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Kezdetben valának a nyelvújítók, 
a Kazinczyak, jelenvalóságunkban 
mintha a nyelvmocskolás napja ra-
gyogna reánk. A beszélt nyelv és a 
regények nyelve között ledôlôfélben 
vannak a korlátok, a berlini meg kí-
nai falak, szögesdrótok. Az úgyneve-
zett konyhanyelv és a tévé, a rádió 
meg a játékfilmek beszédnyelve kö-
zött immár árnyalatnyi különbséget 
se lehet felfedezni, mindenütt már-
már a nyilvános házak beszédmodora 
ver gyökeret. S ezzel az általános 
fej lô déssel a nagypolitika nyelvhasz-
nálata is lépést próbál tartani. 
Mi még legényke korunkban, majd-
nem fél évszázaddal ezelôtt csak 
lopva mertük kiejteni a kúrni, kúrelni 
igéket, jóllehet a vaskosabbat is tud-
tuk már, de ugye, finomaknak szeret-
tünk volna mutatkozni. Így: de 
megkúrelnánk azt a bogárszemû, bö-
gyös kislányt!... Az ennél gorom-
bább kifejezést csak a felnôtt férfiak 
használták, ha nagyot akartak ká-

Nyelvében él a nemzet
romkodni. Akkor még nem is sejtet-
tük, hogy egyik neves politikusunk 
kétezer-hétben a szájára veszi a szó-
ban forgó igét, mondván: elkúrtuk a 
dolgunkat! Sôt még rá is dobott egy 
lapáttal: kurva országnak nevezte a 
magyarok hazáját, amit éppen ô diri-
gált. Felfigyelve a jelenségre, gyûj-
teni kezdtem a szavakat, elsô sor ban 
azo kat, amelyek mostanság próbál-
nak befurakodni és meghonosodni 
édes anyanyelvünkben. Ilyeneket: 
plá zakultúra, digitális szakadék, cse-
tel, internetes önkifejezés, ese mes 
(Emese sose gondolta volna, hogy 
tündökletes neve betûibôl valahol 
valakik egy „érthetetlen” szót ültet-
nek majd a magyar fülekbe!), cél-
trend, és sorolhatnám a végtelensé-
gig, mert már egy testes szótárra va-
ló van a gyûjteményemben. Az ide-
gen eredetûek, idegen hangzásúak 
között jócskán akadnak teljesen ma-
gyar alapanyagú telitalálatok is, 
mint annak idején mondjuk a mozi 

szavunk, így most a tévé helyett a 
bámulda. Hát nem gyönyörû?! Csak-
ugyan bámulda, mert már az egész 
világ a tévét bámulja reggeltôl estig, 
s estétôl reggelig. Jót mosolyogtam 
magamban, amikor egy ismerôsömtôl 
a háziorvosa hastáji rendellenesség-
re panaszkodva megkérdezte tôle: 
milyen a szélviszonya? Tüstént föl-
vettem ezt is a „háziszótáramba”. 
Amint érzékeljük, anyanyelvünknek 
nemcsak hullámvölgyei vannak, de 
hullámhegyei is. Ilyen többek között 
a bámulda meg a szélviszony. 
Korunk embere azonban, egész nap a 
tévét bámulva, sok mindent beszop, 
azaz elhisz. Ha nem a tévét bámulja, 
akkor törmelékprózát olvas, amely-
nek olykor mosópornyelve van, tehát 
habzik. Szerencsénkre, mint mon-
dám, nem csupán nyelvnyomorítás 
folyik, jelen van ismét a szómagyarí-
tó mozgalom is, amely a fellengzôs 
médiahecc helyett a régi jó álhír 
használatát ajánlja a zsurnaliszták s 

tévésztárok figyelmébe, avagy a 
show-biznisz helyett a kissé nehezen 
megszokható látványüzletet. Ki ta-
lálta ki például a rozsdazóna szavun-
kat az elhagyott gyártelepre vonat-
kozólag? Egy szó mint száz: gyûjtöm 
a rozsdás és fényes szavakat, persze, 
nem tudom, szótáram mikor válik pi-
acképessé, eladhatóvá, miként ko-
runk írói, illetve alkotásai. Mert ma 
már ezen múlik minden. A piacké-
pességen. Aki itt és most piacképte-
len, arra a legatyásítás, más szóval a 
lemeztelenítés vár. Mert ne feledjük, 
hogy a kommunizmus kísértete után 
a profitéhség kísértete járja be Euró-
pát. Talán már az egész földkereksé-
get, a kozmoszt, a végtelen ûrt. Nya-
kunkban az oké korszak, mintha min-
den a legnagyobb rendben lenne. Mi-
közben költôink és dédapáink szavait 
elorozzák, megnyomorítják, elfeled-
tetik ükunokáinkkal. Zaggyá, pan gó-
víz zé, moslékká züllesztik nyel-
vünket. BALASSA GELLÉRT
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Véleményüket várjuk 
sms-ben a 70/514-8314!

Drótposta
Prof. dr. Falussy! Már unjuk az aka-
dékoskodását, mikor nézzük a tes-
tületi ülést! Szórakozzon máshol, 
ne a mi bôrünkre! 30/3929-963
Vajon mikor lesz az Erdôdy P. T. ut-
cában jó az úttestrôl a vízelveze-
tés? 20/427-3274
Örülünk, és köszönjük, hogy ilyen 
jól sikerült elrontani a magánisko-
la vezetôjének a tanulók ballagá-
sát. Életre szóló élmény volt. De a 
fejkvóta azért jólesett Deáknénak! 
30/550-6128

Megújult védônôi ház Inotán

Útfelújítás az Erdôdy utcában

Hosszú évek óta állt az inotai 
orvosi rendelô területén üresen 
az az épület, mely valamikor he-
lyet adott a felnôtt- és gyer-
mekorvosi rendelésnek. Mára 
megszépülve, felújítva várja a 
kismamákat és kisgyermekeket 
a védônôi tanácsadásra.

Stílusosan, anyák napja apropó-
ján került átadásra az új védônôi 
ház Inotán. Az ünnepségen Ádám 
Szilvia, a Városi Népjóléti Gondo-
zási Központ vezetôje üdvözölte 
az egybegyûlteket, majd az inotai 
Cseperedô Tagóvoda édesanyákat 
köszöntô versei, dalai következtek.

A megnyitó során dr. Bakonyi 
Csilla háziorvos, az önkormányza-
ti képviselô-testület egészségügyi 
és szociális bizottságának elnö-
ke külön köszöntötte a szép szám-
ban megjelent városvezetôség tag-
jait, a Várpalotai Közüzemi Kft. 
képviselôjét és az egészségügyi 
dolgozókat. Beszédében kiemel-
te, hogy miután az ÁNTSZ már nem 
adhatta ki az engedélyt az eddig 
mûködô védônôi rendelôre, a város 
helyrehozta ezt az épületet, hogy 
az inotai kismamáknak, kisgyerme-
kes anyukáknak ne kelljen Várpalo-
tára utazni védônôi tanácsadás cél-
jából. Németh Árpád polgármester 

köszöntôjében beszélt arról, hogy 
a végsô engedélyeztetések után, 
2-3 hét múlva vehetik birtokba a 
közel 13 millió forintért felújított 
épületet. Rátért a kormány dönté-
se következtében várható nehéz-
ségekre is, melyek a kisgyermekes 
családokat különösen érinteni fog-

ják, és hangsúlyozta, hogy ha je-
len lenne a megnyitón a kormány 
helyi képviselôje, láthatná, kiktôl 
fogják elvenni a pénzt a megszo-
rítások során.

Ezek után kerülhetett sor a ta-
nácsadó bejárata elôtt a nemze-
ti színû szalag átvágására, majd 

a résztvevôk megtekintették a 
tágas, új berendezéssel ellátott 
rendelôt. A tanácsadásra hétfô 
délelôttönként szép, új környe-
zetben várja a kismamákat és ba-
bákat Véninger Katalin, a körzet 
védônôje.

G. A.

Minden nehézség ellenére a város helyrehozta az épületet az anyukák és kisgyerMekek száMára

Az Erdôdy utcában közlekedôknek 
már nem sokáig kell elszenvedni 
esô idején az óriási tócsákat. Az 
építô cég ugyanis garanciálisan 
vállalja az útszakasz javítását.

Nem végzett tökéletes munkát 
a kivitelezô cég az Erdôdy Pálffy 
Tamás utca építésénél. A számo-
zás szerinti jobb oldalon akkora 
tócsák vannak esô idején, hogy 
autóval alig lehet közlekedni, a 
gyalogosokat pedig könnyen le-
fröcskölhetik. 

Megkeresésünkre Németh Árpád 
polgármester elmondta, az önkor-
mányzat felszólította a céget ar-
ra, hogy garanciában végezzék el 
az út javítását. – Úgy tûnik, mos-
tanra a tárgyalások végére ér-
tünk, és hamarosan egy négymil-
lió forintos pluszmunkával helyre 
állítják az útszakaszt, úgy, hogy a 
városnak nem fog többletköltség-
be kerülni – mondta. 

Csöveket és víznyelôket fognak 
beépíteni az aszfaltba, ezáltal a 
felszínen megálló vizet el tudják 

vezetni. Az Erdôdy utcai munká-
latok remélhetôleg néhány héten 
belül el fognak kezdôdni.

– Egy több millió forint értékû 
közbeszerzési pályázat eredmé-
nyeként a városnak több részén is 
fognak útépítési munkálatok foly-
ni. A projekt részeként kerül fel-
újításra a Loncsosban a Bántai ut-
cának a fedôzárása is, ami nagy-
ban megkönnyíti majd a közleke-
dést – tájékoztatott a polgármes-
ter.

BA
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Tanácskoztak a képviselôk

Lomtalanítási akció a városban
A Várpalotai Közüzemi Kft. és 
Várpalota Város Önkormányzata 
május hónapban tovább folytatja 
a tavaszi lomtalanítást a város-
ban. A kijelölt helyeken elhelye-
zett nyitott konténerekbe lehet 
a felhalmozódott vagy nagy mé-
retû lomtárgyakat kitenni. 

