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Elegem van a nézhetetlen té-
véműsorokból. Sokan azt mondják, 
már nincs is nézhető, mások még 
hisznek a Spektrumban, a National 
Geographicban, a Discoveryben, a 
Dunában. 

A National Geographicon – amit 
még kedvelek – éppen azt mutat-
ták, hogyan tépi szét a sas a gödö-
lyét, szép komótosan, a szeménél 
abbahagytam: a következő progra-
mon három értelmi fogyatékos egy 
autóban menekül valami bankrab-
lás helyszínéről, aztán szerelmi je-
lenet következik, szép, egészsé-
ges emberek, a táj pazar, hullámzó 
tenger, de a homokból előkerül egy 
kés. Vajon miért nem lehet csak 
szerelemről szó? Máris kapcsolok 
tovább: valami zajos együttes ját-
szik, de közben interjút is adnak a 
muzsikusok, de inkább kihagyom. 

Aztán főznek valamit, de közben 
minősíthetetlenül marhulnak. Egy-
szóval feladom: az egész zsibbasz-
tóan, minden eddigi mélységet túl-
szárnyalva, rettenetes.

Egy ideig azt hittem, ha bővül 
a tévécsatorna-kínálat, annál jobb 
lesz – most viszont örülök, ha he-
tente legalább egy-két normális 
műsort megnézhetek.

Az ember, John Keane Média 
és demokrácia című könyvét ol-
vasva, igazolva látja bosszanko-
dását. A szerző alaptézise, hogy a 
sajtószabadságot ma már nemcsak 
az államtól kell védeni, hanem a 
multicégek diktátumától is. Mert 
egy-egy multi – a reklámok révén – 
meg tudja határozni, miről beszél-
jünk, hogyan gondolkozzunk, anél-
kül, hogy sérülne a sajtószabadság 
hagyományos fogalma. 

„Az emberek sokaságát illetően 
a reklám által pénzelt média nem 
fér össze a kommunikációs sza-
badsággal. A reklám – csöndben 
és lopva – arra törekszik, hogy 
minden olyan véleményt, amely 
nem kommerciális és minden 
olyan életformát, amely nem pia-
ci, kitúrjon a nyilvánosság fenn-
hatósága alól. …Azt a demokráci-
ától idegen tételt táplálja, hogy a 
fogyasztói életmód maga az élet.” 
– írja a Keane. 

Egyébként maguk a kommuni-
kációs piacok korlátozzák a kom-
munikáció szabadságát – mert egy-
re nehezebben vehető akadályokat 
állítanak a piacra kerülés elé. És 
persze mindez a minőséget is be-
folyásolja: komolyabb ügyeknek 
(közügyeknek) eleve alacsonyabb 
a nézettségi indexük, s ezzel, mel-

lékesen, csorbul egy demokratikus 
jogunk. Át vagyunk verve: nagyobb 
szabadságot ígértek, de keveseb-
bet adnak.

A közszolgálati tévé is csak el-
vont ideál. Mert a valóságban az 
rendeli a zenét, aki a pénzt adja 
(osztja), vagy ha nem, akkor jön a 
reklám, és ott vagyunk ahol a ke-
reskedelmi csatornák esetében a 
„haszonelvűség” uralmánál. 

Úgy tűnik, ebből a nyomorú-
ságból nincs kiút. Minél több tévé-
csatorna és szolgáltató lesz, annál 
ócskább és reménytelebb lesz az 
egész. De azért másokkal egyetem-
ben mégis remélem, hogy a magyar 
lakosság intelligenciahányadosa 
ugrásszerűen emelkedni fog a két 
népbutító kereskedelmi rádió meg-
szűnésével.

BALASSA GELLÉRT

Média és demokrácia?
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Mindenszentek 
és halottak napja
Az ősi kultúrák szerint fontos 
gondolni a halottakra, emlékez-
ni az eltávozottakra. Sok európai 
országban – köztük Magyaror-
szágon – szokás, hogy az embe-
rek meglátogatják elhunyt hoz-
zátartozóik sírját, virágot visz-
nek és gyertyákat, mécseseket 
gyújtanak mindenszentek nap-
ján, illetve halottak napján.

Az emberek egykor több időt 
fordítottak a bensőséges ünneplé-
sekre. Ráértek ünnepelni, ráértek 
törődni, foglalkozni a lelkükkel, 
sőt halottjaik lelkével is, amelyről 
úgy gondolták, hogy a test a föl-
dön marad ugyan, s elporhad, de 
a lélek tovább él. E hiedelem volt 
az alapja az eltávozottakra való 
megemlékezésnek. Így alakult ki 
a „lelkek napja”, a „lelkek emlé-
kezete”. 

A keltáknál november else-
je már ötezer évvel ezelőtt is a 
halottakra való emlékezés napja 
volt, s egyben az évkezdet is. Ma-
gyarországon a sírok virágokkal és 
koszorúkkal való feldíszítése a 19. 

század elejétől terjedt el német 
katolikus hatásra.  

A mindenszentek napja az a 
katolikus (és ortodox keresz-
tény) ünnep, amelyen az összes 
üdvözültre és minden szentre 
emlékeznek. Mivel ezek a szen-
tek megszámlálhatatlanul sokan 
vannak, a naptár nem tudná sor-
ra venni őket név szerint, ezért 
egy napon, november elsején em-
lékeznek rájuk. 

A halottakért, azaz minden ha-
lottért (nem csak a szentekért) 
való imádkozást a 10. század vé-
gén kezdeményezte egy francia 
bencés apátság. Ez hagyományo-
san november második napja. A 
mindenszentek napja ily módon a 
halottak napjának előestéjévé vált, 
mivel a régi felfogás szerint a nap 
alkonyattól alkonyatig tart. 

E napon hosszan, akár 1-2 órán 
át szólnak a harangok az elhuny-
tak emlékezetére, ez idő alatt – a 
népi hiedelem szerint – a halot-
tak lelkei megnyugszanak, megpi-
hennek. 

BÁLINT ANGÉLA

Ivóvíz exportra
Izrael budapesti nagykövetével 
tárgyalt a városházán Németh 
Árpád polgármester, keresvén a 
gazdasági együttműködés lehe-
tőségét. 

Várpalota kiváló minőségű 
ivóvízzel rendelkezik, melynek 
értékesítése fellendíthetné a vá-
ros gazdaságát. Ebből kiindulva 
kérte az izraeli diplomácia támo-
gatását a város vezetése a poten-
ciális cégekkel való kapcsolatfel-
vételben. Aliza Bin-Noun, Izrael 

nagykövete biztatóan nyilatko-
zott a két ország, egész pontosan 
az izraeli cégek és Várpalota kö-
zötti üzleti kapcsolatok lehető-
ségéről, hiszen ez kölcsönös elő-
nyökkel járna a köztudottan vízhi-
ánnyal küzdő zsidó államnak csak-
úgy, mint városunknak, amely így 
exportra is termelhetne. 

Ezen elképzelés nyomán az ön-
kormányzat több vízhiánnyal küz-
dő ország nagykövetségét is meg-
kereste már. Németh Árpád pozi-

tív visszajelzésekről számolt be 
az Egyesült Államok és Dél-Afrika 
képviselői részéről is. – Természe-
tesen az együttműködés területe 
nem kizárólagosan az ivóvízre ter-
jed ki – jegyezte meg a városve-
zető. A polgármester szerint – bár 
nem szokványos a gazdasági kap-
csolatok direkt módon való építé-
se az önkormányzat részéről – a 
pozitív visszajelzések mégis iga-
zolják a kezdeményezést.

Az üzleti tárgyalást követő-
en a koncentrációs táborok áldo-
zatainak emlékére márványtáblát 
állítottak a valamikori zsinagóga 
bejáratánál. Aliza Bin-Noun nagy-
követ ünnepi beszédében megje-
gyezte, emlékezetünkben meg kell 
őriznünk a holokausztot, hogy az 
ne történhessen meg még egyszer. 
Az emléktábla-avatás után meg-
nyitották az Izraelt más szemmel 
bemutató, Jeruzsálem című fotó-
kiállítást a galériában.

B. A.
Fotó:  www.varpalotai.hu

Németh ÁrpÁd és AlizA BiN-NouN NAgykövet 
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Közbeszólt a gazdasági válság
Elállt ingatlanbefektetési szán-
dékától Abdo Medlej, melyről 
még 2008 elején nyújtott aján-
latot a Várpalotai Ipari Park Kft. 
részére. A visszalépés okáról 
Zai Zoltán, a VIP Kft. ügyvezető 
igazgatója levélben tájékoztatta 
Németh Árpád polgármestert.

Abdo Medlej visszalépésével 
több mint 400 millió forintnyi in-
gatlanbevételtől esett el a város, 
mely az ez évi költségvetésben re-
alizálódott volna.

2007 őszétől folytak tárgyalá-
sok Abdo Medlejjel, aki elsősorban 
ipari ingatlanok terén keresett be-
fektetési lehetőségeket. Így lé-
pett kapcsolatba, majd nyújtott 
vételi ajánlatot a Várpalotai Ipari 

Park Kft. részére az ipari park sza-
bad ingatlanainak megvásárlására 
400 millió forintos vételáron. Vé-
gül a tulajdonosokkal való egyez-
tetések eredményeként 440 millió 
forintban állapodtak meg a felek 
azzal, hogy az ajánlattevő az ipa-
ri park részletes pénzügyi, jogi és 
technikai átvilágítását is elvégez-
teti az ügylet létrejötte előtt. 

Az átvilágítás 2008 októberé-
ben elkészült, s eredménye gyakor-
latilag a várt lett, azaz nem hozott 
változást az ipari park tekinteté-
ben. A befektető részéről ugyanak-
kor már látható volt, hogy a hitel-
válság miatt a korábbi feltételekkel 
nem tudja biztosítani a pénzügyi 
fedezetet, s a recesszió továbbgyű-
rűzése miatt az általa megkeresett 

összes bank elhalasztotta a finan-
szírozási döntést az ügyben. 

A vizsgálatok pozitív fejlemé-
nyének ismertetése után a VIP 
Kft. kérte Abdo Medlej írásos ál-
lásfoglalását az üggyel kapcso-
latban, ám ennek hiányában ez év 
augusztusában személyes egyez-
tetésre kerítettek sort Franciaor-
szágban – derült ki az ügyvezető 
tájékoztatójából. A megbeszélés 
során Medlej elmondta, az összes 
tervezett külföldi beruházását ha-
tározatlan időre felfüggesztette a 
világgazdasági válság és az emi-
att visszaeső beruházási kedv és 
bizonytalan befektetési lehetősé-
gek miatt. 

