok: 1. Kiss Georgina (Hor-
váth I. Ált. Iskola), 2. Sörös Bernadett 
(Bartos Ált. Iskola), Nagy Dorina (Vásár-
helyi Ált. Iskola). 1999–2000 között 
született fiúk: 1. Fábián Vince (Vásárhe-
lyi Ált. Isk.), 2. Laczó Krisztofer (Bán A. 
Ált. Isk.), 3. Tokovics Alex (magániskola). 
1999–2000 között született lányok: 1. 
Nagy Kitti (Vásárhelyi Ált.Isk.), 2. Ko-
lompár Alexandra (Bartos S. Ált. Isk.), 3. 
Márkus Vivien (Bán A. Ált. Isk.). 1997-
1998 született fiúk: 1. Szélinger István 
(Bartos S. Ált. Isk.), 2. Szekeres Marcell 
(Nádasladány), 3. Szedlák Tamás (magán-
iskola). 1997–1998 között született lá-
nyok: 1. Waller Rebeka (Bakonynána), 

2. Berkes Mercédesz (Bakonynána), 3. 
Weiszhaupt Kata (Horváth I. Ált. Isk.). 
1995–1996 született fiúk: 1. Simon 
Márton (Várpalota), 2. Somogyi Dávid 
(Csetény), Fröhlich Tamás (Nepomuki 
Ált. Isk.). 1995–1996 született lányok: 
1. Nikolics Barbara (Bartos S. Ált.Isk.), 
2. Vida Izabella (Bartos S. Ált. Isk.). 
1990–1994 született fiúk: 1. Pandúr Ri-
chárd (Faller J. Szk. Isk.), 2. Jakab Dávid 
(Faller J. Szk. Isk.), 3. Berkes Krisztián 
(Bakonynána). 1990–1994 született lá-
nyok: 1. Nagy Renáta (Kolping Ált. Isk.), 
2. Hajdú Alexandra (Faller  J. Szk. Isk.), 
3. Nagy Anikó (Bartos S. Ált. Isk.). Fel-
nőtt, férfiak:  1. Rónaszéki Péter (Vár-
palota) Felnőtt, nők: 1. Herter Diána, 2. 
Horváth Erzsébet, 3. Lukáts Helga (mind 
Várpalota). Veterán férfiak, I. kate-
gória: 1. Spisják András (Pétfürdő), 2. 
Koska János (Várpalota). Vetarán nők, 
I. kategória: 1. Vígh Katalin (Pétfürdő), 
2. Bencsik Annamária (Várpalota). Vete-
rán férfiak, II. kategória: 1. Barakonyi 
Lajos (Bp), 2. Bachstadt János (Herend). 
Veterán nők, II. kategória: 1. Baranyai 
Lászlóné (Pétfürdő), 2. Simon Edit (Vár-
palota).

A 2009. évi félmaratoni futóverseny támogatói és lebonyolítói
Köszönetet mondunk a verseny támogatóinak, illetve a lebonyolításban résztvevőknek: METALL-FORM Technik Kft., Plazma-Technológia 
Kft., KlímAblak Kft., VÁR-SZER ’96 Kft., Gavallér 2003 Bt., Öcsi Cukrászda, „K-P” Vendéglátó Bt. , BÁVA Bt., Fényáram Bt. , Péti Po-
lietilén Zsák Kft. , Nemzetközi VEGYÉPSZER Zrt., Digitál Szerviz Kft., KI-LE-SE’M Kft., SLE-PA Kft., Stangli Bt., Bátor Kft., POL-S Kft., 
Bakony-Pí Bt. , Nemzetközi Vegyépszer Zrt., Nitrogénművek Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., Fogadó A Két Bagolyhoz, Sissy Fehérnemű, 
NÍLUS Fürdőszobaszalon, INOTAL Zrt., Kárpátia Tüzép Kft., Kocsi Tamás, Selavi Kft. Pétfürdő, Alba Metal Alpin Kft., Veszprém Me-
gyei Sporttanács, Rácz Tamás, Pálmai Kft., Városi Rendőrkapitányság, Várpalota Város Közterület-felügyelete, Várpalotai, Inotai, Ősi, 
Berhidai Polgárőrség, MH Bakony Harckiképző Központ, Gál Gyula Városi Sportközpont, LARO-BAU Kft., AMBA GYGV. Köszönet Dunai 
Lászlónak a modellezőbemutatóért.

Várpalota Város Önkormányzata

Vége a rossz sorozatnak
Várpalotai Bányász SK–Komlói 
Bányász SK 3:1 (0:0)

Várpalota: Kasza, Lukács, Láng,  
Horváth, Kaufmann, Bogdán, Ko-
vács, Híró, Blaski, Huml, Hardi.

