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A húsvét egyike azoknak a 
keresztény ünnepeknek, me-
lyek szinte észrevétlen folya-
matossággal épültek rá a termé-
szet mûködéséhez alkalmazko-
dó pogány ünnepekre. A keresz-
tény ünnep nem eltörli a hagyo-
mányt, hanem tovább élteti. Az 
emberarcú Isten, Jézus Krisztus 
sorsközösséget vállal az ember-
rel, vallása nem az emberi ter-
mészeti létmódjának tagadása, 
elvetése, épp ellenkezôleg, an-
nak felvétele, megszentelése. 
Ha valakitôl, hát Jézustól nem 
idegen semmi, ami emberi. Az 
ô forradalma nem erôszakos, 
és nem hatalmi célzatú: a lélek 
belsô megújulása, olyan gyön-
géd erô, mint a természet folya-
mataié, melyek évrôl évre képe-
sek magukkal ragadni a teremt-
ményeket. 

Jézus kereszthalála és feltá-
madása egyúttal a tavasz ünnepe 
is. Szemünk elôtt minden tavasz-
szal átváltozás zajlik le. Ugyan-
az a táj, mely az elôbb még der-
medt és élettelen volt, egyszer-
re csak megelevenedik és kitá-
rul. Újból életjelet ad magáról. 
A krisztusi történet ismeretében 
nem szentségtörés azt mondani, 
hogy minden tavasz egy-egy fel-
támadás. A természet szemlélet-
váltásra késztet bennünket. A le-
mondásban egyszer csak felsejlik 
a nagyon is halovány, éltetô re-
mény. A bölcsek nyelvén ezt úgy 
mondhatjuk: a tavasz a megszün-
tetve megôrzés filozófiája. Min-
den tavasszal az, ami van, meg-
újul: az lesz, ami volt, és még va-
lami más is.  

Tavaszodik. Húsvét van újra. 
Ezer meg ezer éve húsvét, itt a 
Kárpátok által övezett medencé-

Húsvéti feltámadás

ben. Mert a húsvét ôsidôk óta a 
szabadulás, a halál legyôzése, a 
feltámadás, az újra sarjadás és 
a forradalmak ünnepe. Húsvétkor 
újra zöldülnek a füvek, a virágok 
és a fák. És húsvétkor gyôzte le 
Jézus a halált.

Ma is vannak bôven önjelölt 
megváltók. Sunyi és nagyhangú 
kufárok, akik a hatalom varázsá-
ban élnek. Akik a hét napjait át-
hazudják, akik hamis ábrándokat, 
vágyfantáziákat kevernek a nyo-
morultaknak, azt állítva, itt van 

már a világválsággal bélelt Kána-
án. Itt vannak a kapzsik és a mo-
hók, akikben fortyog a gyûlölet, 
akiknek életét ma is szerzés, a 
szegények kifosztása tölti ki. 

Persze a hatalombitorlók na-
gyon hamar eltûnnek a hatalmuk-
kal együtt, de addig szívás van. 
A húsvét azonban örök. S egyre 
nagyobb szükségünk van az örök 
dolgokra, mert a gyors mulandó-
ság világában élünk. Hol van már 
az egykori birodalmak hatalma? 
Az egyes ember utódai által to-
vább él, mint a birodalmak. Hol 
van már az eszmék méltósága? Az 
ember a rövid életû igazságok pi-
acára van vetve. A dinamika vi-
lágában élünk. Hintó helyett vo-
nat, vonat helyett autó, autó he-
lyett rakéta. Levél helyett e-mail. 
Gyorsan kell élnünk. Hamar serdü-
lünk, könnyen akarunk minél több 
pénzt felmarkolni. Sikert akarunk 
elérni a szerelemben, a gazdaság-
ban, a politikában. Csak vígjáté-
kokat nézünk, vékony és képek-
kel teli könyveket veszünk meg, 
olyan dinamikájú zenéket hallga-
tunk, aminek hangereje és ritmu-
sa mellett, Mozart és Kodály csak 
cincog. Nagyon gyorsan felejtünk. 
Pedig húsvét az idôtlenségé, az 
emlékezésé. Persze elborította a 
sonka, a tojás, a bárányok, a kis-
csibék és a nyuszik hadserege. 

Ám a keresztfát, amelyen ál-
tala megkínoztattunk, még egy 
ideig cipelni fogjuk. Csak jó len-
ne erôsebb hittel a lelkünkben. 
És több reménnyel a szívünkben. 
Hogy eljön az a húsvétvasárnap 
is, amelynek harmatos pázsitjá-
ra, nárcisz- és jácintbokraira nem 
vetnek már árnyat a politikai ke-
resztfák.

BALASSA GELLÉRT
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Véleményüket várjuk 
sms-ben a 70/514-8314!

Drótposta
Gratulálok a Kárpátia Tüzép dol-
gozóinak a becsületes, gyors, 
szakszerû munkájukhoz! Így kell 
ezt csinálni! 20/497-3302 
Gratulálunk  Huszár Pálnak, a 
Dunántúli Református Egyházke-
rület fôgondnoki kinevezéséhez. 
20/427-3274

Képviselôi 
fogadóóra

Jákli Tivadar, a 8. számú vá-
lasztókerület önkormányzati 
képviselôje lakossági fogadó-
órát tart 2009. április 15-én 
(szerdán) 16.00-tól Várpa-
lotán, a Rákóczi Telepi Ál-
talános Iskola (Bartók Béla 
u. 6.) 1. számú termében.

Pályázat munkahelyteremtésre
Újabb 35 munkahely létesülhet 
Várpalotán, annak a munkahely-
teremtési programnak a kereté-
ben, amely a helyi vállalkozók-
nak kíván segítséget nyújtani, 
pályázati támogatással. 

Várpalota önkormányzata a ma-
gyarországi önkormányzatok kö-
zött elsôként dolgozta ki a pénz-
ügyminisztérium által is akkredi-
tált támogatási rendeletet, amely 
pontosan meghatározza a beruhá-
zás nagysága szerint adható szub-
venciót, az idehozott vállalatok 
esetében. 

– Nyilvánvalóan nem csak a 
nagy cégeket kell támogatni, ha-
nem elsôsorban és kiemelten a 

helyi vállalkozásokat, ill. azo-
kat, amelyek helyben teremtenek 
munkahelyet – mondta lapunknak 
Németh Árpád polgármester. – 
Képviselôtársam, Szabó-Bátor Ta-
más kezdeményezésére elkészült 
egy alapterv, melynek értelmében 
a költségvetésbôl elsô körben 10 
millió forintot különítettünk el a 
helyi vállalkozók új munkahely-
teremtési támogatására. 

Szabó-Bátor Tamás elmondta, 
a város  szempontjából kiemel-
ke dôen fontos a munkahely-léte-
sítés, amit a helyi vállalkozókkal 
kell tudni elkezdeni, és véghez is 
vinni. Ezért az önkormányzat egy 
munkahely-teremtési pályázatot 
ír ki, mely vissza nem térítendô 

pénzbeli támogatás. – Azon kis- 
és középvállalatok igényelhetik, 
melyek a munkaerôpiactól tartó-
san távol levô személyeket vonják 
be, velük új munkahelyet létesí-
tenek, és tartanak fent Várpalo-
tán – tájékoztatott a javaslat ki-
dolgozója. 

A pályázatnak vannak köte-
lezettségei is. Az új munkahe-
lyet három évig fenn kell tarta-
ni, továbbá vállalni kell, hogy a 
munkaerôpiactól tartósan távol 
levô, várpalotai lakost foglalkoz-
tatnak. A pályázat elônye, hogy 
nincs minimális limit, akár egy 
fôvel is lehet jelentkezni. 

A támogatás összege 300 ezer 
forint személyenként az adott 

idôszakra. Ez azt jelenti, hogy a 
rendelkezésre álló 10 millió forin-
tos keretbôl közel 35 fô foglalkoz-
tatása valósulhat meg. A pályáza-
tok elbírálása a jelentkezés sor-
rendjében, a keret mértékéig tart.

– Szeretnénk a jövôben hasonló 
programokat indítani, a helyi vál-
lalkozásoknak pályázati összege-
ket szerezni, ezáltal is elôsegítve 
újabb munkahelyek teremtését – 
mondta Szabó-Bátor Tamás.

A pályázat kiírásáig az érdek-
lôdô vállalkozók jelentkezését 
várja az önkormányzat képvise-
letében Pál Károly kabinetvezetô, 
a pal.karoly@varpalota.hu e-mail 
elérhetôségen. 

BÁLINT ANGÉLA

Van más út
Városunkban is tapasztalható az a 
felháborodás, mely országszerte 
hullámzik végig a magyar gazda-
sági helyzet és az ország vezeté-
sében bekövetkezendô vál to zások 
miatt. A Várpalota Egyesület szer-
vezésében állt ki kisebb tömeg a 
Thuri-vár elé, hogy kifejezzék vé-
leményüket ez ügyben.

A demonstrációt az egyesület 
vezetôje, dr. Buzási István nyitot-
ta meg, és beszélt arról, hogy az 
elmúlt hét év alatt az ország álla-
mi és társadalmi élete szinte min-
den területét érintette a megrop-
panás. A gazdaság tönkremenetele 
talán a legsúlyosabb probléma, de 
az iskolarendszer, az egészségügy 
és a kulturális élet súlyos gondjai 
is ugyanolyan lényegesek. Nem el-
fogadható az, hogy az ország el-
adósodásának problémáját kizáró-
lag a legszegényebb réteg megter-
helésével kívánnák megoldani. 

Németh Árpád, Várpalota polgár-
mestere szintén beszélt az elmúlt 
hét év hazánkat ért nehézségeirôl, 

és kiemelte, hogy nincs mire várni, 
ahogy az ukrán nemzet elzavarta 
a maga csalóit, öntudatra ébredt, 
ezt a magyar népnek összefogással 
szintén meg kell tennie. 

Ezt követôen az ország mû kö dé-
sének részterületeit érintô kérdé-
sek kerültek szóba várpalotai ismert 
személyek, szakemberek felszólalá-
sában. Így Lassu Tamásné, a Várpa-
lotai Evangélikus Óvoda ve zetôje a 
keresztény oktatással és értékekkel 
kapcsolatban hangsúlyozottan be-
szélt a családok válságáról. Dr. Szalai 
Marianna háziorvos, belgyógyász 
beszélt többek között az egészség-
ügyi rendszer visszásságairól, a vá-
rólisták rettenetérôl. A vállalkozók 
hátrányos mûködési lehetôségeit, 
a banki hitelezések rossz kondíció-
it elemezte ki Lassu Tamás vállalko-
zó, majd Katona Csaba alpolgármes-
ter az ország megromlott gazdasági 
és erkölcsi állapotából való kiútke-
resésre hívta fel a figyelmet. Felve-
tette, hogy a szociális megszorítá-
sokon kívül van más út, melyet ösz-
szefogással meg kell keresni.

Méhében él a nemzet!
Minden év március 25-e a magzat-

gyermekek napja, amikor emlékezünk 
azokra a babákra, akiket nem enged-
tünk megszületni. Sajnálatos módon, 
Várpalotán nem sokan tudhatják ezt, 
hiszen a második alkalommal meg-
rendezett, széles körben meghirde-
tett, és igazán a témához méltó szín-
vonalú, tartalmas megemlékezés nem 
tartott nagy érdeklôdésre számot. 