Arra vonatkozóan, hogy ked-
vező világgazdasági fejlemények 

esetén továbbra is számol-e a park 
megvásárlásával, nem adott egy-
értelmű választ, ezért pillanatnyi-
lag nem tekinthető reális feltéte-
lezésnek, hogy a befektető fenn-
tartaná vételi szándékát az ügy-
letben, melynek oka egyértelműen 
a teljes világgazdaságot sújtó vál-
ságban és a termelőberuházások 
drasztikus visszaesésében kere-
sendő – olvasható Zai Zoltán nyi-
latkozatában. 

Várpalota tehát nem fog hoz-
zájutni a 2009. évi költségvetés 
tervezett bevételének jelentős 
részét képező százmilliós összeg-
hez. Talán egy következő költség-
vetés részeként, ha a gazdasági 
élet változásai úgy hozzák. 

BÁLINT ANGÉLA

Megtakarítás és fejlesztések
Az októberi testületi ülésen a 
helyi választási bizottság elnöke 
bejelentette, hogy a közelmúlt-
ban lemondott Hegyesi János 
szocialista képviselő megürese-
dett székét Vámosi Tibor foglalja 
el, aki 16 évig töltött be képvise-
lői mandátumot az előző városve-
zetésben. Az ünnepélyes esküté-
tel után kerültek megtárgyalásra 
a tervezett napirendi pontok.

Tovább folyt a megtakarítási ja-
vaslatok megvitatása: a testületi 
ülés során csökkentették a képvise-
lők bizottsági tagság után járó tisz-
teletdíját, így ezentúl egy vagy több 
bizottsági tagság esetén is az egy 
tagság után járó tiszteletdíj illeti 
meg a képviselőket. Az előzőekben 
meghozott határozat értelmében a 
bizottságok és a részönkormányza-
tok tagsága öt főre csökkent.

Várpalota képviselő-testülete  
tavaly döntött az alsóinkámi ingat-
lanok eladásáról, az eladás azonban 
nem valósult meg. A testület meg-
vitatás után úgy határozott, hogy 
projektcéget alapít az alsóinkámi 
területen üzletközpont kialakítá-
sa céljából a Várpalotai Közüzemi 
Kft.-vel együtt, az önkormányzat ré-

széről minimális befektetéssel. Az 
üzletközpontprojekt teljes műszaki, 
üzleti és jogi lebonyolítója a pro-
jektcég; a központ kereskedelmi cé-
gek és helyi vállalkozók által bérelt 
üzlethelyiségekből fog állni. A beru-
házás 2010-re (másik változat sze-
rint 2011-re) fejeződne be, jó be-
fektetést jelentve a város számára a 
gazdasági válságot követő időkre.

Előrelépő, pozitív döntések szü-
lettek szociális téren is. A Habitat 
for Humanity Magyarország szerve-
zethez az előzőekben benyújtott pá-
lyázat eredményeképpen városunk 
tavaly év végén bekerült a támoga-
tottak közé a szociális lakásépítés-
programban, azonban, ahogy arról 
lapunk is beszámolt, az állami la-
kásépítési kedvezmények megvoná-
sa (elsősorban a szocpol) miatt a 
szervezetnek nem állt módjában el-
indítani a programot. Most új konst-
rukciót dolgoztak ki, mely a nehéz 
helyzetben lévő családok lakhatási 
körülményeinek javítását megcéloz-
va lakás- és házfelújításra, -bővítés-
re irányul, mely megvalósulásához a 
testület hozzájárult. 

A képviselő-testület szintén egy 
korábbi határozatában nyilvánította 
ki a megyei önkormányzat felé, hogy 

a város megyei fenntartású intézmé-
nyeinek fűtéskorszerűsítési munkái-
hoz elvi támogatását adja, de az eh-
hez szükséges anyagi fedezetet nem 
áll módjában biztosítani. A megyei 
önkormányzat most új, módosított, 
anyagilag kedvezőbb javaslattal élt 
az ügyben – a szolgáltatási díjhoz 
nem kell hozzájárulni –, melyet a 
testület az ülés során elfogadott. 

Várpalota Kistérség Többcé-
lú Társulásának Társulási Tanácsa 
úgy döntött, hogy Térségi Népjólé-
ti Gondozási Központ néven egysé-
ges közös szociális intézményt hoz 
létre és működtet a kistérség tele-
püléseivel közösen, és ilyen módon 
látja el a szociális, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi feladatokat. A döntést a 
képviselő-testület támogatta.

Határozat született, hogy a kép-
viselő-testület elindítja a város te-
lepülésszerkezeti tervének felülvizs-
gálatát, és a megváltozott fejleszté-
si, illetve gazdasági igények miatt 
megvizsgálja az egykori SI. bányate-
rület felhasználásának módosítását. 
Szükségessé vált gazdasági funkciók 
számára nagyobb lehetőségek enge-
délyezése, miután igény merült fel 
cégek részéről gazdasági tevékeny-
ség folytatására, illetve jelenlegi 

cégek bővítésére, melyre a mostani 
szabályozás szerint nem lenne to-
vábbi lehetőség.

Az önkormányzat testvérvárosi 
szerződést ír alá Grottazzolina vá-
rosával, tapasztalatcserék, a váro-
sok közötti kapcsolat kiszélesítése, 
közös programok kialakítása céljá-
val, valamint létrehoz egy, a szerző-
dést előkészítő munkabizottságot, 
amelybe a társadalom különböző te-
rületeiről delegálnak tagokat.

 A képviselő-testület júniusi ülé-
sén tárgyalta először az állattartás-
ról szóló új önkormányzati rendelet 
tervezetét abból a célból, hogy biz-
tosítsa Várpalota területén a kultu-
rált és veszélymentes állattartást, 
szabályozza az állattartók jogait és 
kötelezettségeit. A tervezet a módo-
sítások után elfogadásra került. 

A testület határozata értelmé-
ben a város területén felmérésre ke-
rülnek a beépítetlen telkek azzal a 
szándékkal, hogy lehetőség legyen 
további családi házak építésére. El-
készült a Bokányi Dezső utca és be-
kötő útjaira vonatkozó vízelvezetési 
tanulmányterv, mely megoldást je-
lent a Rákóczi-telep csapadékvíz-el-
vezető rendszerének problémájára.

GÁGó ANITA
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Az ügyvéd válaszol

A büntetési nemek 1.

Szent  Anna

gyógyszertár

Az ön egészségére!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

A cikksorozat mai részében a magyar bün-
tetőjogban fellelhető büntetési nemeket,  a 
büntetések fajtáit próbálom bemutatni, terje-
delmi okok miatt a lényegre szorítkozva.

Először is el kívánom mondani, hogy a ma-
gyar büntetőjog viszonylag kevés bünteté-
si fajtát ismer, ami egyáltalán nem jó, mert 
a bírák a büntetés kiszabásakor nem tudnak 
differenciálni. Nyugat-Európában sokkal cizel-
láltabbak a büntetések, sokkal szélesebb tár-
házból válogathat a munkáját végző bíró. Ab-
ban egyet lehet érteni, hogy pl. súlyos tes-
ti sértés és súlyos testi sértés között is óriási 
különbség lehet,  aminek meg kellene mutat-
koznia abban is, hogy sokféle büntetési fajta 
áll a bíró rendelkezésére. Azt is meg kell je-
gyezni, hogy Magyarországon csak az utóbbi 
időben terjedtek el azok az eljárások,  melyek 

nem elsősorban a megtorlást, hanem a sértett 
és az elkövető közötti viszonyt próbálják ren-
dezni (ilyen a közvetítői eljárás), illetve nem 
feltétlen az elkövető megbüntetését, hanem a 
nevelését, a társadalomba való visszavezeté-
sét próbálják szolgálni (pl. kábítószeres elkö-
vetés esetén az úgynevezett elterelés).

Ha a szó szerint értem a szankció kifeje-
zést, akkor nem csak a büntetésekre, hanem az  
intézkedésekre is gondolok. Ezek a szankciók a 
kisebb tárgyi súlyú, bagatell bűncselekmények 
esetében jöhetnek szóba, a céljuk inkább az 
elkövető figyelmeztetése, a hatóság részéről a 
rosszallás kifejeződése, hogy a jövőben tartóz-
kodjon az ilyen jellegű elkövetésektől. Ezek az 
intézkedések nem hagynak nyomot, nem lesz 
tőle priusz, hanem az elkövetőnek adnak még 
egy esélyt, hogy folytassa a normális életet 

és ne a bűnözői életvitelre rendezkedjen be. 
Persze van aki él ezzel az eséllyel, és van aki 
nem…

Az intézkedések után következnek az iga-
zi büntetések, amelyek már a súlyosabb elkö-
vetéseknél jönnek szóba, és a céljuk elsősor-
ban az állam büntetőjogi hatalmának érvény-
re juttatása, a társadalom normális tagjainak 
megvédése a bűnöző elemektől. Ezek már sok 
esetben priuszt, büntetett előéletet eredmé-
nyeznek, és aki egyszer rálépett erre az útra, 
az általában nem szokott megállni az első bűn-
elkövetésnél…

A következő cikkben részletesen ismerte-
tem az egyes büntetési nemeket a legenyhébb-
től a legsúlyosabbig.

IFJ. DR. HARcOS GÁBOR üGYVÉD

GYóGYSZERTÁRAINK: Belvárosi Gyógyszertár – Várpalota, Szent I. u. 2. • ELI Pa ti ka – Várpalota, Fehérvári út 17. (Tesco) • Kabay János 
Gyógyszertár – Várpa lota, Táncsics u. 15. • Szent György Patika – Várpalota, Szabadság tér 4. • Szent Anna Gyógyszertár – Várpalota, Veszp-
rémi út 7. • Tési-dombi Patika – Várpalota, Bakony u. 3.

A hirdetés felmutatóját ajándékkal lepjük meg!

General Medicina Rendelőintézet • Várpalota, Szent Imre utca 6. 

Bejelentkezés telefonon:

 06-30/557-17-31 vagy 06-30/216-83-94

A felszabadult hallás 
élménye Önre is vár!



[ 2009. november 5. ] 5

Megkérdeztük...
Beoltatja-e magát 

a H1N1 ellen?