Nem helyezhetô el többek között 
ipari, mezôgazdasági tevékenység 
következtében keletkezett hulladék, 
építési törmelék, naponta képzôdô 
háztartási hulladék, elektronikai és 
bármilyen veszélyes hulladék. Az 
elektronikai lomok begyûjtésére majd 
június 12–13-án lesz lehetôség.

A város évek óta megszervezi 
az elektronikai lomtalanítást a la-

kosság körében. Ennek során olyan 
anyagok kerülnek begyûjtésre, ame-
lyek veszélyes hulladéknak számíta-
nak, és nem helyezhetôk el a kom-
munális hulladékkal együtt. Két év-
vel ezelôtt a város különbözô pont-
jain egy teherautó gyûjtötte be a 

lakosság ilyen típusú hulladékait, és 
fuvarozta be a Várpalotai Közüzemi 
Kft. telephelyére, ahonnan egy külsô 
vállalkozó cég szállította el az elekt-
ronikai szemetet. A tavalyi év so-
rán, a Várexpón zajlott a begyûjtés, 
a lakosok bevitték az elektronikai 

hulladékaikat a közüzemi kft.-hez, 
ahol tombolás nyereményben ré-
szesülhettek az ideérkezôk, mely 
sikeresen motiválta a lakosságot. 
Hozzá kell szokniuk az emberek-
nek ahhoz, hogy a hûtôszekrényt, 
rádiót és egyéb hasonló eszközö-
ket mûködésképtelenség esetén ne 
a szemétgyûjtô edényekbe helyez-
zék el a kommunális hulladékok-
kal együtt, hanem van lehetôség a 
megfelelô környezetvédelmi meg-
oldásra. A városban sokan megér-
tik ezt, félreteszik, tárolják az év 
során elromlott elektronikai eszkö-
zöket, és érdeklôdnek, hogy mikor 
lesz ilyen irányú hulladékgyûjtés 
– tájékoztatott Kotzó Szabolcs 
környezetvédelmi referens. G. A.

A áprilisi testületi ülését 30-án 
tartotta Várpalota Város Önkor-
mányzati Képviselô-testülete. 

A testületi ülés Várpalota tele-
pülésrendezési tervének vélemé-
nyezésével indult. Több mint egy 
éve folyik a rendezési terv felül-
vizsgálata, a képviselô-testület je-
len döntésével ez lezárult, és el-
fogadásra került Várpalota új te-
lepülésszerkezeti terve. Újra téma 
volt az ülés során az április 16-án 
elfogadott határozat a Várpalo-
tai Közüzemi Kft. átalakításáról. A 
Közterület-felügyelet és Városüze-
meltetési Igazgatóság, valamint a 
Várpalota Városi Kincstár átszerve-
zésével kapcsolatban elhangzott, 
hogy a foglalkoztatottak feladata-
ikkal együtt kerülnek át a közüze-
mi kft.-hez és az önkormányzat-
hoz, így a testületi döntés értel-
mében a hatékonyabb, pontosabb 
és költségkímélôbb ellátás érdeké-
ben a kincstár és a közterület-fel-
ügyelet nem mûködik tovább önál-
ló intézményként. 

A februárban elfogadott, 2009. 
évi városi költségvetési rendelet 
módosítására volt szükség az ülés 
során, a központi intézkedések, 
helyi döntések, pótlólagos igények 
és egyéb gazdasági események 

okán. A Palotasport Egészségügyi 
és Sportszervezési Szolgáltató Kft. 
alapító okiratát, mûködési sza-
bályzatát és üzleti tervét is módo-
sította a testület, miután az újon-
nan létesült Tési úti ifjúsági ház 
integrálásra került a kft.-be.

Csökken a villamosenergia-
árak nak való kiszolgáltatott-
ság, a régi világítási berendezé-
sek javítási költségei hosszabb 
idôre megszûnhetnek az intéz-
mények számára a kormányren-
delet alapján meghirdetésre ke-
rült Szemünk fénye világítás- és 
fûtéskorszerûsítési program kö-
vetkeztében.  A testület a 16 vá-
rosi intézményre vonatkozó, ál-
lami támogatással megvalósuló 
világításkorszerûsítést jóváhagy-
ta. Várpalota Város Önkormány-
zatának Pétfürdô Nagyközséggel 
1997 óta folyamatban lévô közös 
vagyon megosztása tekintetében 
elfogadásra került az a határozat, 
miszerint az eddig közös tulajdonú 
büki és a balatonfûzfôi ingatlanok 
Várpalota 100%-os tulajdonába 
kerülnek, míg az alsóörsi ingatlant 
a város átadja Pétfürdônek. Ingat-
lanértékesítés is napirenden volt, 
a testület elhatározta, hogy az ön-
kormányzat tulajdonában álló, az 
Erdôdy, Felsôinkám és Szabolcska 

utcákban lévô 43 garázst forgalmi 
értéken értékesíti.

A város a szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti alapellá-
tások infrastrukturális fejlesztésé-
nek támogatására kiírt, bölcsôdére 
irányuló pályázat elsô fordulóján 
eredményesen vett részt, az igé-
nyelt mintegy 80 millió forintos 
támogatás elôzetesen megítélésre 
került. A testület elhatározta, hogy 
az ehhez szükséges mintegy 8,7 
millió forintos önrészt biztosítani 
fogja. A Szivárvány Napközi Ottho-
nos Óvoda és Bölcsôde vezetôjének 
ez évben jár le vezetôi megbízása, 
már megjelent a pályázati kiírás a 
vezetôi helyre, melynek elbírálásá-
hoz szakmai véleményezô bizott-
ságot hozott létre a testület. A 
gyermekvédelemmel kapcsolatban 
is határozat született, miszerint 
kötelezô szolgáltatásként az ön-
kormányzat gondoskodik a rászo-
ruló gyermekek átmeneti gondozá-
sáról azzal, hogy egy fô, megfelelô 
képzettségû önálló helyettes 
szülôt alkalmaz a jövôben.

Várpalota Város Önkormányza-
ta lényegesnek tartja az egészség 
megôrzésével kapcsolatos kérdé-
seket, feladatokat. Az elôzetesen 
elfogadott játszótéri dohány-
zás tilalmáról a testületi ülésen 

a képviselôk elfogadták a június 
1-jén hatályba lépô rendeletet, 
mely védi a gyermekek egészsé-
gét a dohányzás káros hatásaival 
szemben, és biztosítja a játszó-
terek tisztaságát. A tilalom meg-
szegése esetén az elkövetôk pénz-
bírsággal sújthatók. Másik, a már 
szintén elôzôleg tárgyalt téma volt 
a méhnyakrák és nemi szemölcsök 
elleni védôoltás kérdése. Ezen 
elôzetes döntés alapján megtör-
téntek a felmérések az elsôsorban 
13 éves lánygyermekeket érintô 
védôoltásra vonatkozó igényekrôl 
a városban. A testület megállapí-
totta, hogy az MSD gyógyszercég 
Silgard nevû vakcináját választja 
beadásra, kedvezményes beszer-
zéssel, melyhez az önkormányzat 
is hozzájárul a költségek nagyobb 
részének átvállalásával.

A város számára meglehetôsen 
fontos terület a sport, különö-
sen, ha egy sportolónk tevékeny-
ségével öregbíti Várpalota hír-
nevét. Sztanke József várpalotai 
erôemelô nemzetközi szinten is ki-
válóan szerepel, így a képviselô-
testület úgy döntött, hogy a ver-
senyeken való részvételhez és fel-
készüléshez anyagi támogatásban 
részesíti.

GÁGÓ ANITA

sokan élnek az akció adta lehetôséggel, s szabadulnak Meg loMjaiktól
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„Ötéves kisfiam néhány hete feltûnôen sokat 
pislog, és gyakran forgatja a szemeit. Mikor kér-
deztük ôt errôl, azt válaszolta neki ezt csinálnia 
kell. Lehet ez valamilyen pszichés probléma? 
Nemrég született a kistestvére, azóta, mintha 
egy kicsit szófogadatlanabb is lenne. Arra gon-
doltunk, talán ez lehet az oka a furcsa viselke-
désének.”

Az önök által leírt tünetek hátterében több-
féle probléma állhat. Minden testi tünet ese-
tében elsô lépés a szervi érintettség kizárása, 
azaz, ha a tünetek nem szûnnek meg néhány 
héten belül, akkor javasolnám a komplex sze-
mészeti és allergiavizsgálatot. Amennyiben az 
eredmények negatívak, abban az esetben lehet 
pszichológiai problémára gyanakodni. 

A leírtak leginkább az ún. tic zavar tünetei-
nek felelnek meg, bár a diagnózis felállításához 
részletes pszichológiai vizsgálat szükséges.

A tic gyors, rövid ideig tartó, repetitiv, aka-
ratlan izommozgás. Lehet átmeneti vagy vissza-
térô. Megkülönböztetünk mozgásos (mo toros) és 
hangadásos (vokális), valamint egy szerû és ösz-
szetett formákat. A mai diagnosztikai rendszerek 

átmeneti tic betegséget, krónikus motoros- vagy 
vo kális tic betegséget, és krónikus motoros és vo-
kális tic betegséget (Tourette-szindróma) ír le.

Átmeneti tic betegségnél hetekig vagy hóna-
pokig, de 1 évnél mindig rövidebb ideig tartó 
egyszerû motoros vagy vokális tic van jelen.

Krónikus motoros vagy vokális tic betegség 
esetén a tünetek 12 hónapnál hosszabb ideig 
tartanak, egyszerû vagy komplex motoros ticek 
formájában. A krónikus vokális ticek jóval rit-
kább állapotok. A Tourette-szindróma többszö-
rös (legalább két) motoros és egyidejûleg, vagy 
idôben eltolódva egy vagy több vokális tic jel-
lemzi, több mint egy évig, majdnem minden 
nap, kevesebb mint két hónap tünetmentesség-
gel. Mindhárom kórforma diagnózisa a tünetek 
közvetlen megfigyelésén és a részletes kórtör-
téneti adatokon alapul, amely gyermekpszicho-
lógus vagy gyermekpszichiáter feladata.