A megemlékezés elsô felében egy 
csodálatos filmet láthatott a közön-
ség. Lucia Brocchi alkotása szemlé-
letesen mutatta be a baba alakulá-
sát fogantatása pillanatától, végig 

érzékeltetve azt a tényt, hogy az 
elsô perctôl ember fejlôdik az anya-
méhben. Ezt hangsúlyozta a filmet 
követô elôadásában dr. Téglásy Im-
re, az Alfa Szövetség fôtitkára, aki 
az isteni létrend és a nemzeti tra-
gédia oldaláról is megközelítette 
a szörnyû valóságot: hozzávetôleg 
nyolcmillióra tehetô azon áldozatok 
száma, akiket magzatkorukban pusz-
títottak el. A mentôállomás melletti 
parkban emléktáblát avattak a meg 
nem született magzatok emlékére, 
amelyet Sándor Mihály várpalotai 
káplán áldott meg.
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Hosszas vitákkal, tárgyalásokkal 
indult Várpalota város képviselô-
testületi ülése március 26-án, a 
negyvenhat napirendi pont átbe-
szélése, a határozathozatalok vé-
gül az estébe nyúltak.

Meglehetôsen nehéz helyzet ala-
kult ki az önkormányzati bérlaká-
sok ügyében, hiszen, a Dankó ut-
cai lakások esetében több bérlônél 
olyan fokú lakbérhátralék halmozó-
dott fel, hogy szükség volt a bér-
leti jogviszony felbontására, to-
vábbá a Munkácsy és Vasvári ut-
cai Fiatal Házasok Otthona a lakás-
elôtakarékosság nem fizetése okán 
már nem tölti be eredeti funkció-
ját. A városban azonban sok csa-
ládnak megoldatlan a lakhatása, 
így a megvitatás után szükségesnek 
látta a képviselô-testület a szoci-
ális helyzet alapján bérbe adható 
lakásállomány növelését, a volt Fi-
atal Házasok Otthonában lévô la-
kásokat pedig fenntartja szociális 
rászorultság alapján történô bér-
beadás céljára.

A testület elé jóváhagyásra ke-
rült éves tervek és beszámo lók 
között szerepelt a városi rend ôr-
ka pitányság tájékoztatása Várpa-
lota város közrendjének, közbiz-
tonságának 2008. évi alakulásá-
ról. Az ülésen a rendôrkapitányság 
vezetôsége megjelent a testület 
elôtt, ahol a képviselôk érdeklôdô 
kérdéseire szóban is beszámoltak, 
és válaszoltak a felvetett problé-
mákra, valamint kérték a testületi 
tagokat, hogy ha bármilyen, a vá-

rosi rendôrkapitánysággal kapcsola-
tos probléma adódik a körzetükben, 
személyesen keressék fel ôket.

A város közlekedésének forgalmi 
rendjét érintô határozatok is szü-
lettek. Az egészségügyi és szociá-
lis közfeladatot ellátó intézmények 
gépjármûi részére egyedi várakozá-
si engedély lesz kiadható, másrészt 
megváltozik az Újlaky útról a Zichy-
kastély felé vezetô út forgalmi rend-
je, az út mindkét oldalán várakozni 
tilos tábla kerül kihelyezésre. A Tési-
dombon a Bán Aladár utca Keszi és 
Resán utcai keresztezôdéseiben az 
utóbbi két utcáról közlekedôknek 
el sôbb ségadási kötelezettsége lesz 
a Bán Aladár úton köz le ke dôk kel 
szemben.

Újabb pályázati lehetôségek ke-
rültek napirendre. Várpalota Város 
Önkormányzata pályázatot nyújt 
be az Önkormányzati Minisztérium 
rendelete alapján két bölcsôde, há-
rom óvoda és a két önkormányzati 
fenntartású iskola infrastrukturális 
fejlesztésére, valamint közösségi 
buszok beszerzésére vonatkozó tá-
mogatás igénybevételére, továbbá 
az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium könyvtári felzárkóztató pályá-
zata kiírására. Pályázat beadására 
kerül sor az önkormányzati minisz-
ter által kiírt, a helyi önkormány-
zatok fenntartásában lévô sportlé-
tesítmények felújításának támoga-
tására. Az önerôt nem igénylô tá-
mogatás maximális összege sport-
létesítményenként tízmillió forint. 

A Honvédelmi Minisztérium mi-
niszteri biztosa pályázatot hir-

detett a Magyar Honvédség kész-
le tébôl feleslegesnek nyilvánított, 
használható anyagok ingyenes át-
ruházásával kapcsolatban, mely-
re Várpalota Város Önkormányza-
ta igénylistáját benyújtotta. Ezzel, 
eredményesség esetén, a szociáli-
san rászorulók, valamint a közmun-
kaprogramban részt vevôk ruházat-
ban, cipôben részesülhetnek.

A testületi ülésen azzal az aján-
lattal jelent meg a Vameka Kft. 
képviselôje, hogy a város táv hô rend-
szerének fejlesztésébe sze ret né  nek 
befektetni két új gázmotor telepíté-
sével, Várpalota az általuk megter-
melt hôt pedig átveszi. Ez ügyben 
a Közüzemi Kft., tárgyalásokat foly-
tat a Vameka Kft.-vel, elvégezve a 
szükséges gazdasági számításokat, 
elôkészíti a szer zô déstervezetet és 
megköti a szer zô dést. A kft. továb-
bi ajánlataként merült fel, hogy az 
inotai strandot újraindítanák nyá-
ron üzemelô strandként.

Álláshelyekre vonatkozó pályá-
zatok kiírására is született hatá-
rozat az ülésen. Az önkormányzat 
pályázatot hirdet magasabb ve-
zetôi állásra a Szivárvány óvoda 
in téz  mény  ve ze   tôi munkakör be töl-
té sé re, valamint nyilvános pá lyá-
za tot ír ki a 3. szá mú felnôtt házi-
or vo si praxis orvosi állására.

A testület elhatározta, hogy em-
léktáblát adományoz a Thuri gim-
názium, szakközépiskola és alapfo-
kú mûvészetoktatási intézmény ré-
szére, fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából, valamint megalapítja 
az Év vállalkozója díját, melyben az 
a vállalkozó részesülhetne, akinek 
társadalmi szerepvállalása hasznos 
Várpalota város lakossága számára. 
Rendelet született arról, hogy a vá-
ros területén lévô zárt játszótereken 
tiltott a dohányzás, mely szabályt 
táblával kell nyomatékosítani.

GÁGó ANITA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Az önkormányzAtA pályázAtot nyújt be Az oktAtási minisztérium pályázAtárA

A képviselô-testület határozatai

Új képviselôt választanak a Loncsosban
Megvált mandátumától a 7. 

számú választókörzet egyéni kép-
viselôje, hogy jövôbeli új felada-
tát a legnagyobb hatékonysággal 
végezhesse. 

Helt Tamás 2006-ban, Fidesz–
KDNP támogatással lett tagja a 
testületnek. Képviselôi felada-
tainak ellátása mellett a gaz-
daságfejlesztési és pénzügyi bi-
zottság elnökeként is tevékeny-
kedett.  

– Helt Tamás nagy tapaszta-
lattal rendelkezô, több nyelven 
beszélô gazdasági szakember, 
aki továbbra is a város szolgá-
latában fog állni – tudtuk meg 
Németh Árpád polgármestertôl. 
– Sokéves szakmai tapasztala-
tára és hozzáértésére alapoz-
va a Közüzemi Kft. ügyvezetô 
igazgatói feladatait szeretnénk 
rábízni – tette hozzá a polgár-
mester.  

Nem maradnak képviselô nél-
kül a loncsosiak és Erdôdy utca-
iak sem. A választásokat június 
7-re írta ki a választási bizott-
ság, az Európai Parlament tagja-
inak választási napjára. Helt Ta-
más utódjának dr. Juhász Attilát, 
a Loncsosban élô mérnök-jogászt, 
a gazdasági bizottság külsô 
szakértôjét jelölte a Fidesz–KDNP 
pártszövetség – tájékoztatta la-
punkat Németh Árpád.  

Lakossági fórum
Április 23-án  17 órakor la-

kossági fórumot tart a felsô  vá-
ros ban Szabó-Bá tor Tamás ön-
kormányzati kép vi se lô. Meg-
hívottak: Németh Árpád polgár-
mester, Mezei László fô épí tész, 
Bádli Gyu la, a Palo ta konzult kft. 
ügy ve zetôje. Hely szín: Re sán 
M. u. 12. Szal ma virág presszó. 
Tárgy: fel sô városi tel kek (Kisme-
zei ABC alatt), áramkimaradá-
sok, jövôbeli felsôvárosi tervek 
és egyéb kérdések. 
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A pánikbetegség a 20. és a 30. életév között 
kezdôdik, nôk között háromszor olyan gyakori, 
mint férfiak között. Az elsô pánikro ham elôtt 
általában nem találunk közvetlen ki váltó okot, 
de gyakori, hogy valamilyen szempontból ne-
héz, kritikus élethelyzetben éri a beteget az 
elsô roham (pl. betegség, válás, munkahelyi 
nehézségek). A pánikroham „derült égbôl vil-
lámcsapásként” éri a beteget. 

Ennek  során az alábbi tünetek közül több is 
hirtelen jelentkezik és ezek intenzitása gyor-
san fokozódik: heves szívdobogás, izzadás, re-
megés, légszomj, mellkasi nyomás érzés, szé-
dülés, ájulás érzése, hányinger, hideg vagy me-
leg hullám, idegenszerû érzés, zsibbadás, ér-
zéketlenség, a megôrüléstôl, ájulástól, kontroll 
elvesztésétôl vagy infarktustól való kifejezett 
halálfélelem. A pánikroham alatt a tünetek per-
cek alatt elérik intenzitásuk maximumát, maga 
a roham általában 10-20 percig tart. Utána a 
betegek fáradtnak, kimerültnek érzik magukat. 

A tünetek gyakran hasonlítanak olyan tes-
ti bántalmak tüneteire, mint a szívroham vagy 

más életveszélyes betegségek. A pánikrohamot 
átélô emberek gyakran rögtön kórházba men-
nek attól a meggyôzôdéstôl vezérelve, hogy 
szívrohamuk, légzési problémájuk, idegrend-
szeri zavaruk vagy valamilyen gyomor-bélrend-
szeri betegségük van. Attól is gyakorta félnek, 
hogy elveszítik a kapcsolatot a valósággal, és 
pszichotikussá válnak. Ennek következménye-
képp a pánikbetegek körében nem ritkaság, 
hogy legalább 10 különbözô orvoshoz elmen-
nek, sok felesleges vizsgálatnak vetik alá ma-
gukat, és mégsem hoznak javulást a beteg ál-
lapotában.

Pánikbetegségrôl akkor beszélhetünk, ha a 
rohamok ismételten megjelennek, és az újabb 
rohamoktól való félelem kialakul. A pánikza-
varban szenvedô betegek számára nagy félel-
met okoz a roham során megtapasztalt halál-
félelem és kontrollvesztettség érzése, ezért is 
hamar alakul ki a félelem magától a pánikro-
ham állapotától. 

Ahogy a pánikrohamok gyakorisága nô, a 
személy egyre nagyobb valószínûséggel fogja 

elkerülni azokat a helyszíneket és helyzeteket, 
amelyek egy újabb rohamot válthatnak ki. A he-
lyek elkerülésének igénye olyan szélsôségessé 
válhat, hogy agorafóbiává alakulhat, így a pá-
nikbetegség gyakran társul agorafóbiával.