Keresztény Zsófia nyugdíjas
Már be is oltattam magam és 

ajánlom az egész lakosságnak. 
Egészségügyben dolgoztam és az 
oltásokat mindig beadattam, ta-
valy is a sima influenza ellen, és 
nem is betegedtem meg.

Huszárné Bacsárdi Valéria 
vállalkozó

Biztosan nem fogom beadatni 
magamnak az oltást és a családtag-
jaim sem. Nagyobb rizikót látok ab-
ban, hogy mellékhatásként esetleg 
valamilyen szövődmény kialakuljon. 
A médiában egyfolytában azt hallani, 
hogy sokan belehalnak a sertésinf-
luen zába, de azt is hozzáteszik, hogy 
amellett valamilyen súlyos betegség-
ben szenvedett az illető.

Vargáné Glász Anna nyugdíjas
Mindenképp be fogom oltatni ma-

gam, évek óta élek a védőoltás ad-
ta lehetőséggel. Számomra és a csa-
ládom számára nagyon fontos az 
egészségünk megőrzése.

B. K.

civilek támogatása
Az október közepén megrendezett 
civil fórumon Katona csaba alpol-
gármester tájékoztatta a megje-
lent civil szervezetek képviselőit 
az önkormányzat jövő évi, a civi-
lekre vonatkozó terveiről.

Az idei évben az önkormányzat 
tisztességgel támogatta a civile-
ket, amely jövőre nehézségekbe 
fog ütközni a költségvetés jelen-
legi állása és a megváltozott tör-
vényi háttér miatt – kezdte meg 
tájékoztatóját Katona Csaba. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a szerve-
zetek igyekezzenek más pályázati 
forrásokat is keresni, hogy műkö-
désük gördülékenyen folytatód-

hasson a jövő évben is. Az alpol-
gármester ígéretet tett arra, hogy 
az önkormányzat próbál más mó-
don segítségére állni a civil kö-
zösségeknek: ilyen lehetőség pél-
dául, hogy a szükséges helyisége-
ket, közterületeket költség nélkül 
rendelkezésre bocsátja. 

Katona Csaba a fórum során 
tájékoztatta a megjelenteket an-
nak fontosságáról, hogy a terve-
zett rendezvényeket összefogni, 
koncentrálni kellene a költség-
hatékonyabbá válás miatt, hogy 
a témájában hasonló programok 
esetlegesen összevonásra kerül-
jenek, illetve, hogy a rendezvé-
nyek időpontjának ütközését elke-

rüljék. Ennek érdekében létrehoz-
nak egy éves városi rendezvény-
naptárt, amelyben összehangolva 
szerepelnek a városi intézmények, 
gazdasági társaságok és a civil 
szerveződések programjai. Az ön-
kormányzat felkérte a szervezete-
ket, hogy tájékoztassák Mihalcsik 
Márta közművelődési vezetőt a jö-
vő évi programjaikról, majd a ter-
vek szerint egy, az önkormányzat, 
az intézmények és a civilek képvi-
selőiből álló tanács véleményezé-
se, a közös megegyezés után ke-
rülhetne a városi programterv a 
képviselő-testület elé a támoga-
tás szándékával. 

GÁGó

Gálaműsor a szegényekért
A szegénység elleni küzdelem vi-
lágnapja alkalmából – immár má-
sodik alkalommal – megrendezett 
gálaműsor bevételéből támogat-
ják a rászoruló várpalotai csalá-
dokat az ünnepek közeledtével.

Második alkalommal került 
megrendezésre a szegénység elle-
ni küzdelem világnapja alkalmából 
a Családsegítő Szolgálat szervezé-
sében az a gálaest, melynek célja, 
hogy a támogatójegyek árából be-
folyt összegből tartós élelmiszert 
tudjanak vásárolni a városban levő 

rászorulók részére. Ennek köszön-
hetően sikerült a múlt évi gálán 
összegyűlt 120 ezer forint felaján-
lásból nyolcszáz doboz konzervet 
több száz emberhez eljuttatni. 

Németh Árpád polgármes-
ter ünnepi beszédében elmond-
ta, sajnos a mai világban vannak 
nemcsak felnőttek, de gyerekek 
is, akiknek a mindennapi betevő-
höz való hozzájutás is problémát 
jelent. – Ilyenkor van nagy fele-
lőssége azoknak, akiknek Isten és 
a saját tehetségük többet adott, 
kérek tehát mindenkit, ha tehetik, 

adjanak azoknak, akik nélkülöz-
nek – mondta beszédében a pol-
gármester.

Hogy a gazdasági válság milyen 
hatásokkal bír, mindannyian ta-
pasztaljuk saját bőrünkön, ki job-
ban, ki kevésbé. – Eljött az idő, 
amikor be kell látnunk, hogy erő-
sebb civil összefogásra lesz szük-
ség ahhoz, hogy a nehézségeken 
átsegítsük rászoruló embertársain-
kat – mondta megnyitóbeszédében 
Balogh-Ádám Szilvia, a Népjóléti 
Gondozási Központ vezetője. 

BÁLINT ANGÉLA

Az inotai szőlőhegyen
Tavaly elevenítették fel először 
a régi hagyományt, idén pe-
dig újra megrendezésre került a 
szüreti felvonulás és bál Inota 
városrészben.

A lakosság október 17-én vi-
dám énekre, táncra, lovasok kur-
jantására figyelhetett fel a falu 
utcáin. A közösségi ház elől indu-
ló menetben lovas kocsikon és lo-
vakon vonultak a népi ruhás gyer-
mekek és felnőttek az érdeklődő 

lakosokkal együtt, hogy bemutas-
sák: milyen is lehetett hajdan a 
szüret megünneplése az ősi tele-
pülésen, ahol sok évszázada ter-
mesztenek szőlőt a gazdák. 

Az Inotai Helytörténeti Egye-
sület által szervezett program a 
közösségi ház előtt kezdődött, 
ahol Gerebicsné Barna Gabriella, 
az egyesület vezetője köszöntése 
után a Bán Aladár és az inotai ál-
talános iskola tanulói adtak han-
gulatos dalos-táncos műsort. A 

kisbíró, Deák Tamás szüreti bálra 
hívogató, dobszóval kísért kikiál-
tása után indult meg a menet a 
faluban, melyet hagyományos öl-
tözetű lovasok kísértek, a Nim-
ród Lovas Baráti Kör és az Őrzők 
Rendje részvételével. A visszaér-
kezés után bográcsgulyás várta a 
felvonulókat, majd a szórakozni 
vágyók az estéjüket közösen tölt-
hették el a zenés-táncos bálban.

G. A.

A Palotai Hírnök a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.
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’56 emléke nem homályosul
Több mint ötven év távlatából is 
úgy emlékszik ’56-ra Egerszegi 
Lajos, mint – ahogy ő mondja 
– a mai napra. A palotai '56-os 
Klub elnöke a szerencsések közé 
tartozik, kevésen múlt ugyanis 
akkor, hogy a halálraítéltek tá-
borát növelje.

A huszonnégy esztendős, ekkor 
már négygyermekes családapának, 
Egerszegi Lajosnak 1956-ban jól 
fizető állása volt az alukohóban. 
Itt érte a forradalom, s itt kezdő-
dött kálváriája. 

– Elbocsátották a munkahelyé-
ről, alaptalan vádakkal illették, 
majd letartóztatták, végül hosszú 
évekig raboskodott. Mik voltak az 
előzmények?

– 1957 januárjában elbocsátot-
tak a forradalmi tevékenységem-
re hivatkozva, mindenféle szóbe-
szédek miatt, rövidesen pedig bí-
róság elé kerültem koholt vádak-
kal. 1957. március 1-jén felcsillant 
a remény, hogy újra találok mun-
kát, egy iparőr jött értem, hogy a 
kohó igazgatója látni akar. Munka-
lehetőség helyett azonban pofont 
kaptam. A gyár előtt leütöttek, és 
egy Pobjeda autóba tuszkoltak, már 
csak az ÁVH-s főhadiszállásnak szá-
mító székesfehérvári Szabó-palotá-
ban ébredtem fel. Ott aztán kímé-
letlen módszerekkel folytatódott a 
vallatás. Később, ’57 júniusának vé-
gén nyolc társammal együtt gyorsí-
tott eljárásban perbe fogtak.

– Mik voltak a konkrét vádak? 
– A vádak többsége mondva-

csinált volt, ezért a bíróság nem 
is nagyon foglalkozott velünk. En-
nek az ügynek viszont – ahol nyolc 

társammal együtt kerültem az íté-
lőszék elé, elsőrendű vádlottként – 
volt valami alapja. Fegyvereket rej-
tegettünk.

– Mi volt a szándékuk ezekkel a 
fegyverekkel?

– A fegyvereket felsőbb utasí-
tásra vittük fel egy barakkba elrej-
teni, gondolván, hogy ha minden 
kötél szakad, ezekkel fogunk majd 
nyugatra törni. Ám az említett 
fegyverek tényleges harci hely-
zetben semmit nem értek volna, 
emberélet kioltására alkalmatla-
nok voltak, mivel nem volt bennük 
ütőszeg, persze a fegyverszakértő 
megállapította, hogy bizonyos át-
alakításokkal használhatók e célra. 
A vádpont szerint azért rejtettük 
el a fegyvereket, hogy egy újabb 
ellenforradalom esetén a szovjet 
hadsereg ellen használjuk fel. Erről 
pedig szó sem volt. 

– Mi volt a per menete?
– Akkoriban gyorsított eljárások 

voltak. Reggel nyolc körül, mikor 

bevonultunk a tárgyalásra, a gyors- 
és gépíró kisasszony odasúgta, vi-
gyázzunk, mert két halálos ítélet is 
van. Nem volt éppen biztató. Az-
tán egyszer csak felállt az ügyész, 
s közölte a bírósággal: a gyorsított 
eljárást az egész ország területén 
ma hajnali négy órakor megszün-
tették, tárgyalására így már nincs 
mód, a Győr Megyei Népbírósági 
Tanács dönt majd a sorsukról.

– Szerencséjük volt. Mégsem 
úszták meg az ítéletet?

– Nem. Egy hónappal később, 
július végén elítéltek. A kilencta-
gú társaságból ketten megkapták a 
halálos ítéletet, igaz, ők egy másik 
ügy kapcsán. Jómagam kilencévnyi 
börtönbüntetést kaptam, aminek 
még örülnöm is kellett, annak el-
lenére, hogy a kirendelt ügyvéd két 
évet jósolt. Járhattam volna rosz-
szabbul is, volt olyan társam, aki 
tizenkét évet kapott.     