A betegségnek a legmagasabb elôfordulása 
7–11 éves korban van, a népesség 1-2%-át érin-
ti, és ebbôl kétszer annyi a fiú, mint a lány. A 
ge netikai kutatások (iker- és családvizsgálatok) 
egyre inkább bizonyítják, hogy a krónikus tic 

betegség kialakulásában öröklôdô tényezôknek 
is szerepük van. 

A kiváltó pszichés okok között szerepelhet 
a szorongás, fáradtság, az idegesség, a nagy 
erôkifejtés és az érzelmi instabilitás. A tic ki-
alakulásában a családi környezet és a gyermek 
személyisége is jelentôs szerepet játszik.

A társuló pszichés problémák közül a kényszeres 
tünetek, hiperkinetikus za var, ma gatartászavar, 
impulzuskontroll zavar, depresszió fordul elô.

A tic betegség kezelése egyszerûbb esetek-
ben pszichoterápiával, komplexebb tünetek 
vagy hosszabb lefolyás esetén pszichoterápia 
és gyógyszeres terápia kombinációjával törté-
nik. Ha a gyermek tünetei a következô hetek-
ben is fennállnak, esetleg gyakoribbá válnak, 
erôsödnek, vagy más izomcsoportban (száj kö-
rüli izmok, orr, nyak, vállak stb.) is jelentkez-
nek, mindenképpen célszerû gyermekpszicholó-
gus segítségét kérni.

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

IGNÁcz ADRIENN

A pszichológus válaszol

Tic zavar

Ez a különleges  fajtánk, amely-
hez hasonlót sehol a világon nem 
tenyésztenek, elsôsorban Debre cen 
környékén, a Hortobágyon és a Kis-
kunságban terjedt el. Nehéz elkép-
zelni, de a racka is – mint minden 
háziasított juhfajta – a muflontól 
származik. Mindig a magyarságtu-
dat részét képezte, emiatt ma is 
több kistenyésztô magángazda tart 
néhány példányt egyéb fajtájú ju-
hai között. Egykor a pásztorok jel-
legzetes ruházkodásának(suba, gu-
ba, cifra szûr) nélkülözhetetlen 
alapanyagait szolgáltatta. Termé-
szetesen húsát, tejét mindenkor 
szívesen fogyasztották. Az idôjárás 

viszontagságaival, a mostoha tar-
tási körülményekkel szemben igen 
ellenálló, élénk vérmérsékletû, 
büszke járású állat. Különlegessége 
a pörge szarv, amelyet úgy az anya-
juhok, mint a kosok viselnek. Két-
féle színben, fekete és fehér válto-
zatban tenyésztjük. A kifejlett ál-
latok súlya: kosok 70–75 kg, anyák 
40–50 kg, nyírósúly: 2–3 kg gyapjú. 
Az anyák egy szezonban átlagosan 
60-100 l tejet termelnek.

 A hortobágyi racka juh eleven 
népi relikvia. A fajta tenyészté-
sét a Magyar Rackajuh Tenyésztô 
Egyesület koordinálja. 

HARcOS RIcHÁRD

Ôshonos háziállataink: 
a hortobágyi racka juh

a racka juh egykor a pásztorok jellegzetes ruházatának alapanyagát szolgáltatta

A Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Versenyeken, játszóházban pró-
bálhatták ki ügyességüket a 
gyermekek és felnôttek az Egész-
séges Palotáért Egyesület családi 
napján, melyet az inotai illegális 
hulladéklerakó széppé varázsolt 
helyén szerveztek április végén.

Tavaly a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium az illegális hul-
ladéklerakók felszámolása céljából 
országos pályázatot hirdetett meg.  
Az Egészséges Palotáért Egyesület 
kitûnô pályázata a többi közül is 
kimagaslott, abban a tekintetben, 
hogy a felszámolás mellett a környe-
zet rehabilitációját és megôrzését is 
célul tûzte ki – mondta megnyitóbe-
szédében Dióssy László, a miniszté-
rium szakállamtitkára. Németh Ár-
pád polgármester köszöntôjében ki-
fejezte, hogy az önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektet az önszervezôdô 
közösségek anyagi és erkölcsi tá-

mogatására, és kiemelte, hogy az 
önkormányzat már 2006 óta támo-
gatja az EPE tevékenységét, nemes 
céljait.

Az összefogás széles körû volt 
az Inota határában fellelt illegális 
hulladéklerakó felszámolása ügyé-
ben. Várpalota önkormányzata ön-
részként 150 ezer forintot biztosí-
tott, a Várpalotai Közüzemi Kft. a 

megfelelô árajánlattal és munká-
jával járult a cél eléréséhez, va-
lamint más civil szervezetek is je-
len voltak a környezet megtisztí-
tását célzó elsô megmozduláso-
kon, mely során végül az évtizedek 
alatt összegyûlt 630 tonna szemét 
elszállításra kerülhetett – mond-
ta megnyitóbeszédében Vancsek 
Ferenc, az EPE elnöke.  GÁGÓ

Megkérdeztük...
Mit szól a tervezett 
megszorításokhoz?

Olosvári László
forgalmi szolgálattevô

Nem értek egyet velük. Miért 
nem azokat szorítják meg, akik 
többszörösét keresik, mint a lakos-
ság jó része. A magas keresetûeket 
nem érinti úgy a megszorítás, 
mint a szegényebb réteget, akik 
sokkal kevesebbôl élnek, mégis 
tôlük vesznek el mindent.

Szabó László gépbeállító
Az átlagos keresetû emberek 

számára a lakáshoz jutás lehetet-
lenné válik. Ne azt büntessék, aki 
dolgozik, miközben azt támogat-
ják, aki nem hajlandó dolgozni. A 
szociális háló szorítását ne a dol-
gozókon kezdjék meg.

Kántorné Takács Anita meós
Felháborítónak tartom, mert 

mindig a kisembereket szorongat-
ják. Vajon mit tudnak még elvenni 
tôlünk? Hatalmas a munkanélkü-
liség, munkahelyek szûnnek meg, 
az ember örül, ha dolgozhat. Re-
mélem, jobb lesz majd valamikor, 
bár sajnos, nem bízom benne.

 G. A.

Hogyan hatnak a megszorítások?
Bajnai Gordon válságkezelô cso-
magja komoly, hosszú idôn át 
tartó megszorításokat foglal 
magába. Németh Árpád polgár-
mester aggályainak adott han-
got az új kormány megszorító 
intézkedései kapcsán.  

– Sajnálattal tapasztaljuk 
azt, ami a kormányzati politiká-
ban megvalósulni látszik, hogy 
elsôsorban a családoktól és a 
gyermekesektôl vesznek el. Meg-
szüntetik a szociálpolitikai ked-
vezményt, csökkentik a gyed és 
gyes idôtartamát három évrôl 
kettôre, ezzel megszûnik a gyes 
által nyújtott védettség, vagyis 
hamarabb lesznek munkanélküli-
ek az emberek, ha nem lesz hová 
visszamenniük dolgozni. Nem is 
beszélve a nehéz helyzetben lévô 
családokról, akiknek ez kimon-
dottan nagy érvágás lesz – mond-
ta a polgármester, majd hozzátet-
te, véleménye szerint a folyamat 
végeredménye a magyarság szám-
arányának csökkenése lesz.

A megszorító intézkedések 
érintik a nyugdíjasokat is, akiktôl 

elveszik a 13. havi nyugdíjat, 
amit annak idején a szocialis-
ták vezettek be, és ami nagyban 
hozzájárult az akkori választási 
gyôzelmükhöz. 

A hatások alól nem mentesül-
nek az önkormányzatok sem. – A 
csomag tartalmaz áfa-növelést is, 
ami elkerülhetetlenné teszi a vá-
ros költségvetésének módosítá-
sát – mondta a polgármester. – Ez 
azért érdekes, mert 2006-ban a 25 
százalékos áfát lecsökkentették 20 
százalékra, amit közgazdászok sze-
rint egyébként akkor semmi nem 
indokolt, mivel a gazdaság rátet-
te a maga hasznát, az árak gya-
korlatilag nem változtak, csak az 
államhoz folyt be kevesebb bevé-
tel, így most erre hivatkozva fog-
nak ismét adót emelni. Az önkor-
mányzat költségvetése a korábbi 
áfa-kulccsal került megtervezés-
re. Ez valószínûleg fel fog borul-
ni, hiszen az adóemeléssel drágul-
ni fognak a termékek és szolgál-
tatások. S mivel azt nem tehet-
jük meg, hogy a közintézményeket 
nem fûtjük, vagy nem világítunk, 
ezért a többletköltséget valahon-

nan ki kell gazdálkodnunk. Ennek 
tehát súlyosan negatív multipliká-
ló hatása van, ami sajnos oda fog 
vezetni, hogy a korábban elterve-
zett dolgokat nem tudjuk maradék-
talanul megvalósítani. 

Ezen felül ott van még a 
kötelezô közfoglalkoztatás is, ami 
természetesen jó dolog, hiszen az 
embereknek munkát lehet adni, 
viszont az önkormányzatokat kö-
telezik is a közmunka biztosítá-
sára. Várpalotán pedig potenciá-
lisan több száz ilyen ember van, 
akiknek a bérük 95 százalékát az 
állam finanszírozza ugyan, de a 
maradék öt százalékot az önkor-
mányzatnak kell kigazdálkodnia – 
magyarázta a polgármester.

Németh Árpád elmondta, egyál-
talán nem látja, hogy lesz ebbôl jó 
gazdaság, hiszen már régóta hall-
juk, hogy egy kicsit meg kell húz-
ni a nadrágszíjat, és utána jobb 
lesz. Ám az emberek szeretné-
nek végre nyugodtan élni, és nem 
azon gondolkodni, hogy meddig 
tart még a válságos idôszak, hogy 
majd egyszer jobb legyen. 