A kezelésben eredményesen alkalmazhatók 
pszichoterápiás módszerek, leginkább a kogni-
tív viselkedés terápia. A kognitív viselkedés-
terápia révén a beteg megtanulhatja, hogyan 
tekintsen másképp a pánikrohamra, valamint 
szorongáscsökkentô technikákat is elsajátít. 
Egy szakember által lefolytatott kezelés általá-
ban 10-12 hét, mely alatt 70-90%-ban lecsök-
kentheti vagy megelôzheti a  rohamok kiala-
kulását. A pszichoterápia mellett a gyógysze-
res kezelések is hatékonyak lehetnek, sok be-
teg számára a gyógyszerek és a pszichoterápia 
kombinációja  a  leghatékonyabb.

 A korai kezeléssel megelôzhetô a pánikbeteg-
ség kifejlôdése, azonban a kezelés elérhetôsége 
ellenére háromból csupán egy pánikbeteg em-
ber részesül megfelelô kezelésben.

IGNÁcz ADRIENN

A pszichológus válaszol

Pánikzavar

Vállalatunk, az új- zélandi tulajdonú AHI Roofing Kft. 
kőzúzalék bevonatos acél tetőelemeket gyárt 

várpalotai termelő üzemében. 

Újonnan alakult csapatunkba munkatársat keresünk 
várpalotai munkahelyre 

INFORMATIKUS
munkakörbe.

Felelősségi kör, feladatok:
 •	 	A	vállalat	számítástechnikai	rendszereinek,	infrastruktúrájának	biztonságos	

üzemeltetése
•	 Felelősség	az	adatbiztonságért
•	 Szerverek	installálása,	konfigurálása,	frissítések	elvégzése
•	 LAN	és	WAN	hálózatok		rendelkezésre	állásának	biztosítása
•	 A	vállalat	e-mail	és	web		kapcsolatának	adminisztrálása
•	 Felhasználók	számítástechnikai	támogatása
•	 Kapcsolattartás	külsős	számítástechnikai	szolgáltatókkal,	beszállítókkal
•	 Kapcsolattartás	az	anyavállalattal	számítástechnikai	ügyekben
•	 Részvétel	számítástechnikai	projektekben

Elvárásaink:
•	 Felsőfokú	informatikai	végzettség
•	 Hasonló	munkakörben	szerzett	legalább	5	éves	munkatapasztalat
•	 Kommunikációs	szintű	angol	nyelvtudás	szóban	és	írásban
•	 Megbízhatóság
•	 Önálló,	felelősségteljes	munkavégzés	képessége

Ha	hirdetésünk	felkeltette	érdeklődését,	kérjük,	hogy	szakmai	önéletrajzát	küldje	
az	alábbi	postai	vagy	e-mail	címre:

AHI Roofing Kft.
HR osztály

8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14
allas@gerardroofs.eu

Vállalatunk, az új- zélandi tulajdonú AHI Roofing Kft. 
kőzúzalék bevonatos acél tetőelemeket gyárt 

várpalotai termelő üzemében. 

Újonnan alakult csapatunkba munkatársat keresünk 
várpalotai munkahelyre 

FOLYAMATFEJLESZTŐ MÉRNÖK
munkakörbe.

Felelősségi kör, feladatok:
 •	 Termelésben	használt	folyamatkövető	rendszer	üzemeltetése,	karbantartása
•	 Karbantartási	adatelemzés,	jelentések,	javaslatok	készítése
•	 Termelő	berendezések	telepítésének,	üzembehelyezésének	koordinálása
•	 Termelési	területek	eszköz	és	folyamat	fejlesztésének	koordinálása
•	 EHS	feladatok	koordinálása,	rendszer	fejlesztése
•	 Projekt	vezetés

Elvárásaink:
•	 Gépészmérnöki		végzettség
•	 	Hasonló	munkakörben	termelő	vállalatnál	szerzett	legalább	3	éves 
munkatapasztalat

•	 Kommunikációs	szintű	angol	nyelvtudás	szóban	és	írásban
•	 Legalább	felhasználói	szintű	számítástechnikai	ismeretek
•	 Önálló,	felelősségteljes	munkavégzés	képessége
•	 Kiváló	szervező	és	kommunikációs	készség
•	 PLC	programozási	ismeret	előnyt	jelent

Ha	hirdetésünk	felkeltette	érdeklődését,	kérjük,	hogy	szakmai	önéletrajzát	küldje	
az	alábbi	postai	vagy	e-mail	címre:

AHI Roofing Kft.
HR osztály

8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14
allas@gerardroofs.eu
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Megkérdeztük...
Hogyan készül 

a húsvétra?

Kovács Bernadett vállalkozó
A húsvéti készülôdést a nagyta-

karítással kezdem. Aztán fôzök va-
lami finom ebédet, és persze nem 
maradhat ki a tojásfestés sem. Az-
tán várom a vendégeket, és a lo-
csolkodókat. De azért akad egy két 
csokinyuszi, és csokitojás is, mert 
a gyerekek annak jobban örülnek.

Kovács Istvánné nyugdíjas
Sütök, fôzök, ahogy a többi há-

ziasszony. Takarítok, és természe-
tesen piros tojásokat is festek. 
Aztán meg várom az unokáimat. 
A húsvét fontos, szép hagyomány. 
Minden évben külön készülök rá.

id. Lôrincz Lajosné nyugdíjas
Takarítok, fôzök és hímes tojást 

festek. Többféle ételt szoktam ké-
szíteni, hiszen nagy örömömre, a 
családom ilyenkor meglátogat. 
Jönnek a gyerekeim, az unokáim, 
és ez így lesz az idén is.

SEVINGER PIROSKA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Téltemetés, tavaszvárás
Hagyományôrzô napon vehettek 
részt kicsik és nagyok a Tûz-
rôlpattantak Kézmûves céh jó-
voltából március 29-én. 

A honfoglalás kori ha gyo-
mány ôrzés mellett az azt követô 
ezer év néphagyományainak, 
népmûvészetének ôrzése is 
célkitûzése annak az alakulóban 
lévô egyesületnek, melynek tag-
jai életszemléletüknek tekintik a 
hagyományok továbbvitelét. Az 
egyesület a kézmûveseket, nép-
táncosokat és népdalénekeseket 
is összefogná – mondta lapunk-
nak Koronafy Angéla, az egyesület 
létrehozásának kezdeményezôje. 

Megalakulásáig azonban nem 
tétlenkednek a hagyományôrzôk, 
így kerülhetett sor a kézmûves-
házban tartott tavaszváró ren-
dezvényükre, melyre számos gyer-
mek és szülô ellátogatott. 

A rendezvény témája a március 
hónap szokásai, jeles napjai köré 

fonódott. Március a böjt, a meg-
tisztulás idôszaka, ennek jegyé-
ben böjti ételek, tócsi és csurga-
tó tojásleves, ill. gyógyteák vár-
ták a résztvevôket. 

Az odalátogatók készülhettek a 
húsvétra is. Boros Erika fazekas-
mester segítségével kiszebabák, 
csuhényuszik és nemezbárányok 
készültek. Nem maradt el a tojás-

festés sem, a népzene és néptánc-
foglalkozás mellett. A nap zárása-
ként pedig megtartották a kisze-
hajtás szokását is. 

A szervezôk várnak minden 
érdeklôdôt következô rendezvé-
nyükre, melyet a hun napok soro-
zatával egybekötve tartanak meg.

BÁLINT ANGÉLA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

A kézmûvesházbAn felelevenítették A régi népszokásokAt

Krisztus feltámadt!
Amikor ünnepelünk megállunk, 

kilépünk a hétköznapok dolgai-
ból, és visszanézünk. Kicsit el-
szakadunk, kicsit fölélépünk a 
mindennapoknak. Minden ünnep 
egy határkô az ember személyes 
életében, olyan állomás, amikor 
megállva, szemlélôdve visszanéz, 
és majd máshogy indul tovább. Ha 
csak parttalanul folyik az életünk, 
nem tudunk ünnepelni, nincs visz-
sza- és feltekintés, akkor üresek 
lesznek a hétköznapjaink is, üre-
sek a munkana pok. Tudnunk kell, 
hogy az ember többre hivatott a 
tárgyi, földhözragadt létnél, és 
képes bekapcsolódni egy titokza-
tos, de mégis valóságos létrend-
be. Az igazi ünnep megállítja a 

külsô idôt, kirekeszti a kézzelfog-
hatót, és általa belekerülünk az 
örökkévalóságba, a halál nélkü-
li idôbe. Kellenek ezek a pillana-
tok, hogy tudjuk, honnan jöttünk 
és hová megyünk, hogy az em-
beri élet többet ér, mint a meg-
élt szenvedés, nehézség, és ami 
ebbôl fakadhat: a hit nélküli elfá-
sultság. Különösen érvényes ez a 
ma Magyarországán.

Az emberiség mindig ünnepel-
te a tavasz beköszöntét, a termé-
szet megújulását, mely sorozato-
san megállásra intette az embert. 
Kétezer évvel ezelôtt ez az újjá-
születés humanizálódott a feltá-
madásban. Azóta megélhetjük új-
ra és újra minden évben, hogy az 

örökkévalóságra lettünk teremt-
ve Jézus Krisztus kereszthalála és 
feltámadása által. A húsvét a ke-
resztény világ legnagyobb ünne-
pe, a hit középpontja. „Ha pedig 
Krisztus nem támadt föl, hiábava-
ló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló 
a ti hitetek” – tanítja Pál apostol. 
E nagy ünnepen találkozik a valós 
élet és az isteni lét, hiszen ekkor 
földi és égi tökéletesen összeér, 
a megtestesült Istenfiú halálával 
és feltámadásával egészen meg-
szenteli a földi életet. A kereszt 
volt és ma is az út az üdvösség-
hez, a halál nélküli idôhöz, melyre 
minden emberi szív vágyik, mely-
ben minden emberi lélek remél. 

 GÁGó

KÖNYVAJÁNLó
Az alábbi könyve(ke)t ajánlják olvasásra a Krúdy Gyula Városi Könyvtár könyvtárosai:

Laura Blücher: Húsvéti díszek és ajándékok, Dömötör Tekla: Régi és mai magyar népszokások, 
csörgô Anikó: Húsvét, tanácsok, ötletek az ünnepi elôkészületekhez

www.krudylib.hu
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Vanderer Tiborné
(1934–2009)

„Köszönés nélkül csöndesen lopta ki magát a világból” – jutnak 
eszembe Csanádi Béla gondolatai, de azonnal megszólal a másik 
énem. Nem búcsú nélkül ment el. Közösen vártuk az ünnepet ka-
rácsony elôtt. Ritkán jött el az iskolába. Talán fájtak az emlékek. 
Talán a fegyelmezett ember felülkerekedése volt a távolmaradás 
oka. Tudta, hogy itt már nincs dolga. Aztán megígérte, hogy eljön 
a pedagógus fenyôünnepre. Boldogan vártuk, mert soha nem szeg-
te meg a szavát. Egy pillanat alatt eltûnt az a csaknem húsz év, 
amikor már nem volt velünk. Mintha minden ott folytatódott vol-
na, ahol abbamaradt. Megállapítottam a kollégákkal együtt, hogy 
semmit sem változott. Az üdvözléskor tekintete meg-megpihent 
sorra mindegyikünkön, s boldog mosollyal érdeklôdött hogylétünk 
felôl. Lehet, hogy ô már sejtette, hogy ez az együtt töltött idô az 
utolsó, ez az elköszönés. 