– Milyen körülmények között ra-
boskodott?

– Nem voltak túl optimális 
adottságok. Takarót nem kap-
tunk, és az étel sem volt elég 
arra, hogy jól lakjunk. Éjjel éb-
ren tartottak, ilyenkor vittek ki-
hallgatásra, hogy így is nyomást 
tudjanak ránk gyakorolni. Voltak 
megdöbbentő történetek a fog-
ságom idején, műbalhék, amikkel 
megfoghattak volna, de mindig 
szerencsésen megúsztam. 

A fehérvári börtönben mind a 
heten egy zárkában voltunk (két 
társunkat másik helyre vitték, ők 
csak néhány hónapot kaptak). De 
volt egy nyolcadik ember is a cel-
lában, zárkaügynök. Persze hamar 
rájöttünk, és leadtuk egymásnak a 

jelzéseket, így aztán tőlünk sem-
mit nem tudhattak meg. 

– Letöltötte végül a kilencévnyi 
fogságot?

– Hoztak egy rendelkezést né-
hány év múlva. Ennek értelmében 
harmadolták az ítéletet, így 1963-
ban, hat év után szabadulhattam. 
Másnap jelentkeznem is kellett a 
palotai kapitányságon, aztán há-
rom éven át minden héten. Csór 
és Öskü nekem külföld volt. Ha el 
akartam menni a szomszéd falu-
ba, azt is jeleznem kellett a rend-
őröknek.

– Könnyen boldogult a börtön-
évek után?

– Kissé nyakatekert úton (ne-
hezen kaptam orvosi támogatást 
a legyengült állapotom miatt), de 
végül visszavettek a kohóba, ahol 
meszet oltottam, majd kubikusként 
dolgoztam éveken át. Legalább 
volt munkám, amiből eltarthattam 
a családomat.

BÁLINT ANGÉLA

Kiállítás a forradalom emlékére
Október 23. nemzeti ünnepünk, 
a győztes forradalom évfordu-
lója, melyhez vér és fájdalom, 
a megtorlás kapcsolódik. Váro-
sunk iskoláiban a diákok részvé-
telével emlékeznek meg a forra-
dalomról és a kommunista dik-
tatúra riasztó időszakáról.

A Bán Aladár Általános Isko-
la ez évben kiállítást rendezett 
az iskola aulájában, szemléltetve 
a korszakot a sok tárggyal, doku-
mentummal és filmvetítéssel. 

A kiállítás október 22-én nyílt 
meg, amikor az iskola ’56-os ün-
nepi műsorát is megtekinthet-

ték a tanulók. A megemlékezésen 
megjelent Katona Csaba alpolgár-
mester és Szilágyi Lászlóné száza-
dos is, a MH Bakony Harckiképző 
Központ képviseletében. Az iskola 
8. osztályos tanulói szereplésével 
igazán korhű, de ugyanakkor a ma 
emberét megszólító előadás került 

bemutatásra, Forgács Attila tanár 
szervezésében. Néma figyelemmel 
hallgatta végig a diáksereg a pél-
daértékű műsort, melyet Cseh Ta-
más-dalok, prózák, versek, jelene-
tek, színpadon megszülető portré 
tett művészileg is különlegessé.

G. A. 

A szABAdsÁg hőse elismerést idéN vette Át Az ’56-os kluB elNöke, egerszegi lAjos
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Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Ha december
20-áig

síremléket
rendel nálunk,

15% kedvezményt adunk árainkból!

Egy nép kiáltott, majd csend lett
1956. október 23. Nemzetünk 
történelmének talán egyik leg-
nevezetesebb napja, amikor a 
nép megmutatta az őt gyötrő, 
kínzó nagyhatalomnak: eddig, 
és ne tovább! Tizenkét nap volt 
csak a szabadság a magyar szá-
mára, de jelentőségét meg kell 
őrizni a nemzet emlékezetében, 
és továbbadni, bármilyen hata-
lom is ül éppen a nép nyakán.

Várpalota városi ünnepsége a 
Thuri tér ’56-os emlékművénél zaj-
lott, ahol beszédet mondott Né-
meth Árpád polgármester.  – Ezen 
a napon a nép kezébe vette ön-
nön sorsának irányítását, a kom-
munizmus ellen kelt fel, és meg-
mutatta az egész világnak, hogy 
a magyar nemzet szabadságvá-
gyánál nincs semmi, ami erősebb 
lenne. Mi is volt az, ami ideve-
zetett? – tette fel a kérdést Né-
meth Árpád, és válaszul halálos 
sorsok, mondvacsinált bűncselek-
ményekért, koholt vádak alapján 
kimondott ítéletek, kivégzések, 
derékba tört életek történeteit 
idézte fel. Mindez oda vezette a 
népet, hogy kimondja: elég volt.  
– November 4-én az átmeneti ve-
reség után, a magyar nép egyik 
legnagyobb árulójával, Kádár Já-
nossal visszajött a kommunizmus, 
a végzetes megtorlás. Ezekről ma 
sem szabad megfeledkeznünk – 
hangsúlyozta a polgármester.

A pétfürdői Horváth István Ál-
talános Iskola két diákja, Sipos 
Péter és Csillag Bence tolmácsolta 

a Verje meg az Isten című verset, 
majd a Pannon Várszínház ünnepi 
műsora mutatta be a forradalmat, 
szimbolikus mozdulatokkal érzé-
keltetve, hogy is volt akkor. Rács 
mögé zárt lyukas zászló, majd 
öröm az arcokon, végül géppuska-
ropogás, bezárt forradalmárok. 

Az ünnepség során koszorút he-
lyeztek el az emlékműnél: Németh 
Árpád polgármester, Máténé dr. 
Ignácz Anita jegyző, Katona Csa-
ba alpolgármester Várpalota Vá-
ros Önkormányzata képviseleté-
ben, MH Bakony Harckiképző Köz-
pont, Várpalotai Rendőrkapitány-
ság, Pétfürdői Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság, Szindbád 
Nonprofit Kft., Európai és Ang-
liai Szabadságharcos Szövetség, 
Várpalotai ’56-os Klub, Fidesz – 
MPSZ, MSZP, SZDSZ, KDNP, Hon-
védség és Társadalom Baráti Kör, 
Magyar Nemzetőrség Veszprém 
megyei szervezetének várpalotai 
alegysége, Ukrán Kisebbségi Ön-
kormányzat, Palotai Turul Társa-
ság, Jobbik, Várpalotai Függetle-
nek képviselői.

Az ünnep előestéjén a Palotai 
Turul Társaság szervezésében doku-
mentumfilmet tekinthettek meg az 
érdeklődők a művelődési házban, 
Magyarország lángokban címmel. 
A film végigvezette a magyar nép 
történetét, bemutatva, hogy jutott 
el az ország a kommunista diktatú-
ra rémuralmához és az ’56-os for-
radalomhoz. Korabeli filmfelvéte-
lek bizonyították a nézők számára: 
az akkori lakosság hatalmas erővel, 

bátorsággal, összefogással és vér-
áldozattal vívta ki a szabadságot 
október 23-án és az azt követő na-
pokban. A gyűlölt kommunizmust 
leverte, de csak pillanatokra. A ha-
talom visszavette az uralmat no-
vember 4-től, és aztán véres meg-
torlással büntette a hazafiakat.

A forradalom eseményei Vár-
palotát is elérték október 26-án, 
ennek emlékezetére, felidézve a 

történteket az ’56-os Szövetség 
várpalotai szervezete évek óta 
tart megemlékező menetet a for-
radalomhoz kapcsolódó várpalotai 
helyszíneken. A megemlékezésre 
minden évben hazalátogatnak az 
’56-ban kivándorolt forradalmá-
rok, Angliából, Németországból, 
Kanadából, és tiszteletüket teszik 
megyei és országos szervezetek 
képviselői is.  Az ’56-os emlékmű, 
a politikai elítéltek és Bertha Jó-
zsef bányász katona emléktáblája, 

az utcai harcok színhelye és a te-
metőben Márton László sírja vol-
tak a megemlékezés helyszínei, 
ahol koszorúzással és a múltat 
felidéző beszédekkel emlékeztek 
a megjelentek, nem elfeledkezve 
a forradalom mai vonatkozásai-
ról sem. Az eredeti ’56-os lyukas 
zászló és a Csepel teherautó je-
lenléte különösen segített vissza-
idézni a korabeli eseményeket.  

A részt vevő szervezetek: az 
önkormányzat képviseletében Né-
meth Árpád polgármester, ’56-os 
Szövetség várpalotai, megyei és 
magyaralmási szervezete, Politi-
kai Elítéltek Közössége, Magyar 
Politikai Foglyok Szövetsége, Ma-
gyar ’56-os Szabadságharcos Szö-
vetség Külhoni Szervezete, MH 
Bakony Harckiképző Központ és a 
Nagy Imre Társaság képviselői. 

GÁGó ANITA
FOTó: www.VARPALOTAI.Hu

vÁrpAlotA vezetői koszorút helyeztek el Az '56-os emlékműNél
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biztosító
Biztosítási ügynökség

Az új generáció
  biztosítója

személybiztosítások

Lakás- és 
vagyonbiztosítások

Gépjármű-biztosítások

Assistance szolgáltatások

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

Várpalota, Sörház u. 53.

Rendelés: 
de.: hétfô, csütörtök: 8–9 óráig,

du.: hétfô, szerda, péntek: 17–18 óráig.
Telefonon egyeztetve más idôpontban is.

Házhoz hívás, egyeztetés, 
megbeszélés:

20/938-2919

Dr. Petneházy Szabolcs 
állatorvos

Hulladékcsökkentési stratégia
Fontos állomásához ért a Hul-
ladék Munkaszövetség (Humusz) 
által kiírt hulladékcsökkentés-
re irányuló országos program, 
amelyhez még tavasszal csatla-
kozott az Egészséges Palotáért 
Egyesület (EPE). 

A program lényege, hogy a la-
kosság által megtermelt hulladék 
mennyisége a lehető legkisebb-
re csökkenjen, tömeg és térfogat 
szempontjából egyaránt. Ahogy ar-
ról korábbi lapszámunkból értesül-
hettek az olvasók, a lakosság hul-
ladékgazdálkodással kapcsolatos 
véleményének megismerése cél-
jából közel háromszáz kérdőív ke-
rült kitöltésre. – A kérdőíveket ki-
értékeltük, a jövőben pedig elkez-
dünk ennek fényében három szem-
léletformáló programot – mondta 
Vancsek Ferenc, az EPE elnöke.

