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Fújnak a böjti szelek, itt a lo-
csogás ideje. Megjöttek a bértoll-
nokok, mert már ilyenek is van-
nak. Ők azok, akik megmondják 
a tuttit, akik sárba tipornak, be-
mocskolnak mindenkit. Ez a fel-
adatuk.

Több mint száztagú „internetes 
kommandót” állított fel a kormány-
párt ifjúsági szervezete. A párt a 
sikeres választási szerepléséért to-
borzott jelentkezőket, akiknek a 
következő hónapokban az lesz a 
feladatuk, hogy minél hatékonyab-
ban képviseljék a különböző fóru-
mokon a szocialisták politikáját, 
győzködjék az embereket, és sároz-
zák be az ellenfeleket.

A netkampányban részt vevő 
– egyébként anonim – szereplő-
ket nemcsak a párthűség vezérli, 
ugyanis minden hozzászólásukról, 

kommentjüket, topicnyitásukat be 
kell küldeniük a központba, s mind-
ezért cserébe pontokat és ajándé-
kokat kapnak. A hírek szerint a fő-
díj egy luxusszállodában eltölthe-
tő wellnesshétvége, s hetente sor-
solnak ki jegyeket a Sziget, a Volt 
és a Balaton Sound fesztiválokra, 
naponta kiosztanak egy-egy vö-
rös bögrét, pendrive-ot, pulóvert 
vagy sapkát. A száztagú csapat a 
pártközpontból megkapja az ak-
tuális feladatokat. Egy embernek 
legalább három e-mail címmel kell 
rendelkeznie, amelyekről folyama-
tosan bombáznia kell leveleivel a 
politikai fórumokat és a különbö-
ző véleményportálokat, blogokat.

Fújnak a böjti szelek, itt a lo-
csogás ideje. Ebben az iszonyatos 
nyomulásban és hangzavarban leg-
inkább a termékeny csend, s az ér-

telem hiányzik az életünkből. Nem 
a baljós némaság, a szavakat meg-
akasztó döbbenet, hanem a nyu-
godt, termékeny csend. Ehhez idő 
kellene, ez összeszedettséget ad-
hatna. Végiggondoljuk a világ dol-
gait, benne a magunkéit, és felis-
merjük a különbséget lényeges és 
lényegtelen között. Hogy ne csak 
elszenvedjük, de valójában megél-
jük az életünket. 

Úgy tűnik, új Bábelben élünk. 
Olyan korban, amelyben – aho-
gyan Italo Calvino olasz író írja 
a Palomar című könyvében – min-
denki megnyilvánulni igyekszik, 
nagyjában-egészében függetlenül 
attól, van-e mondanivalója. Egyre 
többen egyre hangosabban, erő-
szakosabban kiabálnak, mintha 
maga a beszéd jelentené a létezés 
alfáját és ómegáját. Aki beszél, az 

jelen van, aki pedig nem, az nincs. 
Aki elég sokáig képes beszélni, 
annak végül igaza lesz. Lassan el-
jutunk oda, hogy a bennünket kö-
rülvevő hangzavarban már szin-
te semmi és senki sem érthető, 
a párbeszéd párhuzamos mono-
lógokká alakul, s egymás mellett 
éléssé az együttélés.

Talán nem járok messze az 
igazságtól, ha azt mondom: nem 
más ez, mint tünet. Biztosan meg-
rajzolható tünete a válságnak, a 
tanácstalanságnak, a kiszolgálta-
tottságnak és a kétségbeesésnek. 

Néha meg kellene állni. Kicsit. 
Csendben lenni. S a költő, T. S. 
Eliot Hamvazószerda-béli soraira 
gondolni a nagyböjtben: „Taníts 
minket törődni, nem törődni / Ta-
níts meg ülni csöndesen.”

Balassa Gellért

Bérbloggerek ideje
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Ki az a felelőtlen személy, aki megengedi, hogy az emeletes házak-
ban vasráccsal leválasszák, kulcsra zárják a lépcsőház részeit? [...] A 
tízemeletestűz legyen példa. Szüntessék meg a rácsokat, aki fél, rakjon 
az ajtójára, az az övé. 30/376-2206

Felháborító, hogy ennyi kisstílű, rövidlátó ember van a képviselő-testület-
ben (15)! A Pannónia fesztivál városmarketingje már maga többet ér mint 
4 M Ft. A hosszú távú haszonról is lemondtak a nemmel szavazók. Hátha 
még meg lehet menteni a fesztivált, előre, polgármester! 30/651-4103

a múlt heti lapszámban tévesesen 184 ezer forint jelent meg 84 ezer fo-
rintos szemétszállítási díj helyett. Csendes Géza Jókai lak. szöv elnök. 
30/376-2206

Drótposta

Miért nem lesz PaFe?
egyetlen napirendi pont meg-
tárgyalására ült össze az ön-
kormányzati képviselő-testület 
február 17-én: a várpalotai Cse-
ri-parkerdő bérbeadása, illetve 
biztosítása a Pannónia fesztivál 
helyszínéül. a hosszúra nyúlt 
zárt ülésen meghozott határozat 
után úgy tűnik, hogy nem lesz 
Pannónia fesztivál Várpalotán. 
erről kérdeztük Németh Árpád 
polgármestert.  