2009. március 16-án elhunyt.
Emlék – egy tiszta ember emléke, aki csillagként egy pályaívet 

bejárva példát mutatott. A pedagógusélet pályáját. A tanárét, ki 
nevel, ismereteket ad át, és soha nem felejti, hogy emberi sorsok 
kialakításának a részese. Mindig akarta a legjobbat, a legtökélete-
sebb megoldást a környezetének; diáknak, tanárnak egyaránt.

1956-ban Szegeden, az Állami Pedagógiai Fôiskolán vette át 
földrajz-biológia szakos diplomáját, s pedagógusi pályáját – gya-
korló éves pedagógusként – Mezôfalván kezdte.

1961-ben került Várpalotára. Itt a várpalotai 6. Számú Általános 
Iskolában kezdett tanítani. 1965-ben a város új városré szében, új 
iskolában kezdôdött meg a munka. Olyan emberre volt szükség, aki 
nem hátrál meg a buktatók láttán. A kezdeti évek nehézségeit nem 
volt könnyû leküzdeni. Ennek ellenére az akkori városvezetés bi-
zalmat szavazott egy fiatal nônek, Horváth Editnek, igazgatóként 
vezesse ô az iskolát. 1965-ben már ô nyitotta meg a tanévet a 7. 
Számú Általános Iskolában. 

Tevékenységét egyenletes, kitartó, igényes szakmai és irányítói 
munka jellemezte. Beosztott kollégái a fegyelmezett, céltudatos, 
megújulni képes vezetôt és embert látták benne. 25 éven keresz-
tül állt az intézmény élén, élete elválaszthatatlanul összefonódott 
az iskoláéval. Egyéniségében ötvözôdött a törvénytisztelet, az új 
iránti fogékonyság és az emberszeretet. 

A város közoktatásának meghatározó egyénisége volt. Az általá-
nos iskolai oktatás területén kifejtett több évtizedes eredményes 
és érdemes munkája elismeréseként Várpalota Városért kitüntetô 
arany fokozatában részesült. Aztán a nyugdíjba vonulás is eljött.  
Edit néni hangja, gesztusai beleivódnak az emlékeinkbe, ôrizzük, 
mint önmagunk egy darabját. Nagy formátumú pedagógus egyéni-
ségét példaként ápoljuk a lelkünkben. Nyugodjék békében!

A Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája dolgozói  és diákjai 
nevében búcsúzott: Musits Istvánné igazgatóhelyettes

Életrajzi mû 
a genfi reformátorról

Dr. Huszár Pál Kálvin János 
élete, teológiai, reformátori és 
egyházszervezôi munkássága címû 
könyvének bemutatójára került sor 
a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban 
március 27-én. A hitvalló köte-
tet mindenkinek olvasásra ajánlva 
bemutatták és a szerzô munkáját 
méltatták az író kollégái, volt ta-

nítványai, Kovács Dániel lelkész, 
tanár, a Pápai Református Kollé-
gium Gimnáziumának igazgatója, 
Zetényi-Csukás Ágnes ny. egyete-
mi adjunktus, Mali Imre Arisztid, a 
Pápai Református Teológiai Akadé-
mia IV. éves hallgatója, valamint 
Fadgyas Lóránt projektmenedzser, 
a szerzô egykori tanítványa.

huszár pál kálvin jánosról szóló könyvét A könyvtárbAn mutAtták be

Négy évszak, négy ember, négy 
kedvenc könyv címû programso-
rozat részeként ezúttal Csepin 
Péter palotai huszárkapitánnyal 
Kom játhy István Mondák könyve 
cí mû mûvérôl beszélgetett Bu-
dai László, a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár vezetôje. Határozott, 

egyértelmû életelvek, iránymuta-
tó erkölcsi normák, az ôsi múltunk 
iránti tisztelet és nem utolsó sor-
ban a humor jellemezték a beszél-
getést, bemutatva a könyv érté-
keit, mely iránymutatóul szolgál a 
hagyományôrzô elôadónak gyer-
mekkorától kezdve.

Hét iskola tanulóinak részvéte-
lével került megrendezésre március 
27-én a Stop and Check címet viselô 
angol nyelvi szintfelmérô, a tavalyi 
nagy sikerû Eufória fesztivál folyta-
tásaként, a Faller Jenô Szakképzô 
Iskola és Kollégium szervezésében. 

Az egyéni megmérettetés része-
ként írásbeli, szóbeli és hallás utá-
ni szövegértési feladatokat kellett 
a diákoknak megoldaniuk. A felké-
szülést már hónapokkal korábban 
elkezdhették a megadott szempon-

tok alapján. A szintfelmérô célja 
az volt, hogy a vállalkozó szellemû 
diákok reális képet kaphassanak 
meglévô nyelvi tudásukról, szak-
avatott zsûri véleményezésével. 

A megmérettetés zárásaként a 
zsûri tagjai: Csibi Erzsébet (a Long-
man Kiadó képviselôje) és Ríz Bar-
nabás (a Pannon Egyetem végzôs, 
angol szakos hallgatója) adták át a 
megérdemelt díjakat, elismeréseket 
a részt vevô diákoknak.

B. A.

csepin és a Mondák könyve

Angol nyelvi szintfelmérés

Tisztelet az ukrán költô elôtt
Az Ukrajna kultúrájáért sokat 

tett Tarasz Sevcsenko születésé-
nek 195. évfordulóját ünnepel-
te meg március 28-án a Jó Sze-
rencsét Mûvelôdési Központban 
a Várpalotai Ukrán Önkormányzat 
és a megjelent vendégek a már 
hagyománnyá vált irodalmi es-
ten. A mûsorban a várpalotai va-
sárnapi iskola tanulói, a cseh For-

rás táncegyüttes és az Ignis ze-
nekar léptek fel. A közönség meg-
csodálhatta az ukrán nép hagyo-
mányos táncát, zenéjét és a költô 
hazája iránti szeretetébôl fakadó 
verseit. Záró köszöntôt mondott 
Hartyányi Jaroszlava, az Orszá-
gos Ukrán Önkormányzat elnöke 
és Németh Árpád, Várpalota pol-
gármestere.
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VÁRPALOTA VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
(8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)

1/2009. (III. 27.) h a t á r o z a t:

A helyi választási bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörében 
eljárva Várpalota, 7. számú egyéni választókerületben 

az idôközi önkormányzati képviselô választást 
2009. június 7. napjára (vasárnapra) tûzi ki. 

A helyi választási bizottság az idôközi önkormányzati képviselô vá-
lasztás naptár szerinti határnapjait a határozat mellékletében fog-
laltak szerint állapítja meg.

V á r p a l o t a , 2009. március 27.
Várkonyiné Szolnoki Mária hvb elnöke

Az 1/2009. (III. 27.) HVB határozat melléklete
A 2009. június 7. napjára kitûzött idôközi önkormányzati képviselô-választás 
határnapjainak megállapításáról
A helyi választási bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
105/A. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2009. június 
07. napjára kitûzött idôközi önkormányzati képviselô-választás naptár szerinti 
határnapjait a következôk szerint határozza meg:

I.
(1) A névjegyzékbe történô felvételrôl szóló értesítôt az ajánlószelvénnyel 
együtt 2009. április 06. és április 10. között kell megküldeni a választópolgá-
roknak. (Ve. 14. § (1) bekezdés)
(2) A névjegyzéket 2009. április 08-tól április 15-ig közszemlére kell tenni. 
(Ve. 14. § (1) bekezdés)
(3) A névjegyzékbôl való kihagyás, illetôleg törlés vagy a névjegyzékbe való 
felvétel miatt 2009. április 08-tól április 15-én 16.00 óráig lehet kifogást be-
nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetôjéhez. (Ve. 20/E. § (1) bekezdés)
(4) A módosított névjegyzék 2009. június 05-én 16.00 óráig tekinthetô meg a 
polgármesteri hivatalban. (Ve. 15. § (3) bekezdés)

II.
A helyi választási bizottság, valamint a 13. és 14. számú szavazókörben 
mûködô szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjait a választókerületben 
jelöltet állító jelölô szervezet, illetôleg a független jelölt legkésôbb 2009. má-
jus 29-én 16.00 óráig jelentheti be. (Ve. 25. § (2) bekezdés)

III.
(1) A választási kampány 2009. június 05-én 24.00 óráig tart. (Ve. 40. § (1) 
bekezdés)
(2) Kampányt folytatni 2009. június 06-án 0.00 órától június 07-én 19.00 óráig 
tilos. (Ve. 40. § (2) bekezdés)
(3) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2009. jú-
lius 07-ig köteles eltávolítani. (Ve. 42. § (6) bekezdés)

IV.
(1) Azt a jelölô szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a társadalmi szerve-
zetek bírósági nyilvántartásából a választás kitûzését követôen kiállított ki-
vonat csatolásával kell bejelenteni. (Ve. 51. § (1) bekezdés)
(2) Jelöltet ajánlani 2009. május 15-én 16.00 óráig lehet. (Ve. 46. § (3) be-
kezdés)
(3) A jelöltet legkésôbb 2009. május 15-én 16.00 óráig lehet bejelenteni az il-
letékes választási bizottságnál. (Ve. 52. § (1) bekezdés)
(4) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2009. május 18-án 16.00 óráig meg 
kell semmisíteni. Az errôl készült jegyzôkönyvet 2009. május 21-én 16.00 óráig 
át kell adni az illetékes választási bizottságnak. (Ve. 60. §)
(5) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes vá-
lasztási iroda 2009. június 07-én megsemmisíti. (Ve. 59. § (3) bekezdés)

V.
(1) A szavazóköri jegyzôkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 
2009. június 10-én 16.00 óráig megtekinthetô. (Ve. 75. § (2) bekezdés)
(2) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok 
jegyzôkönyvei alapján legkésôbb 2009. június 08-án összesíti a szavazatokat 
és megállapítja a választási eredményt. (Ve. 73. § (3) bekezdés)
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2009. szeptember 05-ig meg 
kell ôrizni. 2009. szeptember 05. után a szavazólapokat és a választási iratokat 
– a jegyzôkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. (Ve. 75. § (3) bekezdés)
4) A jegyzôkönyvek elsô példányát 2009. szeptember 05. elteltével az illetékes 
levéltárnak át kell adni. (Ve. 75. § (4) bekezdés)

A télvégi idôszakban fôleg felsô 
légúti fertôzések, inf u en za szerû 
meghûlések jellemzôek a gyerme-
kek körében – adott tá jékoztatást 
dr. Bányai Erzsébet csecsemô-, 
gyermekgyó gyász, homeopátiás 
és laboráns szak orvos.

 Az influenza magas lázzal, 
izomfájdalommal, fejfájással járó 
megbetegedés, az influenzaszerû 
megfázások inkább csak a hô-
mérséklet-különbségek és a gyer-
mekek túl könnyû öltözéke követ-
keztében alakulnak ki. Az inf-
luenzaszerû betegséggel járhat a 
köhögés, amely sokáig elhúzód-
hat, fôként, ha nagyon lecsök-
kent a szervezet immunrendszere. 
Az ilyen megbetegedések során 
a gyermek egy-két napot feküd-

jön, forró tea, tüneti kezelés után 
szövôdménymentesen gyógyul, és 
nem lesz szükség antibiotikumos 
kezelésre. Vegyesen alkalmazom 
a hagyományos és a homeopátiás 
gyógyszereket, az utóbbit fôként 
kiegészítô vagy helyettesítô te-
rápiaként használom hatásosan – 
mondta dr. Bányai Erzsébet.  