Egyrészt folytatódik a diákok 
környezetvédelemre nevelésének 

szellemében zajló Óvjuk környeze-
tünket! vetélkedősorozat, melyen 
idén is az iskolák legjobb csapa-
tai mérhetik össze tudásukat a no-
vember 17-i döntőn. 

A másik fontos szemléletfor-
málást a házi komposztálás nép-
szerűsítése és bevezetése jelente-
né majd. – Ez két fronton is folyik, 
egyrészt egyesületünk által – a 
Zöld forrás keretén belül – meg-
pályázott 910 000 forintból ter-
vezzük komposztládák, ill. felsze-
relések vásárlását, valamint kom-
posztmesterek kiképzését, akik a 
lakosság segítségére lehetnek a 
program során. Másrészt a Közüze-
mi Kft. is indult egy – a komposz-
tálást jóval nagyobb összeggel tá-
mogató – pályázaton, amely lehe-
tővé tette közel kétszáz háztartás 
bevonását a programba – tájékoz-
tatott Vancsek Ferenc.

A program harmadik elemeként 
egy cikksorozat elindításával mo-

tiválná a lakosságot az egyesület 
a háztartási hulladék csökkenté-
sére.

Szükség van a jelenlegi hul-
ladékgazdálkodás javítására – de-
rült ki a kérdőívekből, de a la-
kosság véleményéből az is lát-
szik, hogy az államnak és az ön-
kormányzatnak nagy felelőssége 
lenne az előrelépésben, csakúgy, 
mint az egyes háztartásoknak.

A program lezárásaként a kép-
viselő-testület elé tárná az EPE a 
Humusz szakembereinek segítsé-
gével elkészített ún. Nulla hul-
ladék stratégiát, mely jelenleg 
további szakvizsgálók vélemé-
nyére vár. Ennek részeként kerül-
hetne megvalósításra a jelenleg 
kevés helyen működő házhoz me-
nő rendszer bővítése, egy veszé-
lyes hulladékok tárolására alkal-
mas hely, valamint hulladékudvar 
kialakítása, és egy csereberebör-
ze létrehozása, melyek a lakosság 

igényeit is tükrözik. Most ugyanis 
nincs olyan hely a városban, aho-
vá minden veszélyesnek minősülő 
anyag letehető lenne, mint ahogy 
nincs olyan hely sem, ahová a fe-
leslegessé vált háztartási vagy 
egyéb berendezési eszközök el-
szállíthatók lennének. 

Vancsek Ferenc reményei sze-
rint a szemléletformáló progra-
mok, valamint a hulladékterme-
lés mennyiségével arányosan fize-
tendő díjak esetleges bevezetése 
a hulladéktermelés csökkentésére 
motiválják majd a lakosságot. To-
vábbá az egyre emelkedő szemét-
díj is arra kényszerít minket, hogy 
kevesebb szemetet termeljünk. 
Végezetül hangsúlyozta: először 
megelőzni (tehát kevesebb szeme-
tet termelni), aztán újrahasznosí-
tani kellene, így már csak az ere-
deti mennyiség 30-40 százalékát 
kellene ártalmatlanítani.

BÁLINT ANGÉLA
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó SZERENcSÉT MűVELőDÉSI KÖZPONT
Várpalota, Honvéd u. 1.
12-én 13.30-kor Matzon Frigyes-emléknap. 

16.30-kor Matzon Frigyes Emlékkiállí-
tás ünnepélyes megnyitója. Megnyit-
ja: Wehner Tibor művészettörténész. A 
kiállítás megtekinthető november 26-ig 
(hétfő–szombat 8.00–20.00 között).

13–15-ig IV. David Popper nemzetközi csel-
lóhangverseny

cIVILHÁZ
Várpalota, Szent István utca 14.
7-én 17 óra Dallal dal nélkül. Cseh Ta-

más-klub
NAGY GYuLA GALÉRIA
Várpalota, Szent István utca 1.
11-én 15 órakor a szociális munka napja
KRúDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István utca 28.
5-én 10 óra Tapintható világ. Ro ma nek Inka 

festményei a Fehér bot napja alkalmából
9-én (hétfőn) 17 órakor Virág voltam, gyö-

kér lettem címmel előadás a 65 éve el-
hunyt Radnóti Miklós tiszteletére.

18-án 17 órakor Magyarország 5 éve az Eu-
rópai Unióban. Előadó: Pomázi Szilárd, 
a megyei könyvtár Európai Információs 
Pontjának vezetője.

KÉT BAGOLY FOGADó
Várpalota, Péti út
13–14–15-én Márton-napi libalakoma
HEMO
Várpalota, Mandulás
1–14-ig Katonák a Bakonyban. Fotókiállí-

tás a MH Bakony Harckiképző Központ 
anyagából

2–14-ig Várpalotai Hősök kiállítás
INOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Inota, Radnóti utca

14-én 15 órakor: Hagyományos Őszi Da los-
ta lálkozó : Inotai Búzakalász Dalkör

17-én 14.15-kor területi mesevetélkedő: 
Inotai Tagiskola

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.

Sport
TúRÁZÁS
Székesfehérvár–Várpalota 

7-én Fehér-Vár-Palota teljesítménytúrák. 
Információ: Herczeg Attila, tel.: 30/459-
4514, e-mail: info@varpalota.hu

Hozzávalók: 1/2 db pecsenyeli-
ba, 80 g füstölt szalonna, só, őrölt 
fekete és fehér bors, borókabogyó, 
60 g vaj, 1 db hagyma, 1 db babér-
levél, kakukkfű, ecet, 1 pohár tej-
föl, 30 g liszt, cukor, citromlé

Elkészítés: A liba bőrét lefejt-
jük, és megtűzdeljük füstölt sza-
lonnával, sózzuk, őrölt fekete és 
fehér borssal, borókabogyóval 
fűszerezzük. A vajban üvegesre 
piritjuk az apróra vágott hagymát, 

beletesszük a megfűszerezett li-
bát, babérlevelet, kakukkfüvet, és 
a sütőben készre sütjük. Időnként 
ecetes vízzel locsolgatjuk.

 A megsült libát kivesszük és 
feldaraboljuk. Levéhez hozzáönt-
jük a liszttel elkevert tejfölt, fel-
forraljuk, és citromlével, cukorral 
ízesítjük. A feldarabolt pecsenyét 
tálra rakjuk, és leöntjük az átszűrt 
mártással. 

Párolt rizzsel és áfonyakom-
póttal tálaljuk.

Recept(t)úra

Sült liba vadasan

– Mit csinálnak a várvédők, ha unatkoznak?
– Elfoglalják magukat...

Graffitti: Beethoven olyan süket volt, hogy azt hitte, festő.

Humorzsák

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

RETROSZÍNHÁZ

táncdalfesztivál

November 28-áN 19 órakor

Szeretettel meghívunk minden kedves vendéget 
és érdeklődőt

2009. november 13-14-15-én 
a Két Bagoly Fogadóba

Márton-napi libalakoMára

Asztalfoglalási szándékát, kérjük, időben jelezze 
a 88/592-910-es telefonszámon vagy személyesen

a „Két Bagoly” fogadóban (Várpalota, Péti u. 2.)

A már kedvelt és hagyománnyá vált alkalomból házias, különleges 
liba- és kacsaételeket kínálunk az idei új bor kíséretében.

Étlapunkról egy kis ízelítő:

 Zsírjában sült hideg libamáj, pirítós kenyérrel, színes friss zöldségekkel tálalva
 Kacsamájjal töltött pácolt libamell őszibarackkal és vörös áfonyával     

 Tárkonyos libaragu leves, házi burgonyagombóccal
 Libahúsleves gazdagon, lúdgége tésztával

 Kétszemélyes libatál (libamell, libacomb, bundázott almakarika tetején roston 
sült libamáj, ludaskása, libazsíros hagymás tört burgonya, pezsgős párolt káposzta )

 Sólet, füstölt libacombbal
 Sült libacomb, hagymás tört burgonyával, pezsgős káposztával
 Libamellszeletek narancsos áfonyamártással, burgonyakrokettel 
 Hízott libamájszeletek roston sütve lyoni hagymával tálalva

 Lángoló palacsinta, gesztenyével töltve
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Retroszínház Inotán
Novembertől élettel telik meg a 
Bakonyi Erőmű kultúrháza, a Béke 
Művelődési Ház. A Pannon Vár-
színház évek óta bérlője az épü-
letnek, amely eddig próbahely-
színként és raktárként szolgált. 
Vándorfi László igazgató nagyot 
álmodott, és a Bakonyi Erőmű 
Zrt.-vel és Várpalota önkormány-
zatával együttműködve színház-
zá, összművészeti kulturális köz-
ponttá és újra igazi közösségi tér-
ré varázsolják a több mint tíz éve 
üresen álló épületet. 

Az inotai Retro Színház novem-
ber 28-án nyitja meg kapuit a nagy-
közönség előtt. A Pannon Várszín-
ház célja, hogy a helyhez és kör-
nyezetéhez illően, a ’60-as, ’70-es, 
’80-as évek kultúráját idézze meg 
a nagy múltú falak között, kritiká-
val, iróniával, öniróniával és fiata-
los lendülettel. A felújítási mun-
kálatok költségeit az erőmű vállal-
ta magára, míg a színháztechnikai 

berendezések beszerzését, az épü-
let felszerelését a Pannon Várszín-
ház Nonprofit Kft. finanszírozza. A 
projekthez az önkormányzat évi 10 
millió forint támogatást biztosít. A 
nyitónapon bemutatják Andrássy 
Antal Volt egyszer egy erőmű című 
könyvét, majd a ’60-as, ’70-es évek 
dalaiból készült zenés darabot, a 
Tánc-dal-fesztivált adják elő a Pan-
non Várszínház művészei, Vándorfi 
rendezésében. A színházi előadást 
hajnalig tartó retro buli zárja, me-
lyen a zenét a Rulett, a Grog és a 
Hátsó Gondolat együttesek szolgál-
tatják. Az étteremben igazi retro bü-
fé működik majd. A kínálat szintén 
az elmúlt korokat idézi. 