Csere: Saári, Vető, Szabó. Edző: 
Pintér Csaba. 

Gól: Hardi, Bogdán (2), ill. See-
ma yer.

A Várpalotai Bányász SK lab-
darúgócsapata az előző évadban 
a Veszprém megyei I. osztályban  
megszerzett első helyével jogot 
szerzett arra, hogy 16 év után újra 
az NB III-ban szerepelhessen.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
érthetetlen döntésének következté-
ben azonban a Dráva csoportba ka-
pott besorolást. A megnövekedett 
kiadások miatt a klub vezetőinek 

fejében még a visszalépés gondo-
lata is felmerült, melyet azonban 
elvetettek, mivel akkor a megyei 
IV. osztályban kellett volna meg-
kezdeni az őszi szezont. A kedve-
zőtlen előjelek után nem is ma-
radhatott más a célkitűzés, mint 
a tisztes helytállás és a bennma-
radás kiharcolása. A célok eléré-
séhez oly fontos bajnoki pontok 
azonban csak nem akartak megszü-
letni. Egészen a 7. fordulóig kel-
lett várni, ekkor azonban megtört 
a jég, és hazai pályán a Komló le-
győzésével megkezdhette a csapat 
a felzárkózást. Innentől, ha a játé-
kosok elhiszik, hogy tudnak győz-
ni, talán beindul a pontgyűjtés, 
és bebizonyítják, hogy újoncként 
is megállják a helyüket. A benn-
maradás kiharcolása mindenesetre 
nehéz feladatnak ígérkezik, a baj-
nokság átszervezése miatt ugyanis 
várhatóan csak az első kilenc he-
lyen végzett csapat szerepelhet jö-
vőre is a harmadosztályú bajnokság 
küzdelmeiben. A Bányász követke-
ző hazai mérkőzése október 17-én 
szombaton 14 órakor lesz a Mohács 
együttese ellen.

A Várpalotai Bányász labdarúgóinak 
eddigi mérkőzései:
 1. VBSK–Szentlőrinc 1:3
 2. Kaposvár II.–VBSK 3:1
 3. VBSK–Paks II. 1:8
 4. NTE 1866–VBSK 3:1
 5. VBSK–Nagyatád 0:2
 6. Szekszárd–VBSK 2:0
 7. VBSK–Komló 3:1

Vereség után győzelem
Várpalotai Bányász–PLER II. 
33:26 (20:14)

A kézisek az előző fordulóban 
egygólos vereséget szenvedtek a 
hazai pálya előnyét élvező Szent-
endre otthonában. (Szentendre–
VBSK 30:29).

A javításra hazai pályán nyílt le-
hetőség, a bajnokság 5. fordulójá-
ban megrendezésre kerülő mérkőzé-
sen a tavaly hatodik helyen végzett 
PLER II. második csapata látogatott 
el városunkba. A szentendrei botlás 
nem vette el a hazai nézők kedvét, 
ismét mintegy négyszáz szurkoló lá-
togatott ki a találkozóra. A hangu-
lat pedig újra remek volt, a legutób-
bi hazai mérkőzésünk után nem vé-
letlenül nyilatkozta Vártok Ákos, a 
Nagyatád edzője: „Az RKC-s katica 
hátán egyel több pont lett, de sze-
retném megérni, hogy hazai pályán 
olyan buzdítást kapjunk, amilyen 

hangulatot a várpalotai szurkolók 
csináltak!” A Bányász a mérkőzé-
sen rögtön magához ragadta a kez-
deményezést, és fokozatosan növel-
ve előnyét bizonyította, hogy jobb 
csapat soros ellenfelénél. A kapu-
ban Cziráki Zsolt remek napot fogott 
ki, és átlövőink, Paic Róbert és Nagy 
Csaba is nagyszerű formát mutattak. 
A második félidőben már 11 gólos 
előnyt is mutatott az eredményjel-
ző, az utolsó percekben azonban ki-
maradtak ziccerek, így ellenfelünk-
nek sikerült csökkentenie hátrányát. 
A végül hétgólos, teljesen megér-
demelt győzelem remek felkészülés 
volt a csapat előtt álló nehéz mér-
kőzések előtt. A VBSK legközelebb 
október 18-án, vasárnap 17 órakor 
a még veretlen Vác otthonába láto-
gat, majd 23-án, pénteken a szintén 
vereség nélkül álló Tata együttesét 
látja vendégül a sportcsarnokban.

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
w

w
.h

u
b

e
rt

p
a

rk
e

tt
a

.h
u