A tüneti kezelések közé tarto-
zik a láz csillapítása. 38,5 Celsius- 
fok  alatti lázat nem csökkentünk, 
mert elvesszük a lehetôséget at-
tól, hogy a szervezet harcol-
jon a betegség ellen, és leküzdje 
azt. 39 Celsius-fokig elégséges a 
hûtôfürdô, ami már levisz 0,5 fo-
kot.  39 Celsius-fok fölött lázcsil-
lapító gyógyszert és a hûtôfürdôt 
is kell alkalmazni.

G. A.

Hûléses megbetegedések

Szép számmal jelentek meg mû-
vé szet kedvelôk és mûvésztársak 
Öve ges Ernô festômûvész Thuri-
várban megrendezett kiállításán, 
amely a Bakony varázsa címet 
kapta.

Öveges alkotásai ôszinte egy sze-
rû séggel mutatják meg a Bakony 
varázslatos tájait. Impresszionista 
stílusú képei élénk, vidám, de nem 

hivalkodó színeivel a táj tiszteletét 
és szeretetét sugározzák. 

– Egyszerû Öveges Ernô üzenete, 
mégis nagyon fontos – mondta a ki-
állítást megnyitó Pócsik József. – 
Szeresd a tájat, a körülölelô termé-
szetet, szeresd a mûvészetet, tisz-
teld a mesterséget! 

A tárlat április 17-ig megtekinthe-
tô a Thuri-vár Corvin-termében.

A Thuri gimnáziumot ünneplô 
rendezvénysorozat keretében mu-
tatták be Kerpel Péter egykori tanít-
vány, majd tanár mûvészi munkáit. 
A kiállítás a Vissza a gyökerekhez 
címet kapta, mely egyfajta mûvészi 
hitvallás is: Kerpel visszatért oda, 
ahonnan elindult, ahol az indítta-
tást kapta – mondta Huszár Pál ta-

nár úr megnyitóbeszédében.  Grafi-
káit a mélyen átélt, komolyan vett 
mûvészi felelôsség jellemzi. Jelen 
kiállítását sajátos hármas egység 
alkotja: a grafikák mellett festmé-
nyek és fotók is megjelennek, bi-
zonyítva mûvészi sokszínûségét. A 
kiállítás megtekinthetô április 14-
ig a Helyôrségi Klubban.

Márciusban került megrendezés-
re az I. kistérségi ifjúsági amatôr 
mû vészeti fesztivál Peremar ton -
gyártelepen, a Petôfi Sándor Mûve-
lôdési Ház ban. A hiánypótló kezde-
ményezéssel a szervezôk azt a célt 
tûzték ki maguk elé, hogy a fesz-

tivál gazdagítsa a várpalotai kis-
térség kulturális programpalettáját 
olyan rendezvénnyel, mely újdon-
ság a térségben.  14–29 éves fia-
talok jelentkezhettek a Ki mit tud?-
ra, melyen a döntés szakmai zsûri 
kezében volt.

Öveges a corvin-teremben

Vissza a gyökerekhez

Kistérségi ifjúság a színpadon
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Palotai vállalkozók: Lassu Tamás

Közel két évtizede alakult a 8-as 
fôút mentén telephellyel ren del-
ke zô Palotaker Kft. Lassu Tamás 
cégvezetôvel, résztulajdonossal 
beszélgettem a fôleg acéláru-ke-
reskedelemmel és épü let gé pé-
szettel foglalkozó vállalkozásról.  

– Mikor alakult a cég?
– 1991-ben alapítottuk meg, 

két kollégámmal együtt. Elôtte 
mindannyian egy budapesti cég-
nél dolgoztunk, üzletkötôként. 
Mar ton Jóska kollégám már nyug-
díjba vonult, jelenleg ketten va-
gyunk tulajdonosok a cégnél, 
Gróz Lászlónéval. 

– Mennyire volt nehéz a kezdet? 
– A rendszerváltás utáni gazda-

sági körülmények kedvezôek vol-
tak. 1990 decemberében hallot-
tam, hogy aki új, 100%-os ma-
gyar tulajdonú kft.-t alakít, az 
két évig adómentességet élvez. 
Innen gyorsan jött az ötlet, hogy 
hozzunk létre egy kft-t.

– Hogyan fejlôdött a vállalkozás 
az évek alatt?

– Elôször csak tranzitáru-ke-
reskedelemmel foglalkoztunk. 
Késôbb, amikor a piaci körülmé-
nyek úgy kívánták, kialakítot-
tunk egy raktárhelyet. Akkoriban 
a Kossuth utcán volt az irodánk, 
amellett nyitottunk egy boltot, 
majd a régi szerviz helyén bérel-

tünk raktárt. Így három helyen 
voltunk szétszórva. Aztán 1997-
ben vettük meg a jelenlegi terüle-
tet, ahol egy helyen van minden: 
a bolti kereskedelem, a kis- és 
nagykereskedelem, ill. a raktárak, 
közel 8000 négyzetméteren.

– Mi a cég fô profilja?
– Acéláru kis- és nagykereske-

delem. Folyamatosan bôvülô rak-
tárkészletünket a vállalkozók és a 
lakosság elvárásainak figyelembe 
vételével alakítottuk ki. Csarno-
kainkban lévô árukészletünkbôl a 
kis- és nagykereskedôk megrende-
léseit azonnal teljesíteni tudjuk. 
Bemutatótermünkben fürdôszobai 
tartozékok, csaptelepek, gázkazá-
nok és radiátorok széles kínálatá-
val várjuk vásárlóinkat.

– Vállalkozói tevékenységük  során 
mit tartott/tart kiemelkedôen fon–
tosnak?

– Nagy hangsúlyt fordí-
tunk a vevôi megelégedettség-
re, valamint a magas szintû mi-

nôségpolitikára úgy a termékeink 
és szolgáltatásaink minôségében, 
mint a partnerekkel való kapcso-
latépítésben. Fontosnak tartjuk 
továbbá a sport és a kultúra, va-
lamint a rászorulók támogatását. 
A támogatás mértéke mindig vál-
tozó, fôleg a jelenlegi gazdasági 
helyzetben, de a segítségnyúj-
tásról nem áll szándékunkban le-
mondani. 

– Hogyan jut ideje a cégvezetés 
mellett egyházi, képviselôi felada–
tai ellátására?

– A cégvezetés az elsôdleges 
feladatom. A vállalkozásban a 
teendôket bizalmi elven megoszt-
juk. Kolléganôm, Gróz Lászlóné 
a kereskedelmi részt gondozza, 
én magam pedig a pénzügyi és 
általános cégvezetési feladato-
kat látom el. Ezen felül van te-
lep ve zetônk, boltvezetônk, akik-
nek szintén megvan a saját ha-
táskörük. 

BÁLINT ANGÉLA

lAssu tAmás
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Programajánlók, közérdekû információk
Egyéb

Jó SzERENcSÉT MûVELôDÉSI KÖzPONT 
Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva: Hétfô–

szombat 8–20, vasárnap 14–20 óráig
Április 17. 18 óra Himiko-no-kai japán 

táncegyüttes estje, klasszikus és japán 
modern táncokból. A belépés ingyenes!

NAGY GYuLA GALÉRIA
Várpalota, Szent István utca 1.
2009. április 15. (szerda) 18.00 a Magyarok 

Szövetsége lakossági fóruma – Magyar-
ország részletes társadalmi elemzése. 
Elôadó: Vukics Ferenc

HELYôRSÉGI KLuB
Mandulás, a Zichy-kastély mellett
Kerpel Péter Vissza a gyökerekhez címû ki-

állítása. Megtekinthetõ április 14-ig.

THuRI-VÁR
Öveges Ernô A Bakony varázsa címû kiállí-

tása megtekinthetô április 17-ig.
Április 19. Tavaszköszöntô kerékpáros tel-

jesítménytúra. 5–10–20–50–70 km-es 
távok. Rajt: 9–10 óra.

KRÚDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28. 

nyitva tartás: Hétfô–péntek 10–18 óra, 
szombat 8–13

Április 18. 9 óra Helytörténeti vetélkedô a 
várpalotai általános iskolák/tagiskolák 
felsô tagozatos diákjai számára Emlék-
helyek, szobrok Várpalotán címmel

FODOR SÁRA TÁJHÁz
Várpalota, Jókai u. 15.
Április 18. 15 óra Énekeljünk együtt! Nép-

daltanulás Sági Judit népdalénekes-ze-
netanárral

 
INOTAI KÖzÖSSÉGI HÁz 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

Könyvtár: Hétfô: 13.00–17.00 
Szerda: 11.00–17.00. Tel.: 88/475-527

Április 10. 15 óra húsvéti játszóház a LAFIT 
szervezésében

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 órakor. Minden hónap elsô 
vasárnapján 15 órakor litánia, 16.30-
kor görög katolikus szentmise. Ünnepi 
miserend: április 9., nagycsütörtök 18 

órakor szentmise; 10., nagypéntek 15 
órakor keresztút, 18 órakor nagypénteki 
szertartás; 11., nagyszombat 18 órakor 
ünnepi szentmise, kb. 19.15-tôl feltá-
madási körmenet; 12., húsvétvasárnap 
– ünnepi szentmisék 8, 10 és 18 órakor; 
13., húsvéthétfô – ünnepi szentmisék 8, 
10 és 18 órakor 

Inota, falu, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 11.30-kor, minden 
pénteken szentségimádás. Ünnepi mise-
rend: április 9., nagycsütörtök 17 órakor 
szentmise; 10., nagypéntek 15 órakor 
keresztút; 12., húsvétvasárnap 9 órakor 
ünnepi szentmise; 13., húsvéthétfô 9 
órakor ünnepi szentmise

Inota, Készenléti telep, Szent Család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise. Ün-
nepi miserend: április 10., nagypéntek 
15 órakor keresztút; 12., húsvétvasár-
nap 11.30-kor ünnepi szentmise; 13. 
húsvéthétfô 11.30-kor ünnepi szentmise

REFORMÁTuS
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17 

órakor, bibliaóra szerdánként 17.30-kor. 
Ünnepi istentisztelet: 2009. április 9-én, 
csütörtök 17 órakor bûnbánati istentisz-
telet; 10-én, nagypéntek 10 és 17 óra-
kor: Istentisztelet, este úrvacsora; 11-én, 
szombat 17 órakor bûnbánati istentiszte-
let; 12-én és 13-án húsvét. Mindkét na-
pon délelôtt 10 órakor (úrvacsorával) és 
este 17 órakor istentisztelet. Az ünnepzá-
ró istentiszteleten legátus szolgálatával.

Inota, Bercsényi u. 12. 
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor

Pétfürdô, Állomás u. 14. 
Istentisztelet: minden vasárnap 8.45-kor

EVANGÉLIKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer-
mek-istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai 
istentisztelet 10 órakor. Hónap utolsó 
vasárnapján családi istentisztelet 10 
órakor. Ünnepi istentisztelet: nagycsü-
törtök: 9. 10, 18 órakor úrvacsorai is-
tentisztelet; nagypéntek: 10. 10 órakor 
úrvacsorai istentisztelet; 10. 18 órakor 
passióolvasás; húsvét elsô ünnepe: 12. 
10 órakor úrvacsorai istentisztelet; hús-
vét második ünnepe: 13. 10 órakor úr-
vacsorai istentisztelet.