A Retro Színházban a Pannon 
Várszínház e korokat idéző produk-
ciói mellett számtalan vendégelő-
adás lesz látható. Két-két játékot 
hoz a Katona József Színház, az 
Örkény Színház, a Pécsi Harmadik 
Színház, de tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek a debreceni Csokonai Szín-

házzal is. A további tervek között 
szerepel retro, illetve művészmozi 
indítása, de rendeznek majd kon-
certeket, retro show-kat és irodal-
mi esteket is. A Béke Művelődési 
Házat a közelmúltban Stefanovits 
Péter Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész indítványozására műemlékké 
nyilvánították. Az épület többek 
közt olyan műkincseket rejt, mint 
Kovács Margit Körtánca, Bernáth 
Aurél szekkója, Rozsda Endre és 

Hintz Gyula mozaikjai, Cser Jolán 
terrakotta oszlopdíszei. A színház-
terem Közép-Európa talán egyik 
legjobb akusztikájú színházterme, 
kiváló lejtésű nézőtérrel. Pótszé-
kek nélkül is 450 néző befogadásá-
ra alkalmas. A Retro Színház az or-
szágban egyedülálló kezdeménye-
zés, mely éppen itt, az inotai Ké-
szenléti lakótelepen valósul meg, 
további hírnevet és elismerést is 
szerezve ezzel a városnak. (x)

újrA életre kel A Béke művelődési hÁz
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A család patikája
A Belvárosi gyógyszertár Vár-
palota központjában található, 
a volt Palota Skála Áruház föld-
szintjén, a város centrumában: 
így bárki számára könnyen el-
érhető.

Az őszi időszakban az időjárás 
megviseli az ember szervezetét, 
és ha nem figyel, akkor könnyen 
megbetegedhet. Ennek megelő-
zése érdekében érdemes immun-
rendszer-erősítő készítmények-
kel, vitaminokkal megerősíteni a 
test ellenálló képességét. Ezt a 
célt szolgálja a Belvárosi Gyógy-
szertár által előre elkészített, il-
letve igény szerint összeállítha-
tó őszi-téli egészségcsomag. Ez, 
mint minden évszakban , most is 
a szezonnak megfelelően váloga-
tott egészség-, valamint beteg-
ségmegelőző (preventív) készít-
ményekből áll. 

Akárcsak a nyaralási szezon-
ban, amikor utazási csomaggal 

kedveskedtek a vásárlóknak, a 
téli hideg időszak kezdetekor a 
gyógyszertár szakemberei egy 
olyan egységcsomagot állítot-
tak össze, amely az influenza, a 
megfázás elkerülését teszi lehe-
tővé. A csomag tartalmaz vita-
minokat, láz- és fájdalomcsilla-
pítót, de igény szerint alakítha-
tó. Az ilyen vagy ehhez hasonló 
gyógyszerek  beszerzése ma már 
azért is fontos a családok számá-
ra, mert a munkából, a betegség 
által kiesett idő miatt jóval több 
pénztől eshetnek el, mint ameny-
nyibe egy ilyen egységcsomag 
beszerzése kerül. Ráadásul ez 
az egészségvédő vitamincsomag 
összességében olcsóbban besze-
rezhető, kedvezménnyel, mintha 
egyenként szereznék be az ösz-
szetevőket. A patika munkatár-
sai egyetértenek abban, hogy 
minden otthonban szükség van a 
kellően jól felszerelt gyógyszeres 
fiókra. Figyelembe véve a család-

tagok számát és életkorát, és 
azokat a hétköznapi helyzeteket, 
amelyek megoldására a legké-
zenfekvőbb egy tabletta besze-
dése, a gyógyszertárban dolgo-
zó szakemberek tanácsot tudnak 
adni abban is, hogy mikor és mi-
lyen készítményeket válasszon a 
vásárló, továbbá a vásárlás előtt 
a gyógyszerek összetevőiről, ha-
tóanyagairól és azok hatásme-
chanizmusairól részletes, szak-
szerű tájékoztatást nyújtanak a 
gyógyszerészek, hiszen ők szak-
értelmükkel, rutinjukkal mindig 
lényeges és pontos információ-
kat adnak.

A gyógyszerek mellett a koz-
metikumok közül is a legismer-
tebb márkák között lehet válo-
gatni, így pl. kaphatók:  Babe, 
Eucerin, La' Roche-Posay, Vichy, 
Clinians termékek. 

Mindig barátságos, családi-
as a hangulat a Belvárosi Gyógy-
szertárban, ráadásul folyamatos 

akciókkal igyekeznek a betérők 
kedvébe járni. Amennyiben a ve-
vők legalább három vényt vál-
tanak be a gyógyszertárban egy 
vásárlás alkalmával, 333 forint 
visszatérítésben részesülnek.

Minden egyes hónapban újabb 
és újabb akciókkal kedveskednek 
a Belvárosi Gyógyszertár dolgo-
zói. A jelenleg futó akció mellett 
többféle szolgáltatás is igénybe 
vehető, így:

• tanácsadás;
• házi patika összeállítása;
•  a lejárt szavatosságú 

gyógyszerek átvétele;
•  bankkártyás fizetési 

lehetőség;
•  az összes egészség pénztári 

kártya elfogadása.
A Belvárosi Gyógyszertár ide-

ális választás a családtagok 
egész  ségének megőrzése érde - 
kében.

 (x)
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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.

csángósors
Petrás Mária csángó népdaléne-
kes és keramikusművész volt a 
vendége a KÉSZ palotai szerveze-
tének. A művésznő gyerekkori él-
ményeiről tartott beszámolójában 
a csángók helyzetére is kitért.

Petrás Mária gyerekkori élménye-
it osztotta meg a hallgatósággal, 
bemutatva azt a környezetet, amely-
ben nevelkedett, amelyben minden 
új nap imádságos harangszóval kez-
dődött, és azzal is ért véget.

A csángó falvakban nem volt 
ritka, hogy akár tíz-tizenkét gye-
rek is körbeülte a családi asztalt, s 
mindnek fontos szerep jutott, akár 
milyen kicsi vagy nagy is volt. 

– A csángó magyarokat mindig 
összekötötte az anyanyelvi, lelki-
szellemi egység, a sorsközösség, 
ez azonban mára kihűlni látszik – 
mondta, miközben kifejezte abbéli 

reményét, hogy egyszer mégiscsak 
megkapják Magyarországtól azt 
a támogatást, amely hozzásegíti 
identitásuk megtartásához és meg-
szilárdításához a csángókat. 

A művész csalódottan vallott a 
rendszerváltás óta eltelt időkről, 
amik nem hoztak változást a csán-
gók életében: az anyaországtól ka-
pott segítség kimerült a szórványos 
anyanyelvi oktatásban. Hangsúlyoz-
ta, amíg a felsőbb államhatalmak 
nem foglalkoznak a kéréseikkel, ad-
dig változásra nem számíthatnak. 

Egyelőre magyarságukat sem 
tudják bizonyítani Romániában. A 
törvény értelmében ugyanis csak 
az számít magyarnak, akinek felme-
női valamikor magyar állampolgá-
rok voltak, ilyenek pedig nincsenek 
Moldvában. Igaz, nem is olyan régen 
az ő szülőhelyük is Magyarország 
földje volt. B. A.

ÉLESLÖVÉSZET: Bakonykúti lőtér (csörlőházi lőtér): 2009. november 
9–13. 8.00–18.00-ig szárazföldi lövészet (kis zajhatással)

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala  Szociális és Gyámügyi Iroda

SZOcIÁLIS ÉS FELNőTTVÉDELMI üGYINTÉZő
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2009. 11. 30–2012. 10. 04-
ig tartó közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Ellátandó 
feladatok: a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sok megállapításához szükséges nyomtatványok ügyfél részére történő kiadása, segítség-
nyújtás annak kitöltéséhez, részletes tájékoztatás adása az egyes ellátásokkal kapcsolat-
ban, jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetén, környezettanulmány készítése. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: egyes szociális és gyermekvédelmi 
pénzbeli, illetve természetbeni ellátások iránti ügyek döntésre való előkészítése.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabály-
zata rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, fő-
iskola, egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás szakképzettség, főiskolai szin-
tű szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és 
szociális igazgatási szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szo-
ciális ügyintézői szakképesítés. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: önkormányzat-
nál hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, közigazgatási 
alapvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, szakmai önéletrajz, a 
végzettséget és képesítést igazoló okirat fénymásolata. 
A munkakör legkorábban 2009. november 30. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Beáta nyújt, a (88) 592-
660-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, Várpalota Város Polgármesteri Hiva-
tal, 8100 Várpalota, Várpalota Gárdonyi Géza utca. 39. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/475/2009., valamint a munkakör 
megnevezését: szociális és felnőttvédelmi ügyintéző. Személyesen: György Beáta, 8100 
Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkört gyakorló Várpalota város 
jegyzője dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon sze-
rezhet. 
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Könnyûzenei lexikon

Direkt?!
A Direkt?! nem véletlenül alakult meg 2007 januárjában, hiszen 

előző év decemberében szűnt  meg a Szabotázs, amelynek tagjai al-
kották meg az új esztendő elején e zenekart. A Banyár Attila – ének, 
basszusgitár (ex-Deadlock, ex-Szabotázs), György Gergely – szólógitár 
(ex-Elemi Állapot, ex-Unchanged, ex-Szabotázs), Gerván János – gi-
tár,  Bóta Gábor dob (ex-Ellenérv, ex-Elemi Állapot, ex-Unchanged, ex-
Szabotázs) alkotta, hard core punkban nyomuló együttes nem csak az 
új időknek új dalaival (by Ady Endre), rukkoltak elő,  hiszen játszottak 
régi Szabotázs-számokat is ugyanúgy, mint friss Direkt?!-dalokat. Fel-
dolgozásokkal egyáltalán nem foglalkoztak. A zenekar 2007 februárjá-
ban állt először a színpadra Ősiben, a Szódában. Itt már bemutatták az 
új Direkt?!-nótákat is: Neked a holnap kell, Rettegés, Feudális káosz. 
Márciusban Banyár Tibor basszusgitárossal bővült a zenekar, s színese-
dett a hangzásvilág. Koncertek jöttek egymás után, például Veszprém-
ben a Padláson, Halimbán, Bakonycsernyén, s természetesen Palotán, 
az Alagsorban. Novemberben  felvették az ötszámos, Neked a holnap 
kell című demót a következő számokkal: Neked a holnap kell, Rettegés, 
Feudális káosz, Mondj igent, Amerika diktatúra.  Ezután azonban egy 
szemvillanás alatt feloszlott a Direkt?!. De ugyanígy 2009 februárjá-
ban újjá is alakult, ekkor csak a dobos személyében történt változás: 
Somogyi László (ex-The Riots, ex-Reakció, ex-Szabotázs) ült a dobok 
mögé. 2009 nyarának elején Banyár Tibor  és György Gergely nem di-
rekt, de majdnem egyszerre távoztak. Ám Major Sándor basszusgitáros 
(ex-Reakció, ex-Unchanged, ex-Szabotázs) nemsokára érkezett, s így a 
nyár próbák sorával telt, s augusztusban György Péter gitáros is meg-
jött (ex-Kétségek Közt). A Direkt?! most az összestimmolás időszaká-
ban tart, mindamellett új számok is születnek, s idén novemberben 
egy újabb 5-6 számos demóval szeretnének kiállni,  amelyen szerepel 
az Intro, Hová menjünk, Ez kell? Nem kell!, VBSK-induló. A többi szám 
még a tudatalattiban lappang. A Direkt?! szándékosan megtalálható a 
myspace.com/direktzenekar link alatt.