BÁLINT A.

dióssy lászló, vancsek Ferenc és néMeth árpád 

Hulladéklerakó helyett pihenôpark
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Független jelölt, szocialista támogatással
Június 7-én kerül sor a 7. sz. 
választókerület (Erdôdy Pálffy 
Tamás utca, Kastélydomb utca, 
Loncsos) új képviselôjének 
megválasztására. A Fidesz–
KDNP pártszövetség dr. Juhász 
Attila mérnök-jogászt jelölte a 
pozícióra, független jelöltként 
pedig Sárvári Miklósné indul…

Németh Árpád, a Fidesz várpa-
lotai szervezetének elnöke azért 
sem érti, hogy Sárváriné miért 
tünteti fel magát független je-
löltként, mert akit a szocialista 
párt helyi elnöke ajánl, és a párt 
támogat, az a legkevésbé sem 
mondhatja magát függetlennek, 
jegyezte meg a Fidesz elnöke.

– A napokban akadt a kezembe 
egy szórólap, melyen az MSZP ál-
tal támogatott – s ezzel a Bajnai-

kormány lépéseit vállaló – Sárvári 
Miklósné azt írja, hogy 2006-ban 
ô volt a kezdeményezôje a Civil 
Ház létrehozásának. Ez azonban 
nem állja meg a helyét. A Civil 
Ház létrejötte ugyanis egy 2006-
os, még a választások elôtti la-
kossági fórumhoz kapcsolódik, 
ahol maguk a civilek vetették fel 
a hely iránti igényüket. Majd ami-
kor a választásokat megnyertük, 
akkor közösen kerestük meg azt 
a helyet, ahol a Civil Házat meg 
lehetett valósítani, s a ház kiala-
kítását maguk a civilek végezték. 
Ennél fogva tehát Sárváriné nem 
lehetett e terv megvalósításá-
nak kezdeményezôje – mondta a 
pártelnök.

– Ezen felül magának tulaj-
donítja a vár felújítását, amit 
egyébként az Orbán-kormány 

idején a Széchenyi-terv pályá-
zatán dr. Szabó Pál Csaba, a 
Szindbád kht. akkori vezetôje 
nyert meg. A félreértést az okoz-
hatja, hogy az új kormány hata-
lomra kerülésekor leállította a 
folyósítást, majd néhány évvel 
késôbb ismételten elôvették a 
pályázatot, ami így jóval késôbb 
valósult meg, mint ahogy azt a 
kht. korábbi igazgatója elkészí-
tette. A vár felújításakor való-
ban a képviselôjelölt asszony 
volt a kht. élén, de ettôl még 
nem az ô érdeme a projekt – ma-
gyarázta Németh Árpád. 

– Az említett szórólap tartal-
mazza azt is, hogy meg kell állí-
tani a városnak, az immár gyer-
mekeink jövôjét is érintô eladóso-
dását. Errôl azt gondolom, hogy 
tipikusan a Sárvári Miklósnét tá-
mogató Magyar Szocialista Párt-
ra jellemzô, félrevezetô riogatás. 
Eladósodva a magyar állam van, 
amit éppen a szocialista vezetés-
nek köszönhetünk – mondta.

– A fent nevezett program-
pontnak mond ellent a soron 
következô: a város forrásainak 

jó vagy hatékony felhasználásá-
val munkahelyek teremtése. Ez 
azért érdekes, mert az általunk 
vezetett önkormányzatnak van 
munkahely-teremtési programja, 
és teremtettünk is új munkahe-
lyeket. Másrészt nem teljesen vi-
lágos, hogy egy eladósodott vá-
rosnak hogyan lehetne helyesen 
felhasználni a forrásait, hiszen a 
kettô kizárja egymást. Mert vagy 
el vagyunk adósodva, vagy van-
nak forrásaink, például munka-
helyteremtésre. 

– Jót mosolyogtam – mond-
ta a Fidesz-elnök –, hogy Sárvá-
ri Miklósné ilyen programmal lép 
fel, most, amikor tudjuk, hogy 
Várpalota Magyarország húsz leg-
versenyképesebb települése kö-
zé tartozik befektetésösztönzési 
szempontból. Bízom benne, hogy 
jelöltünk, dr. Juhász Attila nyer, 
és az Erdôdy Pálffy Tamás és Kas-
télydomb utca, valamint a Lon-
csos lakóit képviselve, tapasztalt 
gazdasági szakemberként segíti 
tovább a munkánkat – zárta nyi-
latkozatát Németh Árpád.

BA

Választási hírek
Várpalotán az  idôközi önkormányzati választást  (7. számú egyéni 

választókerület) az európai parlamenti választással egy idôben, 2009. 
június 7-én  tartják meg. A Fidesz – Magyar Polgári Párt–KDNP dr. Ju-
hász Attilát  indítja, függetlenként Vancsek Ferenc indul, függetlenként 
MSZP-támogatással Sárvári Miklósné.

A 2009. június 7. napjára kitûzött Európai Parlament tagjainak választására 
szóló értesítôt, valamint ezzel együtt az ajánlószelvényt 2009. április 10-ig 
kellett megkapniuk a választópolgároknak.

Az a választópolgár, aki az értesítôt nem kapta meg, azt a helyi választá-
si irodától igényelheti. Ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, úgy ezt 
is szíveskedjen személyesen, telefonon vagy levélben jelezni a választási iro-
dának. 

A választási iroda címe: Polgármesteri hivatal, Várpalota, Gárdonyi G. u. 
39., telefon: 88/592-660.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétôl távol, de Magyar-
ország területén tartózkodik, és tartózkodási helyén kíván szavazni, a lak-
címe szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl igazolást kérhet.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésôbb 2009. júni-
us 5-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésôbb 
2009. június 2-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolást legkésôbb 
2009. június 5-én 16 óráig lehet kiadni.

A választópolgárok a több szavazókörrel rendelkezô településeken a koráb-
biaktól eltérôen igazolással csak abban a szavazókörben adhatják le szavaza-
taikat, melyet a helyi választási iroda vezetôje e célra kijelölt. Az igazolással 
történô szavazásra kijelölt szavazókör (szavazóhelyiség) címét az igazolásban 
a helyi választási iroda vezetôje feltünteti.

Várpalota városban azon választópolgárok számára, akik igazolással rendel-
keznek, valamint akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály 
értelmében csak adott település megnevezését tartalmazza, a Faller Jenô 

Szakképzô Iskola, Várpalota, Szent István u. 1. sz. alatt található, 1. sz. 
szavazókört jelöltem ki. 

Az a választópolgár, aki korábban igazolást kért, 2009. június 4-én 16 óráig 
egy alkalommal kérheti a helyi választási iroda vezetôjét, hogy a lakóhelye szerin-
ti névjegyzékbe vegye vissza. A választópolgár névjegyzékbe történô visszavétele 
a számára kiadott igazolás egyidejû bevonásával lehetséges.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, a Magyar 
Köztársaság nagykövetségén vagy fôkonzulátusán adhatja le szavazatát. En-
nek érdekében a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl 
kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történô felvételét. 

A külképviseleti névjegyzékbe történô felvétel személyesen vagy teljes bi-
zonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezô megha-
talmazott útján a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl 
kérhetô legkésôbb 2009. május 22-én 16 óráig, illetve ajánlott levélben, 
amelynek legkésôbb 2009. május 22-ig kell megérkeznie a helyi választási 
iroda vezetôjéhez.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2009. május 22-ig 
módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát 
gyakorolni kívánja, illetôleg kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbôl 
és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. 

Az igazolás kiállításával és a külképviseleti névjegyzékbe való felvétellel 
kapcsolatban bôvebb felvilágosítás a választási irodában kérhetô.

Máténé dr. Ignácz Anita, a helyi választási iroda vezetôje

Tájékoztató a választópolgárok számára a 2009. június 7. napjára kitûzött 
Európai Parlament tagjainak választásáról
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Feltáró közút a Felsôvárosban
Lakossági fórumot tartott Szabó-
Bátor Tamás, a Kismezô egyéni 
képviselôje. A megbeszélés fô 
tárgya a felsôvárosi telkek, fel-
táró közút kialakítása volt. 

A fórumon részt vett Bándli 
Gyula, a Palotakonzult kft. igaz-
gatója, Mezei László fôépítész és 
Németh Árpád polgármester.

Szabó-Bátor Tamás önkormány-
zati képviselô beszámolt a 
felsôvárosi városrészben eddig el-
ért eredményekrôl. Többek közt a 
felsôváros közlekedési szerkeze-
tének javítása, játszótér elkészí-
tése, skanzen kialakítása a Rózsa-
kút utcában, valamint a kulák ál-
dozatoknak állított emlékmû ke-
rült szóba.   

A több mint harminc éve zajló 
folyamat végére hivatott pontot 
tenni a képviselô jelenlegi kez-
deményezése, a felsôvárosi tel-
kek hasznosításának kérdésében, 
melynek elsô lépéseként feltáró 
közút kialakítására kerülne sor.

– Az út kialakításához az ön-
kormányzat kivásárolná a telektu-
lajdonosoktól a hozzá szükséges 
területeket, az erre a célra elkü-
lönített keretbôl – tájékoztatta a 
képviselô a jelenlevôket. Majd hoz-
zátette, bizakodik az érintett tu-
lajdonosok  együttmûködésében, 
hiszen a közút kialakítása nekik 
is érdekük, hogy lakótelküket a 
késôbbiekben magasabb áron tud-
ják értékesíteni. 

A fórum meghívott vendége 
Bándli Gyula, a Palotakonzult kft. 
ügyvezetô igazgatója elmond-
ta, a szóban forgó 4,5 hektárnyi 
területbôl közel hétezer négyzet-
méter szükséges a közút létreho-
zásához, amelynek csaknem 70%-a 
magántulajdonban van.

Az érintett tulajdonosoknak 
nyilatkozniuk kell hajlandósá-
gukról, területük értékesítési 

szándékáról a közút kialakítása 
céljából – hangzott el a megbe-
szélésen.

A telekvásárlással kapcsola-
tos tárgyalásokat a Palotakonzult 
kft. képviselôi folytatják a város 
megbízásából. Ha a konszenzus 
létrejön, akkor megkezdôdhet a 
feltáró földút kialakítása, majd a 
késôbbiekben a közmûvesítés fo-
lyamata.

BÁLINT A.

Lakossági fórum a Tési-dombon
Katona csaba alpolgármester, a 
tési-dombi választókörzet önkor-
mányzati képviselôje tartott la-
kossági fórumot, ahol tájékoztatta 
a megjelenteket a la kó kör ze tü ket 
érintô és a város ban várható, zajló 
vál to zásokról.