Hozzávalók (kb. 4 személyre) 
75 dkg ürücomb vagy lapocka, 30 

dkg burgonya, 40 dkg zöldbab, 25 dkg 
vöröshagyma, 2,5 dl tejföl, 1 dkg pi–
rospaprika, 1 kis gerezd fokhagyma, 
fél babérlevél, kömény, só, 1 kávéska–
nál liszt, házi zsír, kapor

A húst megmossuk, kockára vág-
juk. A hagymát megtisztítjuk, és 
apró kockákra vágjuk. A fokhagy-
mát szintén megtisztítjuk, és ösz-
szedaraboljuk. Az apróra vágott 
hagymát házi zsírban üvegesre pi-
rítjuk, majd levesszük a tûzrôl és 
összekeverjük a pirospaprikával. 
Felöntjük kevés vízzel, majd hoz-
záadjuk az ürühúst, és visszatesz-

szük a tûzre. Sózzuk és fûszerezzük 
a szétzúzott köménymaggal, fok-
hagymával és a babérlevéllel. Pu-
hára pároljuk. A burgonyát a hús-
hoz hasonló kockákra vágjuk, a 
zöldbabot úgy, ahogy a fôzelékhez 
szoktuk. Külön-külön sós vízben 
megfôzzük a babot, majd a bur-
gonyát, ezután lével együtt hoz-
záöntjük a megpuhult húshoz úgy, 
hogy gulyásleves sûrûségû legyen, 
és együtt felforraljuk. Lisztes haba-
rást készítünk: a tejfölt elkeverjük 
egy kávéskanálnyi liszttel, a leves-
be habarjuk. Néhány percnyi forra-
lás után megszórjuk apróra vágott   
kaporral). Aki szereti, csipetkét is 
tehet bele.

Recept(t)úra

Húsvéti palóc leves 

ÉLESLÖVÉSzET A HAJMÁSKÉRI LôTÉREN: (O PONT)
2009. április 10. Légierô lövészet 8.00–18.00-ig (nagy zajhatással)
2009. április 15–16. Szárazföldi lövészet 8.00–20.00-ig (nagy zajhatással)
2009. április 21–23. Légierô lövészet 8.00–22.00-ig (nagy zajhatással)

ÉLESLÖVÉSzET A BAKONYKÚTI LôTÉREN (cSÖRLôHÁz)
2009. április 10. Szárazföldi lövészet 8.00–18.00-ig (kis zajhatással)
2009. április 14–16. Szárazföldi lövészet 8.00–20.00-ig (kis zajhatással)
2009. április 17. Szárazföldi lövészet 8.00–18.00-ig (kis zajhatással)
2009. április 21–23. Szárazföldi lövészet 8.00–18.00-ig (kis zajhatással)

-20%
Húsvéti sütemény- és tortavásár!
Minden termékünkbôl 20% kedvezményt adunk!

• torták • egyedi formatorták 
• marcipános dísztorták • sütemények
• sós, sajtos teasütemények 
• édes teasütemények 1200 Ft-tól! 

Több mint 100 fajta süteménybôl 
és tortából választhat!

ÖCSI
         CUKRÁSZDA

-2
0%

-20%

-20%

-20%

Cím: Várpalota, Szt. István u. 15.
Tel.: 06-88/471-980
Ny. t.: mindennap 10–19-ig

Térjen be hozzánk,
legyen a vendégünk!

-20%
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Piactéri Gazdabolt
V á r p a l o t a

– vetômagok
– növényvédô szerek
– kerti szerszámok
– kerámia és mûanyag cserepek
–  ingyenes növényvédelmi 

szaktanácsadás

Nyitva: keddtôl péntekig 5.45–14.45, 
szombaton 5.45–12.00, 
vasárnap 5.45–11.00

Tavasz a kiskertekben
Végre itt a jó idô, igazi tavasz van. 
Palotaiak  csakúgy, mint a kis tér-
ségben élôk közül sokan,  ki vo nul-
nak kertjeikbe, hogy az ilyenkor 
szükséges kerti munkákat el vé-
gez zék. A Bögre, a Józan, a Lon-
csos a Baglyas és Bánta  kert jeiben 
is gazdák szorgoskodnak.

Mielôtt kimentünk volna a kis-
kertekbe, megnéztük a városban, 
milyen lehetôségeik vannak a gaz-
dáknak beszerezni a szükséges 
vetômagokat, gépeket, felszerelé-
seket. Utunk elôször a piaci gaz-
daboltba vezetett, ahol nem csak 
vetômagokból, permetszerekbôl 
volt nagy választék, de ingyenes  
növényvédelmi szaktanácsadást is 
kaphattunk a növényvédô szerek 
használatához.  A Szabó kerttech-
nika üzletében sok hasznos  gép és 
szerszám közül választhattuk ki az 
éppen megfelelôt.  A Liget-sziget-

ben kertünk csinosításához nem-
csak jó tanáccsal, de szép díszcser-
jékkel is elláttak.   

Kijutván a kiskertekbe rotációs 
ka pák, fûnyírók hangját, metszôollók 
csat togását hallani.  Míg a munkaru-
há s férfiak és nôk metsze nek, ásnak, 
ültetnek, gereblyéznek, veteményez-

nek, dugványoznak, addig a gyere-
kek vígan játszanak egymással, a ku-
tyával. Egy-két kertészkedô gazdát 
megkérdeztünk, mit csinálnak ilyen-
kor, április elején.  – Legfontosabb 
a talajmunka és a veteményezés – 
mondja Pintér József baglyasi kert-
tulajdonos. – Most rakjuk el a zöld-

ségeket, sárgarépát, salátát, zöld-
borsót, majdnem minden kerti ve-
teményt. Azonkívül metszeni kell a 
gyümölcsfákat, a szôlôt és a rózsá-
kat. Egyszóval akad tennivaló bôven 
– sorolja gyorsan, de már abba is 
hagyja, és siet vissza dolgozni. 

Kovács Istvánnak is a Bag lyas-
ban volt kertje, de meg kellett vál-
ni a kis birtoktól, ennek ellené-
re nagyon sok jó tanáccsal látott 
el bennünket, a tavaszi munkála-
tokkal kapcsolatban. – Legelsô a 
talajmûvelés. Tavasszal pétisóval 
szoktuk megszórni szántás, illet-
ve ásás elôtt a földet. A nitrogén 
mûtrágya a növény fejlôdéséhez, 
a bô terméshez  elengedhetetlen. 
A szervestrágyát, illetve a foszfor, 
kálium mûtrágyát már ôsszel a ta-
lajba juttatta a gondos gazda. A 
magágykészítés után jöhet a ma-
gok ültetése.  El lehet vetni a zöld-
ségeket, a borsót, a salátát és a 

élet A kiskertben. A tAvAszi gondos, szAkszerû munkávAl megAlApozhAtjuk Az ez 
évi bôséges termést
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-4000 Ft 
kedvezmény

-10%

Motoros kaszákhoz
• damilfejek
• vágószálak

• dikicskések stb.

6.282 Ftx5hó*
Önerô: 3.490 Ft
Hitel: 31.410 Ft

Gyors és szakszerû 
javítás garanciával!

T A V A S Z I  L E N D Ü L E T

SZABÓ KERTTECHNIKA

Megbízható
szervizháttér!

benzinmotoros fûnyíró
• 150 ccm
• 44 cm
• acéllemez ház

47.280 Ft
         MOST CSAK

         43.000 Ft

* A Credigen Bank által nyújtott INGYEN HITEL 5 HÓNAP 
konstrukció és az akció 2009. 04. 01-tôl 05. 15-ig 
érvényes, illetve az akciós készlet erejéig tart!

Várpalota, Veszprémi út 5. Tel.: 06-88-599-590

FS 38 motoros 
FûSZEGÉLYNYÍRÓ
• 27,2 ccm
• 0,9 Le

     42.900 Ft
MOST 34.900 Ft

Benzinmotoros permetezôgép

motoros
ROTÁCIÓS
KAPÁK
már
99.900 Ft-tól!

Alkatrészek, tartozékok:
• légszûrôk • gyertyák

• ékszíjak • fûnyírókések 
stb.

Válogasson akciós ajánlatainkból!Válogasson akciós ajánlatainkból!

– 20 éve a vásárlókért! –

0%
THM*

nácsát Kovács István. Körsétánk 
alatt megtapasztalhattuk, a kis 
kert nemcsak hobbi és termelés, 
hanem igazi, értékteremtô munka, 
az egészséges életmód természetes 
kiegészítôje is.

S. P.
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Növényvédô szerek
A kora tavaszi tennivalók között az egyik legfontosabb a lemosó-

permetezés. Fô célja, hogy a gyümölcsfákon, a szôlôtôkéken az ág-
vázakon, a kéregrepedésekben vagy a rügyek felületén megtapadt 
gombakártevôket elpusztítsuk, valamint ritkítsuk a rovarkártevôk 
(atkák, pajzstetvek, levéltetvek, molyok) áttelelô alakjait.

Igen nagy a kínálat a növényvédô készítményekbôl, ajánlatos a 
környezetet kímélô készítményeket elônyben részesíteni pl. a vaze-
linolaj, orsóolaj, réz- és kéntartalmú szerek.

Réztartalmú szerek: gomba- és baktériumosbetegségek vissza-
szorítására. Az ôszibarack levélfodrosodását, az almástermésûek 
tûzelhalás betegségét és a meggy moníliás betegségét okozó gom-
bák ellen.

Kéntartalmú készítmények: a lisztharmat ellen. Ezek a készítmé-
nyek atkaölô mellékhatással is rendelkeznek.

Olajtartalmú szerek: csonthéjas- és almatermésû gyümölcsfákon 
atkák, pajzstetvek és a levéltetvek ellen.

DNOC hatóanyag tartalmú szer: almatermésûeknél a leghatéko-
nyabb. Vigyázat: erôs méreg!

Kastélydomb
Állatorvosi rendelő

Rendelési idő: hétköznap 16–18-ig, szombat: 10–12-ig.
– veszettség elleni oltás
– oltási programok, féreghajtás
– belgyógyászati, sebészeti, szülészeti beavatkozésok
– műtétek, műszeres beavatkozások
– kutyaútlevél kiállítása, mikrochip behelyezése
– állatgyógyszerek, Eukanuba tápok
– kiszállás házhoz is!

Dr. Török Tamás   tel.: 06-30-247-3055
www.drtorok.hu

A Kastélydombon a Tisztiklub épületében a Kastélydomb kávézó hátoldalán.

burgonyát is. De azért figyeljünk a 
föld megfelelô hômérsékletére. Az 
ideális a 15-20 fok. Nagyon fon-
tos, hogy a fák és a szôlô metszé-
se után elvégezzük az úgynevezett 
lemosó permetezést is, hogy a be-
tegségek ne támadhassák meg a 
növényeinket – fejezte be jó ta-
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Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit síremlékek

már 200 000 Ft-tól!

Gránit ablakkönyöklők

4250 Ft/fm-től

kaphatók

Áruválaszték:
• Bábolnai tápok, darák
• Gabonák
•  Zsákos étkezési burgonya, 

rakóburgonya
• Kutya-macska tápok

Előnevelt csirke, kacsa elő je gyezhető
Gázcsere nálunk a legolcsóbban!

TÁP- ÉS
TAKARMÁNY-
BOLT

Várpalota, 
Vörösmarty u. 17/A
Tel.:  88/472-795, 

88/788-838

Várjuk kedves 
vásárlóinkat.