Tagok
Banyár Attila – ének
Gerván János – szólógitár
György Péter – szólógitár
Major Sándor – basszusgitár
Somogyi László – dob, vokál

Várpalotai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) a Várpa
lo ta Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2009. (IV. 
30.) képviselő-testületi határazota alapján, a 42/1997. (XI. 05.) 
ÖR. 4. számú mellékletének meghatározott szabályai szerint 
NYILVÁNOS pályázaton ÉRTÉKESÍTI az ALÁBBI INGATLANOKAT

Várpalota, Erdődi P. T. u. 17/2. szám alatti 439/A/18 hrsz.-ú, 
30 m2-es garázs  1 392 250 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 19/1. szám alatti 432/3/A/1 hrsz.-ú, 
17 m2-es garázs  1 023 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 19/2. szám alatti 432/3/A/2 hrsz.-ú, 
17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 23/4. szám alatti 432/4/A/3 hrsz.-ú, 
18 m2-es garázs 1 056 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 25/2. szám alatti 432/4/A/26 hrsz.-ú, 
17 m2-es garázs 1 047 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 29/2. szám alatti 432/5/A/26 hrsz.-ú, 
17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Várpalota, Felsőinkám u. 11/4. szám alatti 1337/13/A/27 hrsz.-ú, 
13 m2-es garázs  870 350 Ft
Várpalota, Felsőinkám u.13/8 szám alatti1337/13/A/29 hrsz.-ú, 
14 m2-es garázsrész 850 915 Ft
Várpalota, Felsőinkám u. 17/9. szám alatti 1337/12/A/30 hrsz. 15 
m2-es garázs 955 500 Ft
Várpalota, Szabolcska M. u. 26. szám alatti 3250/2/A/19 hrsz.-ú, 13 
m2-es garázs 795 000 Ft
induló vételáron.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

A nyilvános pályázat (zárt borítékban) benyújtásának határideje:
2009. 11. 19.  12 óra. 
A nyilvános pályázat (zárt boríték) bontásának időpontja:
2009. 11. 20. 14 óra, 
helyszíne:
Várpalotai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.)
első emeleti tanácsterme. 

A pályázattal kapcsolatos további információ, a pályázat részletes 
kiírás, illetve az ingatlanra vonatkozó részletes dokumentáció átve
hető a Várpalotai Közüzemi Kft. ingatlangazdálkodási irodájában 
Varga Gyuláné ügyintézőtől (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7. Tele
fon: 88/592-119) 2009. november 11-től 10 000 Ft ellenében.

A nyilvános pályázat előtt a helyiségek megtekinthetők 2009. 11. 13-án 
az ügyintéző jelenlétében a pályázati kiírás sorrendjében: 

Várpalota, Erdődi P. T. u. 17/2. szám alatti 439/A/18 hrsz-ú, 
30 m2-es garázs 8.15–8.30
Várpalota, Erdődi P. T. u. 19/1. szám alatti 432/3/A/1 hrsz-ú, 
17 m2-es garázs 8.35–8.50
Várpalota, Erdődi P. T. u. 19/2. szám alatti 432/3/A/2 hrsz-ú, 
17 m2-es garázs 8.35–8.50
Várpalota, Erdődi P. T. u. 23/4. szám alatti 432/4/A/3 hrsz-ú, 
18 m2-es garázs 8.55–9.10
Várpalota, Erdődi P. T. u. 25/2. szám alatti 432/4/A/26 hrsz-ú, 
17 m2-es garázs 9.15–9.30
Várpalota, Erdődi P. T. u. 29/2. szám alatti 432/5/A/26 hrsz-ú, 
17 m2-es garázs 9.35–9.50
Várpalota, Felsőinkám u. 11/4. szám alatti 1337/13/A/27 hrsz.-ú, 
13 m2-es garázs 10.30–10.50
Várpalota, Felsőinkám u.13/8 szám alatti1337/13/A/29 hrsz.-ú, 
14 m2-es garázsrész 10.30–10.50
Várpalota, Felsőinkám u. 17/9. szám alatti 1337/12/A/30 hrsz.-ú, 
15 m2-es garázs 10.55–11.10
Várpalota, Szabolcska M. u. 26. szám alatti 3250/2/A/19 hrsz.-ú, 
13 m2-es garázs 11.30–11.45

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS

SZIRÉNAPRóBA
Az országban letelepítésre került a veszélyes üzemek környeze-

tében lévő településeken a monitoring- és lakossági riasztórend-
szer. 2009. november 9-én 13 órakor csökkentett üzemű (morgató) 
szirénapróba lesz. A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teen-
dője nincs. Ez a rendszer próbája.
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, 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

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 19-én jelenik meg.

Ingatlan
Szilvásváradon a központban, de csen-

des helyen kétbejáratú,  két gene-
rációnak, vendéglátásra, cég-, ön-
kormányzati üdülőnek is alkalmas 
1200 nm területen fekvő 133 nm-es, 
gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 
2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, kan-
dalló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érdeklődni lehet:  30/642-0307, 
36/355-201

Várpalota Készenléti lakótelepen eladó 
egy 64 nm,-es, három szoba össz-
komfortos lakás. A lakás használt, 
de jó állapotú. Földszinti, jó köz-
lekedésnél, szép helyen található.
Érdeklődés: 06 20/583-9409 és 06 
20/525-6798.

Budapesti, XIII ker. kertvárosában lévő, 
56 nm-es önkormányzati lakásomat 
elcserélném Tésre, Csórra, Várpalo-
tára, egyéb jó közlekedéssel rendel-
kező, rendezett helyen lévő családi 
házra, vagy tégla-lakásra, kis kert-
résszel.  A lakás kettő szoba össz-
komfortos, kis kamra a lakásban, és 
külön pincerész is van. Ráfizetni nem 
tudok. Érdeklődés: 06 20/525-6798 
vagy levairegina@gmail.com 

3 db  építési telek  eladó közműve sítet-
lenül (Várpalota-Inota összekötő út 
mellett Inota határában ). Közművek 
50 m-re a telkektől. Méretek: 950 
nm, 840 nm, 730 nm. Irányár bruttó  
3 200 000 Ft/db. Érd: 70/330-5427, 
70/339-2159

újlaky utcában 2 szobás gázkonvektoros 
téglalakás eladó. 5,5 M Ft. Megegye-
zünk. 30/321-1391

Várpalotán a Brinkman házakban eladó 
1+2 szobás, első emeleti hőmennyi-
ségmérős lakás. Ár: 9,5 M Ft. Tel.: 
70/389-4858

Eladó a Tési-dombon 44 nm-es, földszin-
ti téglalakás pincével. Iár: 4,9 M Ft. 
Érd.: 20/427-3889.

Pétfürdőn eladó 53 nm-es, 2. emeleti, 
redőnyös, szúnyoghálós zöldövezeti, 
téglaépületben lévő lakás, kamrával, 
pince- és padlásrésszel. Ár: 6,0 M Ft. 
Tel.: 30/691-1175

Pétfürdőn a Kosztolányi utcában egy 
kétszobás, étkezős, 80 nm-es, össz-
komfortos családi ház eladó. Rész-
ben új redőnyös műanyag ablakok, 
új, szigetelt Bramac tető. A kertben 
termő szőlő, gyümölcsfák, garázs, 
melléképület és borospince. Ár: 12 M 
Ft. Érd. 16 óra után, 70/424-5150

Garázs eladó Pétfürdőn a Liszt F. u.-i ga-
rázssoron. 30/322-5118

Eladó vagy kiadó Pétfürdőn a Berhidai 
úton egy 86 nm-es családi ház ga-
rázzsal, kerttel, vegyes és gáztüzelé-
sű fűtéssel. 70/571-4356

Várpalotán a Felsőinkámban 1+3 fél 
szobás 1. emeleti lakás reális áron  
sürgősen eladó. 20/961-1641

Várpalotán téglaépületben 49 nm-es la-
kás sürgősen eladó. 20/339-2178, 
esti órákban. 