A leszakadó vagy leszakadás-
sal fenyegetett városrészek re-
habilitációjára irányuló pályázat 
megvalósítása érinti a városrész 
utcáit, házait, területeit is – is-
merhették meg a részleteket az 
érdeklôdô lakók. Többek között 
szóba került az Erdôdy utcában 
lévô volt Béke étterem épüle-
te közösségi házzá, és az elôtte 
lévô parkoló pihenôhellyé alakí-
tása. Katona Csaba arról tájékoz-
tatott, hogy a városrészben több 
helyen is tervezik parkolók kiala-

kítását, a Bátorkô, a Felsômajor, 
az Erdôdy, valamint a Tábormezô 
utcáknál várható ilyen célú vál-
tozás. A lakosok számíthatnak 

arra is, hogy több utca kerül fel-
újításra, mind a csatornarend-
szer, mind az útburkolat tekinte-
tében. A forgalmi rend tervezett 
változtatása szerint kialakításra 
kerülne egy belsô körgyûrû, hogy 
oldódjon a közlekedési központ-
ként jelentkezô 8-as út forgal-
ma, és ennek része lenne a tési-
dombi városrész is. A fórum so-
rán szó volt a Bán Aladár Általá-
nos Iskola szükséges felújításá-
ról, jelenleg elôkészítés alatt áll 
egy pályázat, mely segítségével 
a nyílászárók cseréje és a vizes-
blokkok felújítása részben meg-
történhetne.

A képviselô tájékoztatta a la-
kosságot a városi központi 
intézkedésekrôl, például a város-
központ rehabilitációjára irányuló 
pályázat megvalósulásáról, mely-

nek keretében történne meg töb-
bek között a galéria és a városi 
könyvtár egy objektumba történô 
egyesítése. Katona Csaba a fórum 
során szólt a városban uralkodó 
nagyon magas munkanélküliségrôl. 
Erre jelenthet részben megoldást, 
hogy a rászorulók minimálbérért 
munkát kapnának a várostól, és 
nem automatikusan részesülnének 
a munkanélküli-segélyben. 

A beszámoló után kérdések, 
vélemények hangzottak el, töb-
bek között a Tábormezô utcá-
ban lévô bozótossal, a garázsok-
kal, játszóterekkel és kihelye-
zett padokkal kapcsolatban. Ka-
tona Csaba mindezek kapcsán be-
szélt a képviselôi 500 ezer forintos 
keretrôl is, melyet a területek rend-
ben tartására lehet felhasználni. 

GÁGÓ ANITA

szabó-bátor taMás

várpalota egyik legnagyobb Még beépítetlen szabad területe a Felsôvárosban

katona csaba
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Ballagás – az érettségi küszöbén
A hagyományok szerint az érett-
ségi vizsgák megkezdése elôtt 
búcsúztatták el diákjaikat a vá-
ros középiskolái. 

Feldíszítve várták az iskolák 
tantermei, folyosói az ünnepi ru-
hát öltött ballagókat, akiknek az 
esemény életükben egy új szakasz 
kezdetét jelenti. 

Két négy évfolyamos és egy öt 
évfolyamos osztálytól búcsúzott 
a Thuri György gimmázium április 
30-án. Az iskola udvarán megje-
lent szülôk és hozzátartozók elôtt 
Lasztovicza Jenô, a Veszprém Me-
gyei Közgyûlés elnökének üdvözlô 
sorait Radnai István tanár tolmá-
csolta, majd a hagyományokhoz 
híven felkötötték az osztályok 
névsorát tartalmazó szalagokat a 
barátságbotra. 

Szombaton délelôtt a Faller 
Jenô Szakképzô Iskola is búcsút 
vett csaknem 165 végzôs szak-
középiskolai és szakiskolai diák-

jától. Ünnepi beszédében Bôle 
Károlyné, az intézmény igazgató-
ja köszönt el az életük egy fontos 
szakaszát lezáró, immár felnôtté 
váló ifjúságtól.

A ballagást követôen május 
4-én megkezdôdtek az írásbeli 
érettségi vizsgák a várpalotai is-
kolákban is, ezek május 25-én zá-
rulnak, majd ezt követi a majd-

nem egy hónapos szóbeli idôszak, 
ezzel pedig véget érnek az emlé-
kezetes középiskolai évek. 

BÁLINT ANGÉLA

ballagó thuris diákok. egy korszak lezárult a Fiatalok életében
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Programajánlók, közérdekû információk
HELYÔRSÉGI KLUB
Mandulás, a Zichy-kastély mellett
16-ig Vágfalvi Ottó festômûvész kiállítása 

tekinthetô meg
18–június 7-ig Várpalotai hôsök – helytör-

téneti kiállítás
23-án Csörlôházi majális – az MH Bakony 

Harckiképzô Központ nyílt napja

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

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

9-én (szombat) 10 órakor Európa-nap – 27 
ország, egy választás. Tájékoztató az 
európai parlamenti választásról a la-
kosság számára. Elôadó: Pomázi Szi-
lárd (EKMK Európai Információs Pont 
vezetôje). EU-totó eredményhirdetése, 
nyeremények kisorsolása.

11-én (hétfô) 17 órakor vendég dr. 
Korzenszky Richárd OSB perjel (a Ti-
hanyi Bencés Apátság perjele), akivel 
a Beszélgetések a világról, Magyaror-
szágról és önmagunkról címû sorozat 
keretében beszélgetés életpályájáról, 
hivatásáról.

Mise, istentisztelet
KATOLIKUS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 óra. Minden hónap elsô va-
sárnapján 15 óra litánia, 16.30 görög 
katolikus szentmise. 

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

Inota, Készenléti lakótelep, 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
TÚRA 
Május 9. Tési-fennsík teljesítménytúra. Infor-

máció: 30/459-4514. 25 km: Várpalota–
Vár-völgy–Várberek–Kis-Fu tó né–Márkus-
szekrénye–Bátorkô–Vár-völgy–Várpalota. 
50 km: Várpalota–Vár-völgy–Várberek–
Királyszállás–Hét ház pusz ta–Hamuház–
Tés–Jásd–Szent kút–Római-fürdô–
Bakonynána–Tés–Kis-Futóné–Márkus-
szekrénye –Bá tor kô–Vár-völgy–Várpalota. 
Nevezés: má jus 9-én 6–9 óra között. 
Nevezési díj: fel nôtt: 600 Ft, egyesületi 
tagoknak és diákoknak: 500 Ft, gyerekcso-
portoknak: 400 Ft. Indulás és érkezés:  Jó 
Szerencsét Mûvelôdési Központ. Indulás 
ideje: 7–9 óra között.

Hozzávalók: 5 dkg füstölt szalon–
na, 10 dkg sovány nyers füstölt son–
ka, 1 fej hagyma, 2 szál sárgarépa és 
zöldség, kb. 30 dkg krumpli, 30 dkg 
darált sertéshús, 1 tojás, liszt, só, pi–
rospaprika, bors, babérlevél

A kockára vágott szalonnát ki-
olvasztjuk (utána el lehet távo-
lítani), a füstölt sonkát csíkok-
ra vágjuk és megpirítjuk, majd a 
hagymát is megdinszteljük rajta, 
és végül a sárgarépát és zöldsé-
get is a többivel együtt párol-
juk. Megszórjuk piros paprikával, 

és feleresztjük vízzel. Óvatosan 
sózzuk (a sonka miatt) és egy-két 
babérlevelet teszünk bele. Ami-
kor a zöldség félpuhára fôtt, a 
kockára vágott krumplit és a kb. 
cseresznye nagyságú húsgombó-
cokat hozzáadjuk. 

A húsgombóchoz felverünk egy 
tojást, sózzuk, borsozzuk, bele-
keverjük a darált húst és annyi 
lisztet amit felvesz. Az elkészült 
levest tejföllel kínáljuk. 

Elég laktató, ezért második 
fogásnak inkább valami könnyû 
tésztát adjunk.

Recept(t)úra

Bugaci húsgombóc leves

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)  a 
14/ 2004. (V. 10.) ÖR. 28 §-a alapján PÁLYÁZAT útján kívánja hasznosítani 
az alábbi NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLAN-t.

Várpalota, Gárdonyi G. u. 41. szám alatt található 108/A/2 hrsz.-ú 170 
m2–es helyiségrészt, amely magában foglalja az 59 m2-es pinceraktár he-
lyiséget, kereskedelmi tevékenység céljára.

Pályázati biztosíték: 203 573 Ft.
A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2009. 05. 12-én 12 óra, Várpalo-

ta Város Polgármesteri Hivatal fsz. 7-es számú irodája.
A pályázat tárgyalás ideje, helye: 2009. 05. 13-án 13.30, Várpalota Vá-

ros Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Várpalota, Gárdonyi G. 
u. 39.)

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vo-
natkozó részletes dokumentáció átvehetô: Várpalota Város Polgármeste-
ri Hivatal fsz. 7-es irodájában. (8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39. Telefon: 
88/592-660) 

2009. 04. 27-tôl (hétfô) 10 000 Ft ellenében. 
A nyilvános pályázat benyújtása elôtt a helyiség megtekinthetô a hely-

színen az ügyintézô jelenlétében 2009. 05. 05-én 10.00–10.30 között.

Várpalota–Wolfsberg 10 éves testvérvárosi évforduló programjai

Május 22., péntek 18.00 Megnyitóünnepség és kulturális gálamûsor a Jó Sze-
rencsét Mûvelôdési Központ színháztermében.

Május 23., szombat 9.00–12.00 polgármesteri hivatalok barátságos tekeverse-
nye a pétfürdôi Hunstman-pályán. 9.00 fôzôverseny a Thuri-vár körül. 10.00 if-
júsági kosárlabda-mérkôzés a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános 
Iskola tornacsarnokában. 16.00 Wolfsbergi képzômûvészek (Jörg Stefflitsch, 
Walter Teschl, Günther Silberberger) kiállításának megnyitója a Nagy Gyula Ga-
lériában. 18.00 Kórushangverseny a wolfsbergi Män ner gesangverein és a várpa-
lotai Bányászkórus közremûködésével a Nagy Gyula Galériában.