Ságiék

Várpalotai civil siker az NcA-ban
Az önszervezôdô közösségek már 
hatodik éve pályázhatnak a nem-
zeti civil alapprogramban (NcA) 
elér he tô támogatásokra. Dobos 
Tamás, a Várpalota és Kistérsége 
civilek Szövetsége képviselôje, az 
NcA regionális kollégiuma újon-
nan megválasztott tagja biztatja a 
városi és kistérségi szervezete-
ket, hogy bátran próbálkoz za nak 
és pályázzanak a tá mo gatások el-
nyerésére.

– Mit is jelent pontosan az NCA?
– A nemzeti civil alapprogram 

2003-ban indult el azzal a céllal, 
hogy az állam biztosítsa a civil 
szervezetek támogatását. Az NCA-
ban a tanács elvi iránymutatása és 
koordinálása mellett mûködik a hét 
regionális és három országos szak-
mai kollégium, amely dönt a pá-
lyázati források elosztásáról. A re-
gionális kollégiumokon belül csak 
mûködési támogatásra, a szakmai 

kollégiumok esetében kiemelt té-
mákra lehet pályázatot beadni. 

– Kik a tanács és a kollégiumok 
tagjai?

– A tagok sorában civil szerveze-
tek képviselôi vesznek részt három-
éves ciklusokban. 2009. évben le-
járt a második turnus mandátuma, 
így elindult az elektori rendszer ben 
mûködô választási metódus, amely 
során a civil szervezeti kép viselôk 
megválasztják a tanács és a kol-

légium tagjait, pontosabban a tízfôs 
kollégiumi tagságból kilencet, egyet 
pedig a minisztérium delegál.

– Hogy került sor az ön megvá–
lasztására?

– Mivel láttuk, hogy az NCA na-
gyon jó támogatási forrás, a várpa-
lotai szervezetek viszont csak kevés 
számban pályáznak, és az elôzô két 
ciklusban csupán néhány várpalotai 
elektor vett részt, ezért úgy gondol-
tuk, hogy elônyös lenne, ha több ol-
dalról közelítenénk meg az NCA-t, 
egyrészt kollégiumi tagsággal, más-
részt olyan humánerôforrás kialakí-
tásával, amely segítséget ad a pályá-
zatok elkészítéséhez. Az idén sikere-
sen bejutott több várpalotai elektor 
a választási rendszerbe, akik egysé-
gesen kiálltak amellett, hogy én ke-
rüljek be a kollégiumba, így a már-
cius 12-i szavazás eredményesen zá-
rult, a megválasztott kilenc fô egyi-
ke én lettem, mégpedig a sikeres kis-
térségi együttmûködés és hatékony 

jelöltállítási tájékoztatás eredmé-
nyeként a legtöbb szavazattal.

– Milyen elônnyel jár a helyi szer–
vezetek számára, hogy várpalotai 
tagja is van a régiós kollégiumnak?

– Ez sokat segíthet a szerveze-
teknek, hiszen a kollégium tagja 
pontosan látja, hogy milyen mó-
don történik az elbírálás, a pályá-
zatok elkészítése során mire kell 
hangsúlyt fektetni, így megfelelô 
iránymutatást, információt tud ad-
ni a helyi közösségeknek az eredmé-
nyes pályázáshoz. Másrészrôl a fel-
merült problémák megoldására, az 
igények továbbítására is nagyobb 
lehetôségünk van így. Azt szeret-
ném, ha minél több várpalotai és 
kistérségi szervezet juthatna hozzá 
az NCA-as támogatásokhoz, amihez 
a jövôben több segítséget kívánunk 
adni, ez irányú tréningeket szer-
vezni, ezenkívül a Civilház is nyit-
va áll mindenki számára informá-
ció- és segítségnyújtás terén. G. A.

dobos tAmás
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Könnyûzenei lexikon

Force
1987-ben Kugler Tamás  – ének, Demeter Zoltán – szólógitár, Né-

meth Ervin – szólógitár, Németh Róbert  – basszusgitár, Bujdosó Já-
nos  – dob addig-addig beszélgettek, amíg el nem döntötték: Mos-
tantól muszáj együtt zenélniük. Meg is alakították a Black Force ze-
nekart, amely mintegy két év után Force-ra szelídült. A várpalotai 
együttesek közül egyedül ôk játszottak heavy metallt. 1988-ban a  
Démon együttessel közösen léptek fel az ifjúsági házban, zsúfolásig 
tömött nézôtér elôtt. Ez volt mindkét együttes bemutatkozó kon-
certje. Helyben és a környéken is zenéltek többfelé, s talán itt még 
megemlíthetjük az 1989-es sikeres dunaújvárosi koncertet a diákna-
pokon. A többnyire saját számokat (mint például a Jégbálvány, A test 
démona, Vízszintes szerelem) játszó Force 1990-ben kissé átalakult: 
Németh Róbert basszusgitáros ült a dobokhoz, a basszusgitáros Dani 
Attila lett, és az addigi dobos, Bujdosó János pedig távozott. Nem 
sokkal késôbb Demeter Zoltán lépett ki a szólógitár mögül, de Firczi 
János betöltötte ezt a megüresedett helyet a zenekarban. Igaz, csak 
fél évig, mert ô is elment, s helyette Enyedi Imre jött (ex-Charon). 
1990-ben az énekes Kugler Tamás  is szakított a Force-szal, s helyet-
te Németh Ervin szólógitáros énekelt, egészen addig, amíg be nem 
jelentkezett Németh Árpád énekes (ex-Spóra). Kicsivel késôbb, 1991 
elején Enyedi Imre szólógitáros  távozott. Itt helyben az akkori Alag-
sorban és a május elsejei cseri parkerdei koncerten léptek fel, jobbára 
a Spórával közösen. 1992 végéig aktívan zenélnek még, de akkora már 
kifogyott a dinamizmus, az erô a Force-ból. 1994-ben egy-két koncer-
tet vállalnak még, de ekkor már gyakorlatilag nem létezett a mindvé-
gig  heavy metallt  játszó együttes.

Tagok
Németh Árpád – ének
Németh Ervin – szólógitár
Dani Attila – basszusgitár
Németh Róbert  – dob

Német minôségi
laminált padlók
KIÁRUSÍTÁSA!

5 légkamrás áráért!

69 990 Ft
I. osztályú 

szalagparketták

11 mm-es parafapadló
13 490 Ft helyett 6590 Ft-ért

már 3990 Ft/m2-tôl

10 év gyártói garanciával

Acél biztonsági
bejárati ajtó

12+1 pontos zárral

BEÉPÍTÉSSEL

MABISZ
minôsítéssel

Fehér ésbarna
színben7 mm-es/31-es 1290 Ft/m2-tôl

8 mm-es/31-es 1590 Ft/m2-tôl

BUKÓ-NYÍLÓ 120 x 150  br. 32 990 Ft/db
KFNY BUKÓ-NYÍLÓ 120 x 90  br. 38 600 Ft/db
BUKÓ-NYÍLÓ ERKÉLYAJTÓ 90 x 210  br. 36 000 Ft/db

garázskapuk és beltéri 
ajtók forgalmazása!
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Beltéri ajtók
óriási

választékban!
Fa

17 400 Ft-tól

Dekorfóliás
23 990 Ft-tól

CPL fóliás
47 990 Ft-tól

Mûanyag
harmonikaajtó
9500 Ft/m2-tól

Farsang van az iskolában, és a tanító néni végignéz az osztá-
lyon, hogy ki, minek öltözött be. zolikán korona van, meg pa-
lást, tehát ô király. Juliskának szárnya van, meg varázspálcája, 
ô biztos tündér. Amikor odaér Jenôkéhez, látja, hogy nagy csil-
lag van a fejére ragasztva, egy kötéllel pedig hatalmas csavart 
vonszol maga után. Megkérdezi: – Jenôke, te minek öltöztél?
– csillagfejû csavarhúzónak!

Humorzsák
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649

Apróhirdetéseit feladhatja:
Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15., Papír-írószer, Szolgáltatóház

Hirdetési tanácsadó: Szabó-Nagy Lívia 20/312-9689

Ingatlan
Várpalotán a Rákóczi úton 85 nm-es  1+3 szo-

bás I. emeleti panel eladó. 30/378-8453
Eladó 6,5 M Ft-ért központban 51 nm-es 2 szo-

bás szép várpalotai lakás. 70/313-0699
Garázs eladó Várpalotán a Szabolcska utcában. 

70/6191-921
Eladó vagy értékegyeztetéssel kisebbre 

cserélhetô az Erdôdy P. T. u.-ban 2 szoba 
+ étkezôs összkomfortos, földszinti lakás. 
88/788-885

Pétfürdôn a Berhidai úton 86 nm-es családi 
ház nagy telekkel, garázzsal sürgôsen el-
adó. 70/571-4356

Baglyas szôlôhegyen 855 n.öl telek szôlôvel, 
gyümölcsössel, lakható épülettel (pince, 
présház, szoba, kamra) eladó. 20/550-
6291

Eladó szigetelt, felújított 2 szobás földszinti 
lakás. Iár: 6,5 M Ft. Konyha, fürdô, fûtés 
teljesen új. 20/378-8960

Eladó a Jókai utcában 1+3 fél szobás felújított 
lakás. 30/281-6768, 30/455-4739

Várpalotán 65 nm-es 2. em.-i panel lakás és 
sarok ülôgarnitúra 2 db fotellel eladó. 
20/974-8472, 30/283-5671

80-as évek végén épült családi ház 3 szobá-
val, nappalival, 2 fürdôvel, étkezôvel, alá-
pincézve, garázzsal az alsóvárosban eladó. 
20/4541-506

Tésen félkomfortos, 2 szobás családi ház 6 
köbméteres esôvizes kúttal eladó vagy 
elcserélhetô várpalotai hétvégi házra, la-
kásra. 20/4831-946

Bántai horgásztó részemet eladnám. Tel.: 06-
30/9593254

Mezôszentgyörgyön (Balatontól 8 km-re) 2 
szobás, gázfûtéses családi ház eladó. 4,3 
M Ft. 70/703-1673

Garzon lakás a Felsôinkám u.-ban felújított 
fürdôszobával bútorozottan vagy anélkül 
reális áron eladó. 20/972-8400

Eladó 1 szobás egyedi gázfûtéses lakás a Szent 
István úton. 88/472-213, 30/589-1530

Inotán 3 szobás gázkonvektoros (melléképület, 
garázs, pince, nyárikonyha) családi ház el-
adó. 20/9765-515, 20/5689-296

Eladó Várpalotán a  Rákóczi úton 53 nm-es 
tehermentes 3. emeleti 2 szobás lakás. 
70/578-5515

Eladó Berhidán családi ház 2 szobás, 
fürdôszoba, víz, csatorna, gázkonvektoros. 
Nagy, megosztható telekkel. 20/258-0349, 
30/330-3172

Várpalotán a Szaabolcska u.-ban 57 nm-es 2 
szoba összkomfortos (nem panel) lakás 
eladó. Tel.: 30/654-7526. Csak komoly 
érdeklôdô esetén. Iár. 6,5 M Ft.

Várpalotán a  tési-dombi garázssoron villany-
órás, aknás garázs eladó! 20/946-8600

Kiadó
Veszprémben 2 szobás lakás kiadó vagy várpa-

lotaira cserélhetô. 70/322-8549
Kiadó egy 86 nm-es családi ház Pétfürdôn. 