Eladnám vagy elcserélném a Brinkman 
házakban levő 1. emeleti 1+2 fél 
szobás lakásomat. Csere esetén Jó-
kai úti, buszpályaudvari 1,5 szobás 
érdekel. 30/597-2310

Kiadó
családi háznál garázs kiadó. 20/428-

1479
családi háznál egy vagy két nő részé-

re szoba kiadó, konyha-, fürdőszoba-
használattal. 20/828-0885

családi háznál fűtött helyiség kiadó 
raktározás, tárolás céljára. 20/428-
1479

Kiadó Budapesten  a Garai utcában egy 
szép, felújított lakás diákoknak vagy 
dolgozó párnak. Érd.: 30/388-4141

Várpalotán 2 szoba nappalis lakás hosz-
szú távra kiadó. Érd.: 30/566-0379

Albérletet keres
Albérletet keresek sürgősen,  1+2 fél-

szobásat. Minden megoldás érdekel. 
30/560-1410, 30/572-3850

Állást keres 
Angolnyelv-oktatást, korrepetálást és 

nyelvvizsgára felkészítést vállalok! 
30/594-7304

Szociális gondozó és ápoló végzettség-
gel ápolást, gondozást (egyéb) vál-
lalok. 20/5591-412

Szerkezetlakatos hegesztő állást ke-
res Berhida, Várpalota környékén. 
30/597-1698

Jármű
Suzuki Swift 1.3 GLX Cool klímás 2003 

évjáratú autó eladó. 20/428-1479
Volkswagen Polo Variant, villámpiros, 

1998 júniusi,  130 000 km-rel, friss 
műszakival eladó. 2 légzsák, szervó, 
r. magnó,  vonóhorog, autóvédelem.. 
Garázsban tartott. Iár: 590 000 Ft. 
Tel.: 20/291-2649

Eladó egy ’93-as 1.4-es piros Opel Astra, 
jó állapotban, 2011-ig műszakiztat-
va. Ár: 300 000 Ft. Érd. 16 óra után, 
70/424-5150

Régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 
keresek megvételre. Oldalkocsi, al-
katrész, szakkönyv is érdekel. Régi 
katonai felszerelés, ruházat is érde-
kel. 70/514-8314

Vegyes
Tűzifa (nyár) kuglizva, szárítva  ingye-

nes házhoz szállítással   eladó  1200 
Ft/q  

Tudáscsere, árucsere, időcsere! Pénz 
nélkül! Olyan emberek jelentkezé-
sét várom szívességbank létrehozása 
céljából, akik szívesen segítenének 
másoknak a kölcsönösség jegyében. 
Pénz kizárásával! Érd.: 70/775-2709, 
88/746-178, zolmik@mailbox.hu

Eladó 2 db 120 l-es boroshordó és 1 db 
FÉG C24 gázkazán kéménnyel. Tel.: 
88/472-993

Beagle kiskutyák, jó szülőktől szárma-
zóak, megbízható gazdit keresnek. 
70/5183-721

Eladó egy fekete, páncéltőkés, rövid hú-
ros Ehrbar zongora. Ár: 300 000 Ft. 
Érd. 16 óra után, 70/424-5150

220/380 V hegesztő, 220 V-os termény-
daráló, 500 kg-ig mérő famázsa, Be-
mutatópolc, külön Salgó polc, fe-
hérbor, 4 éves, eladó. Érd.: 70/541-
4368, egész nap.

Eredeti Mórotz Miklós-festmény eladó. 
20/352-3809

Eladó variálható szekrénysor dohányzó-
asztallal, 38 000 Ft, 12 db-os Austria 
König edénykészlet originál csoma-
golásban, 38 000 Ft. Tel.: 88/473-
914, 30/543-2502

Eladó Orion színes txt-es 55 cm-es tv új 
állapotban. Irányár: 16 000 Ft. Ér-
deklődni: 70/247-0423 telefonon le-
het.

Három kiscica ingyen elvihető. Ér.: 
30/3515-936

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)

A p r ó H i r d e t é s
csak 300 Ft*-ért!

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
leadási határidô: november 14., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

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

Hazai pályán veretlenek a kézisek
Váci KSE–Várpalotai Bányász 

33:20 (14:11)
A bajnokság 6. fordulójában a 

Várpalota a még veretlen Vác ott-
honában lépett pályára. A mérkő-
zés elején a házigazdák 4–0-ás ve-
zetésre tettek szert, azonban a Bá-
nyász rendezte sorait, minek követ-
keztében még a vezetést is sikerült 
átvennie, 9–8-ra alakítva a mérkő-
zés állását. Innentől kezdve azon-
ban nem sok örömük volt a Vácra 
is ellátogató palotai szurkolóknak. 
Könnyelműség lenne csak a játék-
vezetők ténykedésében  keresni a 
vereség okait. Tény azonban, hogy 
a hazai pálya túlzott érvényesíté-
se egy idő után kedvét vette a já-
tékosoknak, mindehhez járult még 
a sok kihagyott ziccer, az elsietett 

támadásbefejezések, és a mutatott 
gyengébb átlövő- és szélsőjáték. A 
jobbtól kikapni nem szégyen, a va-
lós különbség azonban 5-6 gól a 
két csapat között. A Laurencz Lász-
ló által jól összerakott hazai együt-
tes győzelmével átvette a vezetést 
az NB I/B nyugati csoportjában.

Várpalotai Bányász–Tatai HAc    
26:26 (12:14)

A mérkőzés sajnos ott folytató-
dott, ahol a váci találkozó abbama-
radt. A vendégek tíz perc alatt öt-
gólos előnyre tettek szert, ezzel is 
igazolva, hogy veretlenségük nem 
a véletlen műve. A szurkolói által 
űzött hazai csapat azonban vissza-
kapaszkodott, és sikerült a mérkőzés 
állását is a maga javára fordítani. 

A palotai B-közép csarnokban nem 
szokványos látványelemet is bevet-
ve, szó szerint tűzbe hozta szeretett 
csapatát. A buzdítás megállás nél-
kül, a mérkőzés végéig kitartott. A 
szünetben ennek ellenére a vendé-
gek kétgólos előnyével fordultak a 
csapatok. Két jól felkészített csapat 
fordulatos, roppant izgalmas csatá-
ját láthatta a kilátogató szépszámú 
közönség. A játékvezetők közremű-
ködése azonban messze alulmúlta a 
rangadó színvonalát. Főleg az első 
félidőben, és ott is többnyire a ven-
dégek javára meghozott döntéseik-
kel borzolták a szurkolók idegzetét. 
A második félidő gyakorlatilag az el-
ső másolata volt. A Bányásznak újra 
sikerült felállnia hátrányból, majd a 
vezetést is megszereznie. Amikor a 

29. percben két gólra nőtt az előny, 
gyakorlatilag felrobbant a csarnok. 
Leírhatatlan volt a hangulat, ezért 
is kár a befejezésért. Fél perccel a 
lefújás előtt egygólos előny birto-
kában érthetetlen kapkodás követ-
keztében a vendégeknek sikerült a 
labdát megszerezniük és a mérkő-
zést döntetlenre hozniuk. A talál-
kozó után a vastaps azonban így 
is járt a hatalmasat küzdő palotai 
fiúknak. A kézisek legközelebb no-
vember 7-én az Ercsi együttesét 
fogadják, majd Pécsre látogatnak, 
hogy aztán november 21-én az ősz 
mérkőzésén, egy igazi bányászrang-
adó keretében a Komló gárdáját lát-
hassák vendégül. Mindenhol szóljon 
a buzdítás, mert: küzdeni kell, csak 
Várpalota! BÉRcZES

Várpalotai Bányász–Mohács  
2:2 (1:1) 

Várpalota: Radnai, Saári, Láng, 
Horváth, Kaufmann, Bogdán, Blas-
ki, Király, Híró, Humli, Hardi. Cse-
re: Pencz, Vető, Kovács. Edző: Pin-
tér Csaba. Gól: Király, Vető, ill. 
Szeifert, Brukner.

A magyar harmadosztály  9. for-
dulójában igazi hatpontos mérkőzést 
játszott a VBSK  labdarúgócsapata a 
sereghajtó Mo hács gárdája ellen. A 

mérkőzés végül döntetlennel zárult, 
így egyre távolabb került a bennma-
radást jelentő első kilencedik hely 
megszerzése. A focisták legközelebb 
november 7-én 13 órakor a Százha-
lombatta együttese ellen lépnek pá-
lyára hazai környezetben.

További eredmények:
Felnőtt: Dombóvár–Várpalota    

2:1 (1:0). U19: Várpalota–Dom-
bó vár 2:0 (0:0) Mohács–Várpalota 
0:2 (0:0)

Elpuskázott lehetőség

2009. szeptember 15-én azonnali hatállyal feloldották az ország 
egész területén lévő erdőkre és az erdők melletti területekre elrendelt 
tűzgyújtási tilalmat. A határozat feloldását az erdőterületeket érintő 
tűzesetek csökkenése, valamint a csapadékos időjárás indokolta.

Futóverseny
Napsütéses októberi reggelen 
rajtolt el a Baglyas-hegyi futó-
verseny.

– Az idén huszonhatodik alka-
lommal megrendezett versenyen 
emlékeztünk a fiatalon elhunyt 
csapattársunkról, Török Tamásról 
és a mai versenyt az ő becenevéről 
– Csuncsi – neveztük el – mondta 
Méreg József, a MTKE elnöke.

A  tési úti fenyves elől rajtoló 
közel hatvanfős mezőny tagjai 3 
távon mérhették össze erejüket: 2, 
6 illetve 10 kilométeren. Érkeztek 
futók Budapestről, Ajkáról, Veszp-
rémből és a szomszédos települé-
sekről is. Lábi János ajkai verseny-

ző (Bakonyi Tájfutó Klub) elmond-
ta, már a tizenötödik alkalommal 
vett részt a megmérettetésen.

– Több mint harminc éve foglal-
kozom tájfutással. A futás egy cso-
dálatos érzés főleg, ha kihívást je-
lent és bátran állíthatom, hogy ez 
az egyik legnehezebb verseny Ma-
gyarországon.

A versenyzőknek a 363 m magas 
hegyre kellett felfutni és megérin-
teni a kopjafát, majd visszaérkezni 
a rajt helyszínére. Kilenc kategóri-
ában díjazták a futókat. A legfiata-
labb három-, a legidősebb verseny-
ző ötvennyolc éves volt. A 10 km-
es távot holtversenyben Szemán 
János és Szóka Attila nyerte. B. K.

88/788-341 • 20/946-9211 • 20/388-8112

Akció Síremlék Akció
A december 31-ig megrendelt síremlékek elkészítését, jövő 

tavaszi kiszállítását idei árAkon vállalom.

Komplett gránit síremlékek 200 000 Ft-tól

Kamatmentes részletfizetési lehetőség! 
(Jövedelemigazolás nem kell.)

Egyéb temetői munkák (tisztítás, helyreállítás) szintén 
kedvezménnyel rendelhetők!

Tisztelettel: Katona Tamás kőfaragó



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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Wenge színû laminált padló (7 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 1490 Ft/m2 

Wenge színû laminált padló (8 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 1690 Ft/m2 

Wenge színû laminált svédpadló 
 (10 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú)  2900 Ft/m2 helyett 1990 Ft/m2 

Laminált falburkolók  700 Ft/m2-tõl 1000 Ft/m2-ig

PVC . . . . . .  990 Ft/m2-tõl  Szõnyegpadlók  . . . . .   990 Ft/m2-tõl

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia!

ToVábbI akcIóInkróL érdekLôdjenek üzLeTeInkben.
Az akció 2009. 11. 01-tôl 2009. 11. 30-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.