Egy sétálót megállít az utcán egy férfi: 
– Elnézést, megmondaná, hogy hogyan jutok el a postára? 
– Az attól függ. Kocsival van? 
– Nem. 
– Akkor gyalog.

Az életem egy film, amelynek nem túl jó a szereposztása, 
és ráadásul a sztorit sem értem... 

Humorzsák
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Manapság az energiahordozók 
árának erôteljes emelkedésének 
kö vetkeztében egyre inkább elô-
térbe kerül az energiával, fû tés-
sel, vízzel-villannyal, gázzal való 
takarékoskodás. Ennek egyik ha-
tékony módja, ha lakásunk, há-
zunk régi, elhasználódott fûtési 
rendszereit kicseréljük.

Mirôl is van szó? A hazai ener-
giaárakban bekövetkezô drámai 
változás miatt egyre többen fek-
tetnek nagy súlyt a különbözô al-
ternatív fûtési módok bevezetésé-
re. De ha ezek közül csupán a nap-
kollektorok hatékonyságát vizsgál-
juk is, amelyet például egy újge-
nerációs kondenzációs kazánnal 
szerelünk, már így is jelentôs meg-
takarítást érhetünk el. A gázszámla 
akár 40%-kal csökkenthetô. Termé-
szetesen ehhez a fûtési rendszert 
is hozzá kell igazítani, de ha csak 
a kazánt cseréljük le, nos így is 20-

25% gáz takarítható meg. Mivel a 
gáz nem lesz olcsóbb, sôt nemso-
kára nem lesz támogatás sem raj-
ta, ezért érdemes tehát átgondolni 
annak, aki éppen kazáncsere elôtt 
áll, hogy milyen készüléket is érde-
mes beszereltetni. Van árkülönbség 

a hagyományos és a kondenzációs 
kazán ára között, de a mai gázárak 
mellett ennek megtérülése 3 év. A 
gázár növekedése függvényében ez 
az idô egyenes arányban csökken.

A fûtési rendszerek korszerûsítése 
esetében három fô részrôl be-

szélhetünk. Egyrészt új, környe-
zetbarát alternatív technológi-
ák, rendszerek beépítésérôl, ame-
lyek jelentôs mértékben csökken-
tik a fûtésszámlánkat, másrészt a 
már meglévô rendszer felújításá-
ról, illetve ezek egyes elemeinek 
cseréjérôl.

Az új technológiákból most hár-
mat mutatunk be: 

Napkollektor rendszerek: A nap 
energiájával történô fûtés ma már 
egy kiforrott technológia, amely 
nagyon komoly elônyöket kínál, 
csekély ráfordítás mellett. Kimutat-
ható, hogy egyetlen napkollektor 
egy háztartás melegvíz-szükségle-
tének akár 70%-át is képes fedez-
ni. Állami támogatások segítségé-
vel az induló költségek megtérülé-
si ideje az alkalmazott rendszertôl 
függôen öt év.

Kondenzációs gázkészülékek: 
A kon denzációs készülékeknél az 
égés termékekben lévô vízgôz le-

az egyik legelterjedtebb új energiatakarékos Fûtési technológia a napkollektor

Hogyan fûtsünk energiatakarékosan?
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csapódik a készülék hôcserélôjének 
a felületén, így a hôcserélô képes a 
füstgázból nyert hôenergiát átad-
ni a fûtôvíznek. Ezáltal mindenütt 
100% feletti hatásfok érhetô el, 
minimális károsanyag-kibocsátás 
mellett. Így nem csupán energia 
takarítható meg, de a környezetet 
is kíméljük. Ennek köszönhetôen a 
régi rendszerhez képest akár 40% 
energia megtakarítható. A kon-
denzációs készülékek ideális meg-
oldást jelentenek az alacsony 
hômérsékletre tervezett új fûtési 
rendszerek (padlófûtés, falfûtés, 
mennyezetfûtés) számára.

Faelgázosító kazán: A szabályo-
zott égésnek köszönhetôen a fael-
gázosító kazánba, a tûztérbe bera-
kott  egy adag száraz fa égési ide-
je 4-5 óra, ellentétben a hagyomá-
nyos kazánokkal, melyekben egy 
tûztér fa égési ideje kb. egy óra. 
Többéves mérések eredménye azt 
mutatja, hogy a faelgázosító kazán-
nal való fûtés esetén a megtakarí-
tás a gázhoz képest 40-43%, míg a 
hagyományos kazánban történô fa 
égetéséhez képest kb. 50%.

Ha továbbra is a hagyományos 
fûtési rendszerek mellett tesszük le 
a voksot, illetve csak kazáncserére 
szánjuk el magunkat, úgy érdemes 
akkor is szakemberhez fordulni, 
mert csak a megfelelô teljesítményû 
és minôségû kazán megvásárlása 
lesz igazán költséghatékony. De 
azért elôtte hasznos elgondolkod-
ni: érdemes hosszú távra tervez-
ni, mert egy régi rendszer felújí-
tása és rövid ideig való használata 
fajlagosan drágább, még ha most 
kevesebbet is kell kifizetnünk érte, 
mintha egy újabb rendszert állíta-
nánk be, jelen esetben kissé drá-
gábban, de hosszú távon fajlago-
san lényegesen olcsóbban. 

Ha csupán a fûtéscsöveket, ra-
diátorokat cseréljük ki, lényeges 
odafigyelnünk arra, hogy a csövek 
szállításihô-veszteségét csökkent-
sük modern anyagok felhasználá-
sával, illetve a hôleadó elemek, 
berendezések hôleadási képessé-
gét figyelembe véve válasszunk a 
kereskedôknél, hogy ezzel is még 
hatékonyabbá tegyük a fûtési rend-
szerünket.
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A Palotai Hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.

Múlt a jelenben
Vásári forgatag, több ezer éves 
múltunk szeletei, versenyek, játé-
kok és zene jellemezték a hétvé-
gét a Thuri-várnál. Az Ôrzôk Rend-
je Egyesület harmadszor rendezi 
meg a népszerû Hun napok prog-
ramját, ahol a nagyszámú közön-
ség az idén is igazán mozgalmas, 
látványos megmozduláson vehe-
tett részt.

Pénteken este indult a program Ka-
szás Ákos nemezkészítô iparmûvész 
kiállítása megnyitójával, és nemzeti 
kincsünket, a magyar népzenét meg-
csillogtató Csík zenekar koncertjé-
vel. A színpadon az archaikus népze-
ne mellett megszólalt többek között 
blues alapokkal, népzenei hangsze-
rekkel feldolgozott dallam, és meg-
jelent Lovasi András, a Kispál és a 
Borz együttes frontembere is. A vár-
udvart betöltô hallgatóság nem kis 
része kezdett bele táncba a pattogó 
ritmusok hallatán.

A másnap reggel hagyományos 
íjászversennyel indult, miután Né-
meth Árpád polgármester és az Ôrzök 
Rendje elnöke, Deák Tamás hivatalo-
san is megnyitották a rendezvényt. 

Az íjászverseny nem mindennapi te-
repen, a várban is végighaladt, kü-
lönleges élménnyé téve a programot, 
melyen mintegy száz fô vett részt. A 
szombat délután lehetôséget adott 
még a vitézségi próbára, hiszen 
hagyományôrzô öttusabajnokság is 
megrendezésre került.

Az idén a Hun napok keretén be-
lül szervezte meg Sziránszki Regôs 
József, az Égikapunyitó Dobkör 
vezetôje a tavalyi évben is már si-
keres dobos találkozót. A várudvar-
ban órákig szóltak a kisebb és na-

gyobb méretû dobok, helyenként 
más hangszerekkel és énekkel kiegé-
szítve. A fellépôknek köszönhetôen 
a közönség megérezhette a régmúlt 
idôk erejét és hangulatát, hiszen ôsi 
mozdulatok, dallamok sejlettek fel a 
színpadon. Az este csúcspontja volt 
a szer, ahol éjszakába nyúlóan a ha-
talmas máglya körül énekeltek, do-
boltak a résztvevôk.

Vasárnap fôzôverseny zajlott, ahol 
nyolc csapat igyekezett bog rácsban 
hagyományos ételeket készíteni. 
A verseny magas színvonalát jelzi, 

hogy még az utolsó helyre ítéltetett 
étel is rendkívüli népszerûségnek ör-
vendett a rendezvényt látogatók kö-
rében. A délután a néptánc jegyében 
telt, csángó népzenére tanulhatták 
a tánclépéseket az érdeklôdôk, akik-
nek jó része, illeszkedve a program 
jellegéhez, népi ruhában, kalapban, 
néhányan bottal kezükben ropták a 
táncot.

Az egész rendezvény alatt népi 
játszóház állt a gyermekek rendel-
kezésére. A Tûzrôlpattantak csapa-
ta színes programmal készült, lehe-
tett többek között fabatkákért fa-
lóról célba dobni, gólyalábazni és 
népi motívumokkal festett tárgya-
kat készíteni.

A háromnapos program jellegét 
összességében elsôsorban a né-
pi világ hangulata határozta meg, 
melyet a vásárosok megjelené-
se és korhû termékei, valamint a 
résztvevôk többségének kort idézô 
ruházata is erôsített, de kiegészí-
tette ezt multikulturális irányzattal 
a szombat délután fellépô dél-ame-
rikai utcai zenészek elôadása is. 

GÁGÓ ANITA
FOTÓ: www.VARPALOTAI.HU

Jubileumi ünnep a Thuriban
Színvonalas mûsorral ért véget 
az ötvenedik évfordulóját ün-
neplô Thuri György Gimnázium 
rendezvénysorozata, melynek 
ke retében emléktábla-avatásra 
is sor került a gimnázium aulá-
jában.

Várpalota Város Képviselô-
testülete a jubileumi év alkalmá-
ból emléktáblát adományozott a 
gimnáziumnak, melyet Bardócz 
Endre, az iskolát alapító igazga-
tó tiszteletére állítottak fel. Var-
ga Károly, az iskola nyugalmazott 
tanára megemlékezô beszédében 
elmondta, Bardócz ötven éve a 

semmibôl teremtett meg egy jól 
mûködô gimnáziumot. 