70/571-4356
Kiadó Várpalotán a Körmöcbánya utcában  1,5 

szobás, egyedi fûtésû üres lakás, kérésre 
bútorozottan. 30/378-5419

Belvárosközeli szoba kiadó konyha-, 
fürdôszoba-használattal. Kauciót kérek. 
30/944-5794

Kiadó a Körmöcbánya u.-ban fiatal pár részére 
1 szobás   bútorozott lakás. 20/366-1010

Állást keres 
Fiatalember villanyszerelô szakmával, B kat. 

jogosítvánnyal, sokrétû gyakorlattal kar-
bantartó vagy gondnoki állást keres. 
30/939-4290

Megbízható férfi munkát keres. Bármilyen 
munkát elvállalok, lehet segédmunka is. 
Hívjon bizalommal. 30/296-5900

Jármû
Ford Escort kombi 1996-os eladó. Ár: 200 000 

Ft. Tel.: 30/552-8361.
Suzuki 50 ccm robogó, új nôi 15 sebességes 

kerékpár eladó. 70/371-6582
Pannónia motorkerékpár gyári  utánfutót,  ol-

dalkocsit, Pannónia motoros kerti trakto-
rokat és alkatrészeket vásárolok.   Kiss Kál-
mán. Tel.: 20/442-7303

Vegyes
Elveszett egy kisfiú barna plüss nyuszija egy 

hónapja az Erdôdy P. T. u. és a Körmöcbá-
nya u.-i óvoda között. A megtaláló pénzju-
talmat kap. Tel.: 20/291-2649

Vadászok! Eladó FÉG 7-62 távcsöves vadász-
puska friss mûszaki, újszerû állapot. 
88/471-994

Fehér színû jó állapotban lévô szekrénysor, 
fésülködôasztal, 4 fiókos komód, Philips 
musiccenter sürgôsen eladó. 20/221-1282

Mézpergetô újszerû állapotban eladó. 88/371-
013

Élô nyulak húsvétra eladók. 20/243-7780
Kombi gyermekágy (pelenkázóasztalos), Gabi 

heverô eladó. 20/325-8986
Terménydaráló, tetôzsindely, fenyôpalló, mun-

kapad,  gumikerekû talicska, festôkorong, 
vízmérték eladó. 70/277-5638

Eladó fenyô új ágy, energiamatraccal, fél áron, 
nem használt, jótállásos, és Rodstar video. 
20/4190-704

Franciaágy két fotellel, egy teleszkópos asztal, 
két különálló fotel olcsón eladó. 20/5686-
903

Eladó nagyon jó állapotban lévô szobai szek-
rénysor, sarokülô garnitúra (kihúzható), 
asztal székekkel, hûtô, hûtôláda, porszívó. 
20/972-8420

Apróhirdetések Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

TELjES KöRÛ föLdMuNKA
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

Nyílászáró- és parkettadiszkont
Veszprém, Viola u. 2.

30/864-5608
parkettaveszprem@gmail.com

Háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

1 szelvényért 1 aprót!
Ingyen adhat fel lakossági apróhirdetést (max. 15 szóig), 
a következô Palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt, 

és átadja a hirdetésfelvevô helyen!

(február 1–március 31-ig!)

Egyet fizet, kettôt kap!
Kapcsolati problémák megoldása!

Elhidegült szerelmének visszafordí-
tása, anyagi helyzetének javítása.
Gyerekkori sérülések feldolgozása, 

napi munkahelyi stressz oldása.

Telefon: 06 (70) 597-0088

Jóslás 
mesterfokon!

akció!

RavEczKy üvEGEzés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

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

tElEPhElynEK gazdálkodásra 
kiválóan alkalmas.  

víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt. 

érd.: 20/291-2649.

RÉGI MOTOROKAT  
1974-es évjáratig vásárolnék. 

Romos állapotúak, alkatrészek, 
oldalkocsik, motorosruházat, sisak, 

mo to ros köny vek is  érdekelnek. 
70/514-8314

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

SíRKô
Berhida, Rákóczi u. 7. Tel.: 88/455-152

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

szolGáltatóHáz 
aUtósBolt

AutóAlKAtrész és felszerelés
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606

sáGiék
takarmányBoltJa
Várpalota, Vörösmarty u. 17/A
tel.: 88/472-795, 88/788-838

NYOMTATvÁNYbOLT
Várpalota, táncsics u. 15.

(toptikában)

Húsvéti gyermek és felnőtt 
táncház lesz 2009. április 11-én, 

szombaton 15.30-kor 
a Jó Szerencsét Művelődési 
Központ emeleti termében. 

A táncházat Kneifelné Laczkó 
Krisztina táncpedagógus vezeti,
közreműködik Péter Tamás és 

zenész barátai.
A programban lesz locsolkodás, 
tojásdíszítés és táncbemutató 
a Cserregők közreműködésével. 
(kölnit és főtt tojást hozzatok!)
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ultramaratoni 
futóverseny

Nemrég hatórás ultramaratoni 
futóversenyt rendeztek Veszprém-
ben. A versenyzôk egy 1308 méter 
hosszú pályán teljesítették a kilo-
métereket dacolva a március végi, 
télies idôjárással. 

A várpalotai Marathon Tömeg-
sport és Környezetvédô Egyesü-
let tagjai is részt vettek ezen az 
embert próbáló viadalon. Csa-
patversenyben a nôi váloga-
tott elsô helyet – ezzel pedig az 
aranyérem mellett – ingyenes in-
dulási jogot is szerztek egy or-

szágos terepfutóversenyre is. Az 
egyéni indulóknál Simon László 
és Méreg József egyaránt ötö-
dik helyezést ért el korcsoport-
jában. A gyôztes nôi csapat tag-
jai Fazakas Margit, Sárvári Virág 
és Sebôk Lilla voltak.

Az egyesület tagjai legközelebb 
a velencei-tavi futáson vesznek 
részt április 5-én, majd a szlová-
kiai Diósförgepatonyba utaznak, 
azt követôen pedig a Vivicitta fu-
táson is képviselik városunkat.

B. A.

Kerékpáros felvonulás

Várpalota és térségének kerékpárútjaiért kerékpáros felvonulást szer-
vezett a Marathon Tömegsport és Környezetvédô Egyesület, aktív kerék-
párosoknak és amatôr sportolóknak egyaránt. A felvonulás célja a kerék-
páros turizmus és a biztonságos közlekedés segítésén túl, az egészséges 
életmódra való felhívás és a környezetvédelem támogatása volt. A ren-
dezvényen több mint negyven kerékpáros vett részt. 

BÁLINT

Várpalota újra várja 
a kerékpárosokat!

Kerékpáros egyesület alakult 
Várpalotán Bakonyi Kerékpáros 
Egyesület névvel. Lokálpatrió-
taként, valamint a Bakony Tu-
rizmusáért Egyesület vezetôségi 
tagjaként Németh Árpád polgár-
mester örömmel támogatja az 
egyesület elképzeléseit, mely-
lyel Várpalota újra bekerülhet a 
kerékpározók és természetjárók 
kedvelt úticéljai közé.

Elsô alkalommal 1950-ben ala-
kult meg a Várpalotai Bányász 
Sportkör kerékpáros szakosztálya. 
Az alapító Szikora József volt,  
de mindenképp meg kell említeni 
Kerner József, Selmeczky József, 
Regenye Viktor és Csóri Zoltán 
nevét, akik az akkori szakosztály 
kiemelkedô versenyzôi voltak. Ki-
tartásuknak, és elszántságuknak 
köszönhette a város, hogy 1954-
ben a vidéki kerékpározás egyik 
fellegváraként emlegették Várpa-
lotát. A vidéki csapatok rangso-
rában az elôkelô harmadik helyet 
foglalták el. 

A Bakonyi Kerékpáros Egyesület 
alapítóiként bízunk abban, hogy 
kerékpáros megmozdulásaink ál-
tal visszakerül a város a kerékpá-
rozók világába.

Tavaly ôsszel szerveztünk egy 
versenyt, melyre 156 versenyzô ne-
vezett, az ország minden tájáról. 
Legközelebbi várpalotai rendezvé-
nyünk egy tavaszköszöntô kerékpá-
ros teljesítménytúra lesz április 19-
én, amikor a résztvevôk választhat-
nak az 5–70 km távú útvonalak kö-
zött. A kerékpársport megszerette-
tése mellett célunk az egészséges 
életmód népszerûsítése, és a bako-
nyi táj megismertetése.

Egyesületünk különbözô ne-
héz ségû és változatos terepvi-
szonyokkal tarkított kerékpártú-
ra-javaslatok elkészítésével se-
gíti a kerékpározás szerelmeseit, 
akár családi túráról vagy egyéni 
megmérettetésrôl legyen szó.

Terveink között szerepel egy 
kerékpárostérkép elkészítése is, 
melyen a kerékpárosok a Várpa-
lota és környékbeli kerékpározási 
lehetôségekrôl tájékozódhatnak, 
ennek segítségével tervezhetik 
túráikat a legfrissebb hasznos in-
formációk birtokában.

A szervezett hétvégi túrákon 
mindenki klubtagságtól függetle-
nül, térítésmentesen vehet részt, 
ahol garantáljuk a családias lég-
kört és a baráti hangulatot. 
BAKONYI KERÉKPÁROS EGYESüLET

Várpalota Város Önkormányzata számlavezetô pénzintézete 2009. 
04. 01. napjától a Raiffeisen Bank Zrt. 
Számlaszámaink az alábbiak: 
Költségvetési elszámolási számla: 12081000-00115409-00100000
Adószámlák: 
   Építményadó. . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-00700003
   Telekadó  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-00800000
   Vállalkozók kommunális adója . . . .12081000-00115409-00900007
   Magánszemélyek komm. adója . . . .12081000-00115409-01000007
   Iparûzési adó . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01100004
   Termôföld bérbeadás  . . . . . . . . . .12081000-00115409-01200001
   Gépjármûadó  . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01300008
   Késedelmi pótlék . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01400005
   Adóbírság  . . . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01500002
   Egyéb bevételek  . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01600009
   Luxusadó  . . . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01700006
   Idegen bevételek  . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01800003
   Illetékek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-01900000
   Talajterhelési díj  . . . . . . . . . . . . .12081000-00115409-02000000

Az ügyfeleink részére elôzôleg kiküldött készpénz-átutalási megbí-
zásokat a postai befizetéseknél 2009. 06. 30-ig lehet felhasználni.

  Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyzô

Kistérségi sportvetélkedô
A Vásárhelyi iskola látta vendégül a kistérség hét másik általános 

iskolájának alsósait egy játékos sportverseny erejéig. Volt sorverseny, 
medicinlabda-hordás, talicskával farönk tolása, célba dobó és célba rú-
gó verseny, valamint kötélhúzás és terepfutás.

A verseny végeredménye: 1. Horváth István Általános Iskola, Pétfürdô; 
2. Képesség- és Tehetségfejlesztô Magán Általános Iskola; 3. Vásárhelyi 
András Tagiskola; 4. Inota Tagiskola; 5. Várkerti Általános Iskola; 6. Rá-
kóczi Telepi Tagiskola; 7. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola; 8. Bán 
Aladár Általános Iskola.

Az iskola hagyományteremtô céllal indította útjára ezt a sport-
vetélkedôt, melynek célja az egészséges, mozgásgazdag életmód játé-
kos, szervezett formában történô népszerûsítése.