A Jó Szerencsét Mûvelôdési 
Házban megrendezett, az iskolai 
élet sokszínû ségét tükrözô gálá-
ra a gimnázium diákjai és tanárai 
egyaránt nagy lelkesedéssel, leg-
jobb tudásuk szerint készültek, 
mûsorukkal méltó emléket állítva 
a jeles napnak. 

Kovács Imréné igazgató asz-
szony köszöntôjében kiemelte, 
az évforduló legnagyobb je len-
tô sége, hogy valamennyi gene-
ráció együtt ünnepelhet. A régi 
tanítványok meghívásával, a ren-
dezvénysorozat programjaiba va-

ló bekapcsolásával a folytonossá-
got, és a jelenlegi diákok elôtt a 
fejlôdés lehetôségét kívánták fel-
mutatni.

Ezt követôen a jubileumi év al-
kalmából Thuri-plakettel ismerték 
el az idei tanév legkiemelkedôbb 
tanulói teljesítményét. A díjat 
Hornyák Krisztina vehette át, az 
országos középiskolai tanulmányi 
versenyen földrajzból elért ne-
gyedik helyezésért. 

– Az 1959 óta eltelt idôben 
megváltozott az iskola helye, és 
szerepe is más lett, a változások-
hoz a gimnázium is próbált alkal-
mazkodni, s hogy ma itt lehetünk, 

azt jelenti, hogy sikerrel tette ezt 
– mondta Talabér Márta, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés alelnöke 
ünnepi beszédében.

Németh Árpád polgármes-
ter köszöntôjében hangsúlyozta, 
mindig is rang volt thuris gimna-
zistának lenni, a gimnazista diá-
kokat mindig meg lehetett ismer-
ni, s így van ez ma is. 

A gálamûsor keretében az is-
kola számos területérôl láthatott 
produkciókat a jelen lévô közön-
ség. A nap végén pedig sor került 
az iskola egykori és jelenlegi di-
ákjainak és tanárainak nagysza-
bású találkozójára is. B. A.

betyárok a hun napokon
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Könnyûzenei lexikon

Blokád
1983-ban alapította Balogh Endre –  szólógitár (ex-Black Cat, ex-Sky), 

Raffael István – bassszusgitár (ex-Artons), Pócsik Zoltán – ének, Bozsoki 
Tamás – szólógitár (ex-Sky), Szvitács Ferenc – dob.  Ezzel vette kezdetét 
a Sky romjain épülô Blokád. Ebben a  felállásban nem sokáig zenéltek.  A 
folyamatos tagcserék után 1984 augusztusában megváltozott az együttes 
összeállítása, mivel 14-én leszerelt a Magyar Néphadsereg állományából  
Pajor Tamás (ex-Sky)  Kassai Szilveszter (ex-Black Cat, ex-Sky). Ettôl fog-
va a Blokád  a következô zenészekkel nyomult a siker felé: a már említett 
Pajor Tamás – ének (ex-Sky) és Kassai Szilveszter – szólógitár (ex-Black 
Cat, ex-Sky), valamint Balogh Endre –  szólógitár (ex-Black Cat, ex-Sky), 
Vadász Szilárd – dob (ex-Sky), Gáspár László – basszusgitár.

Magyar rockzenét és rhytm and bluest játszottak, híven a Sky stílu-
sához. Többségében saját új számokat játszottak a régi Sky-számokon 
kívül. Olyan új, most már Blokád-dalokat mutattak be, mint a Börtönaj-
tók; Se vas, se gitt; Mûanyag emberek. Egyre kevesebb feldolgozás, egy-
re több saját szám jellemezte a zenekart. S a Blokád köré csak gyûltek, 
gyûltek a rajongók Várpalotán és környékén, Dombóváron, Ugodon, Ta-
polcán, Gyôrben, amerre csak felléptek.

Tehetségkutató versenyeken vettek részt Gyôrben, Dombóváron. 1985-
ben a fehérvári Faxni együttes szervezte az agárdi pop-rock tehetségku-
tató tábort, s itt is felléptek. 1984–1987 között a Blokád adta már tra-
dicionálisan a május 1-jei koncertet a cseri parkerdôben. Az esztergomi 
Stáció zenekarral nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. A Blokád több 
tehetségkutatón is részt vett, s a ma már országos hírnévnek örvendô 
Moby Dick rockzenekarral ezeken a versenyeken felváltva 2-3. helyezést 
értek el. A banda fellépett Budapesten a Metró Klubban is 1986-ban. 
1987-ben önálló koncertet adott a Blokád a palotai ifjúsági házban. A 
népszerûségére jellemzô, hogy a koncerthely tömve volt, és a kinnreked-
tek hada szinte blokád alá vette az épületet. Ez saját, palotai zenekarnál 
kuriózumnak számított akkoriban, s talán még ma is. 

1986 és 1989 közötti idôszakban többszörös tagcserék formálták, ala-
kították a zenekart. Ekkor már Vadász Szilárd helyett Szvitács Ferenc do-
bolt, Gáspár Lászlót Raffael István, ôt pedig Tóth József  váltotta a basz-
szusgitárnál. Hiába volt sikeres még mindig a Blokád, családi okok miatt  
már nem tudott tovább mûködni, s 1989 tavaszán  megszûnt.

Tagok
Pajor Tamás – ének
Balogh Endre –  szólógitár
Kassai Szilveszter – szólógitár
Tóth József  – basszusgitár
Szvitács Ferenc – dob

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit síremlékek

már 200 000 Ft-tól!

Gránit ablakkönyöklők

4250 Ft/fm-től

kaphatók

Minden héten megújuló
álláskeresési

újsággal
vár a

Glória presszó
(Várpalota, Tési-domb, Erdődy úti ABC mögött) és a

Kiskulacs sörözó́
(Várpalota, Kismező, Hermann O. u., S kanyar után balra)

Térjen be hozzánk, 
és kellemes környezetben 

lapozza át az aktuális 
álláslehetőségeket vagy 

böngésszen az INTERNETen!  
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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
Pétfürdôn a Berhidai úton 86 nm-es családi 

ház nagy telekkel, garázzsal sürgôsen el-
adó. 70/571-4356

Eladnám, vagy értékegyeztetéssel 3 szobás 
várpalotai/pétfürdôi lakásra cserélném 
felújított, mûanyag nyílászárós, radiáto-
ronkénti hômennyiségmérôs, kívülrôl szi-
getelt kaposvári másfélszobás panellaká-
somat. Érd.: 20/946-4876 

Balatonkenesén Soós-hegy tetején vadregé-
nyes környezetben 70 nm-es ikerfél vagy 
140 nm-es ikernyaraló egyben, 500 nöl te-
lekkel gyümölcsfákkal, Balatonra nézô óri-
ás terasszal, körpanorámás falusi jellegû 
nyaraló eladó. Érd.:20-3129-689 

Pétfürdôi szôlôhegyen a lakóteleptôl 500 mé-
terre található kétszobás,  80 nm-es kom-
fortos, alápincézett családi ház, mûvelésre 
alkalmas földterülettel családi okok miatt. 
Érd.: 20-9-319-961 

Rákóczi úton 2 szobás, második emeleti, jó ál-
lapotú, azonnal költözhetô lakás eladó. Iá: 
6,4 M Ft. Érd.: 20/3129-689

Várpalotán Körmöcbánya u. 9. 3/11. sz. telje-
sen felújított 35 nm-es lakáseladó. Azon-
nal beköltözhetô. 30/901-2100

Loncsosban építési telek frekventált helyen el-
adó. 30/216-7789

Eladó alsóvárosban 1987-ben épült családi 
ház (3 szoba, 2 fürdô, amerikai konyha 
+ étkezô, nappali, pincegarázs) 20/4541-
506

Várpalotán a belvárosban 1 szobás teljesen fel-
újított erkélyes, fûtésszabályzóval felsze-
relt alacsony rezsijû, azonnal költözhetô 
téglalakás eladó. 70/243-4309, 70/364-
6050

Eladó Ady-majorban szélsô sorházban lévô  2 
szobás családi ház melléképületekkel. 
Gazdálkodásra is alkalmas. 88/473-880, 
30/979-1067

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

Kálvárián szélsô sorházrész 2 szoba-konyha, 
fürdôszoba + melléképületekkel eladó. 
20/2932-733

Belváros közeli kétszobás családi ház 11 M  Ft-
ért eladó. Kisebb lakást (5 M Ft-ig) beszá-
mítok. 20/4535-984

Eladó! Várpalotán városközpontban 50 nm, 2 
szobás egyedi fûtéses téglalakás. 30/321-
1391, 30/618-5921

Várpalotán minigarzon frekventált helyen el-
adó. 30/616-0474

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 
2 és fél szobás 71 nm-es lakás. 30/820-
4168

Fél szocpollal nagyobba! Eladó 60 nm-es 2,5 
szobás felújított lakás Pétfürdô központjá-
ban csendes zöldövezetben. 30/748-7340

Várpalotán a Mátyás k. u. 7. sz alatt szigetelt 
téglaépületben 54 nm-es összkomfortos 
lakás eladó. 30/430-2525

A Józan-hegy tetején 4949 nm bekerített te-
lek eladó. Rajta: pince, présház, ciszterna, 
gyümölcsös. 20/580-5810

Berhidán felújításra szoruló 75 nm-es, 
fürdôszobás, részben gázkonvektoros csa-
ládi ház eladó nagy, két utcára nyíló telek-
kel. 70/657-1263, 30/330-3172

Eladó Inotán felújítandó, hagyományos fûtésû 
családi ház. Ár megegyezés szerint.  
22/441-156, 17 után 88/475-703

Inotán 3 szobás összkomfortos melléképülettel 
kertes családi ház eladó. 20/976-5515

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

Garzonlakás a Felsôinkám u.-ban felújított zu-
hanykabinos fürdôszobával, bútorozottan 
vagy anélkül  eladó. 20/972-8400

Kiadó
Belvárosközeli, 3. emeleti szoba fürdô, kony-

ha és felszereléseinek használatával állat-
szeretô, józan  személynek kiadó. 70/270-
6990

Kiadó lakás Hajmáskéren. 70/606-3635
Kiadó egy 86 nm-es családi ház  Pétfürdôn, 

azonnal költözhetô.  70/571-4356

Bérlet
Baglyasban bérelnék ottlakással lakható ker-

tet. 70/590-6584

Jármû
Opel Corsa  1,2 autó és Simson Schwalbe motor  

eladó. 30/497-2520
Suzuki Wagon R+ 1,3 GLX 2004. évi, 28 600 

km-rel, megkímélt állapotban eladó. 
30/381-1175, 20/479-6348

Vegyes
Eladó gyermekkerékpár, régi típusú színes tv,  

kecskegidabôr, mikádó, farmernadrágok, 
krossz bukósisak. 20/591-9873

Eladó  egy jó állapotban lévô egyszemélyes fo-
telágy.  5000 Ft. Érd. Egész nap. 20/945-
5291

Kisfiú bodyk, rugdalódzók eladók, 56-os 
mérettôl. Valamint Siemens mobil CXT 65. 
30/9222-887

Világos számítógépasztal eladó. Reális áron. 
30/6838-419.

Kis dobot (pergôdobot) vennék. 20/564-3718
Számítógépasztal  és mobil hôszabályzó el-

adó, 5000 Ft, 20 000 Ft. 70/537-5561
Orosznyelv-oktatást vállalok. 20/561-0736
Eladó 6 fiókos fagyasztószekrény, mélyhûtô 

nélküli 200 l-es hûtôszekrény. 30/356-
6120, 30/421-3989

Eladó Hajdú mosógép, táska varrógép, kerekes 
szék, toló vagy kézi hajtású. Az árakban a 
helyszínen megegyezünk. 88/746-260

Elin 5 fiókos fagyasztószekrény eladó. 30/410-
2714

Olcsón eladó kanapé (kihúzható), 2 fotellel és 
elemes könyvespolc íróasztallal. 30/613-
4864

Takarítógépek magánszemélyeknek, vállalko-
zóknak reális áron eladók! 20/9468-600

Eladó  nagyon jó állapotban lévô sarokülô gar-
nitúra  (kihúzható), asztal székekkel, hûtô, 
fagyasztószekrény, porszívó. 20/972-8400

Kétszemélyes kanapé, 2 db magas támlás fo-
tel, 2 db puff garnitúra eladó, Ár 30 000 
Ft. 20/924-4014

Egyedi készítésû iker kiságy kiegészítôkkel, 
ajándékokkal eladó. 30/3085-123

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

TELjES KöRÛ
NYOMdAI SzOLgÁLTATÁS

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

TELjES KöRÛ föLdMuNKA
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

SzAK-VÁR KfT.
Ingatlanértékesítés, díjmentes 

hitelügyintézés

www.szak-var.hu • 20-3129-689

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! 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

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

NYOMTATVÁNYbOLT
Várpalota, táncsics u. 15.

(toptikában)

Hirdessen a Palotai Hírnökben!

          Ezt a lapot
                olvassák is!
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Retró majális
Az idén is felelevenítették Ino-
tán, a Készenléti lakótelepen a 
régi majálisok hangulatát, ese-
ményeit, felidézve a letûnt rend-
szer kellemes emlékeit görbe 
tükörben, humorosan eszünkbe 
juttató ünnepet, május elsejét.

A tavalyi évben elôször megtar-
tott ünnep példaértékûen jól si-
került, hiszen az idén számos más 
városban, településen is megren-
dezték a vörös nyakkendô, virsli, 
retró zene elengedhetetlen kellé-
keivel a majálist.

Inotán, a Béke Mûvelôdési Ott-
honhoz érkezett le a Készenlé-
ti lakótelep központjától indulva 
az ünneplô menet vörös zászló-
kat lengetve a Bányász Fúvósze-
nekar vezényelte ritmusra. Kora-
beli vezényszavak, köszöntô mon-
datok sora fogadta a sokaságot, 
akik a két nap további részében 
retró hangulatban tölthették el 
szabadidejüket. Megtekinthették 
az eredeti könyveket, plakátokat, 
különféle tárgyakat bemutató, A 
magyar szocializmus hétköznapjai 
címû kiállítást.

A délután folyamán a gyere-
kek a Futrinka utca, a felnôttek 
pedig a Megint tanú címû filmet 
láthatták a szocreál hangula-
tú moziteremben, majd megnéz-
hették a téren rendezett út tö-
rôavatást is, a szocialistabrigád-
versenyen pedig a benevezett hat 
csapat sörivásban, kötélhúzásban 
versenghetett egymással. Az es-
te a zenéé volt a fôszerep, két 

koncerten is élvezhette a közön-
ség a múltidézô dalokat a méltán 
népszerû énekes, Soltész Rezsô 
elôadásában, aki régi, nagy slá-
gereit adta elô, majd a fiatalokból 
álló Blues Karaván mozgatta meg 
a közönséget retró dalaival.

A másnap fôzôversennyel foly-
tatódott, ahol az elkészült pör-
költeket a dr. Bakonyi Csilla,  la-
kótelepi részönkormányzati elnök 
vezette zsûri értékelte. A filmve-
títés ezen a napon is folytató-
dott, míg a gyerekek játszóház-
ban múlathatták az idôt. Retró 

kívánságmûsor után rendkívül 
látványos, autósüldözéssel is tar-
kított rendôrségi és néphadsereg-
bemutató következett. Lórán Bar-
nabás népszerû humorista mûsora 
mozgatta meg a rekeszizmokat, 
majd az elôzô naphoz hasonlóan 
két zenei program zárta az idei 
retró majálist. A Middle Fingers 
együttes tagjai a 70-es, 80-as 
évek slágereivel szórakoztatták a 
megjelenteket. A két nap megko-
ronázása Dévényi Tibor fergeteges 
retró diszkója volt, ahol ötévestôl 
hetvenévesig táncolt, mulatott, 
énekelt a mûvelôdési házat telje-
sen megtöltô közönség.

Voltak olyan vendégek, akik 
emlékeiben bizonyára még élô 
az az Ikarus 55-ös, „faros” busz, 
amely a rendezvény napján köz-
lekedett a városban a retró hely-
színre, ezáltal is felelevenítve az 
„az élô szocializmus” légkörét. 

GÁGÓ ANITA 
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a résztvevôk kiválóan szórakoztak a Majálison

Kórus- és dalostalálkozó
Gyermek- és felnôttkórusok mu-
tatkoztak be a negyvennyolca-
dik alkalommal megrendezésre 
kerülô, immár hagyománynak 
számító Ney Dávid kórushang-
versenyen.

Várpalotán született, és itt 
töltötte gyermekéveit a 19. szá-
zad utolsó évtizedeinek világhírû 
operaénekese, a zsidó származá-
sú Ney Dávid. Nevét utca ôrzi a 
Felsôvárosban. Emlékének tisz-
teletére rendezik meg évrôl évre 
a róla elnevezett hangversenyt, 
ahol a város és környéke énekka-
rainak részvételével gazdag zenei 
kultúra mutatkozik be. 

Az idei hangverseny és dalos 
találkozó alkalmával Várpalota 
Város Önkormányzata és a Jó Sze-
rencsét Mûvelôdési Központ ne-
vében Németh Árpád polgármes-
ter és Mihalcsik Márta igazgató 
köszöntötte a résztvevôket, majd 
a kórusokat.

A délután során kilenc gyer-
mekkórus színvonalas mûsorával 
gazdagította a programot, majd 
ezt követôen – a felnôttkórusok 
fellépése elôtt –, a névadó emlé-
két ôrzô tábla elôtt koszorúzásra 
került sor. Az emlékezés virágait 
Németh Árpád polgármester he-
lyezte el. 

BA

Vágfalvi Ottó festômûvész ki-
állítása nyílt meg április 24-én 
a Helyôrségi Klubban. A Balato-
ni képek címû kiállítást dr. Bu-
rai Gézáné nyitotta meg, aki ki-
emelte: 60 éve él Balatonfûzfôn 
Vágfalvi Ottó, így Egry József 
mellett ôt tekinthetjük igazán a 
Balaton festôjének, hiszen a ma-
gyar tenger a legfôbb ihletôje. 

A mûvész képeit látvány alapján 
festi, a civilizáció motívumai nem 
sûrûn jelennek meg nála. 

1974 és 1980 után harmadszor 
állít ki városunkban. Képeivel be-
járta már az egész országot, sôt 
Európa több országában is volt 
már önálló kiállítása. 

A tárlat május 16-ig tekinthetô 
meg.

Vágfalvi-festmények

A lélek útján

zarándoklat Veszprémbe
9.15 – A Szent Korona hiteles másolatának fogadása a veszprémi Óváros 
téren. Fogadja: Juliusz Janusz apostoli nuncius, Erdô Péter bíboros, Paskai 
László bíboros, Márfi Gyula veszprémi érsek, Debreczenyi János polgár-
mester, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai.
10 óra – Ünnepi szentmise és egyházmegyei zarándoklat a Szenthárom-
ság téren
A Szent Korona a szentmisét követôen a Szent Mihály-székesegyház al-
templomában 16 óráig megtekinthetô, majd Nagy Károly, a veszprémi ba-
zilika plébánosa búcsúztatja el.

El Camino út Santiago de Com-
pos telába, melyet a világ számos ré-
szérôl érkezô zarándokok tömege jár 
végig évszázadok óta Spanyolország-
ban, tiszteletet adva az elsô vértanú 
apostolnak, Szent Jakabnak. 

A zarándoklat jelentôségérôl és 
értékérôl április végén a várpalo-
tai római katolikus közösségi ház-
ban tartott személyes hangvételû 
úti beszámolót El Camino – a lé-
lek útján címmel dr. Antalóczi Péter 

mérnök, közgazdász, aki tavaly járta 
végig a zarándokutat, és Bakai Ildi-
kó útitárs, a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége várpalotai csoportja 
meghívására. A beszámolót színesí-
tette az út során készült fényképek 
bemutatása, kivetítése.

Az élménybeszámolóból megis-
merhették a megjelentek az út tör-
ténetét, a zarándoklat sok-sok sze-
mélyes élményét, jókat és kellemet-
leneket egyaránt.