– Hogy született meg a döntés a 
testületben?

– Legnagyobb döbbenetem-
re a képviselő-testület egy olyan 
határozatot fogadott el, amely-
nek következtében úgy látszik, 
hogy meg fog hiúsulni az ország 
egyik legnagyobb zenei fesztivál-
ja, de Várpalota életében minden-
képpen a legjelentősebb esemény, 
amely tavaly százezer embert von-
zott hozzánk.  A demokráciának 
része, hogy az ember elmondja, 
ha más véleménye van, ebben az 
esetben pedig nekem igen határo-
zott az ellenvéleményem. A kép-
viselő-testületben én azt a vari-
ációt támogattam és javasoltam 
elfogadásra, hogy ne kérjünk az 
idén pénzt a Pannónia fesztivá-
lért, ahogy az elmúlt két évben, 
hanem fogadjuk el a szervező 

ajánlatát, nevezetesen azt, hogy 
az idén díjmentesen rendezhesse 
meg a fesztivált, a jövő évben és 
az azt követő öt évben a jegybe-
vételnek az öt százalékát fizeti az 
önkormányzatnak. Ezt a képvise-
lő-testület nem támogatta. Az el-
fogadott határozat szerint már az 
idén is fizetnie kellene a szerve-
zőnek az erdőért négymillió fo-
rintot, ellenkező esetben nem já-
rul hozzá a testület a rendezvény 
megtartásához. 

– Várható mégis valamiféle vál-
tozás?

– Sajnos, én ezzel a vélemé-
nyemmel és szavazatommal ki-
sebbségben maradtam, de bízom 
benne, hogy sikerül megtalál-
ni a megoldást, akár úgy, hogy a 
szervező valahonnan tud szerezni 

négymillió forintot, mert azt azért 
el kell mondani, hogy egy összera-
kott üzleti modellben nincs plusz 
négymillió forint, utólag ezt az 
összeget nem lehet beletenni. 
A jelenlegi álláspont szerint te-
hát nem lesz Várpalotán Pannónia 
fesztivál, hacsak nem sikerül még-
is valami más megoldást találni. 
Én, a magam részéről a leghatáro-
zottabban tiltakoztam a fesztivál 
ilyen módon való ellehetetlenítési 
kísérlete ellen, és nem vagyok haj-
landó magamra vállalni ezt a dön-
tést. Rengeteg e-mailt kapok az 
ország minden részéről ismeretlen 
emberektől, fiataloktól, akik vér-
mérsékletüktől függően vagy saj-
nálatukat, fájdalmukat fejezik ki, 
vagy támadnak, hogy tönkre tet-
tem az ország egyik legnagyobb 

fesztiválját.  Szeretném, ha min-
denki számára világos lenne: én 
a Pannónia fesztivál pártján vol-
tam és vagyok, mindent meg fo-
gok tenni azért, hogy valami mó-
don mégis meg lehessen rendezni. 
Ez szakmai és nem érzelmi kérdés. 
Úgy kell értelmezni, hogy ha a vá-
ros akart volna egy ekkora rendez-
vényt szervezni, százezer embert 
idehozni, akkor ez sok-sok tízmil-
lió forint lett volna számunkra. A 
fesztivált megelőző reklámhadjá-
ratban gyakorlatilag Várpalotáról 
szólt a teljes elektronikus és nyom-
tatott média, ezt veszítjük el ezál-
tal, hozzátéve azt is, hogy megbé-
lyegzett lesz a városunk a döntés 
által. Remélem, hogy sikerül meg-
oldást találnunk, nagyon sajnál-
nám, ha ez az egész így maradna.

– Miért lett zárt ülés?
– Én nem támogattam a zárt 

ülést, és most sem értem, hogy le-
het a nyilvánosság kizárásával meg-
hozni egy ilyen döntést. Azt gondo-
lom, hogy az lett volna a helyes, ha 
mindenki felvállalja a nagy nyilvá-
nosság előtt a fesztiválra vonatkozó 
döntését. Valójában a testületen be-
lül két komoly ellenzője volt a Pan-
nónia fesztiválnak, akik már régóta 
tiltakoztak a rendezvény ellen.

GÁGó 
FOtó: VarPalOtaI.Hu

Németh ÁrpÁd polgÁrmestereN Nem múlott és Nem múlik a paNNóNia fesztivÁl  

Újabb kampánynyitó
A Magyar Szocialista Párt he-

lyi szervezete is megtartotta kam-
pánynyitó lakossági fórumát Vár-
palotán, a Jó Szerencsét Műve-
lődési Házban, február 12-én. Az 
5. számú választókerület ország-
gyűlési képviselő-jelöltjén, De-
ák Istvánnén kívül a párt orszá-
gos, valamint megyei vezetője is 
megjelent és felszólalt a rendez-
vényen. 

Lendvai Ildikó, az MSZP el-
nöke és Pál Béla, a párt Veszp-
rém megyei területi szövetsé-
gének elnöke méltatta beszé-
dében Deák Istvánné munkáját, 
majd a képviselő-jelölt számolt 
be eddigi és a jövőben terve-
zett tevékenységeiről. Végül 
Lendvai Ildikó ismertette párt-
ja választási programját a meg-
jelentekkel. 
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Kistérségi ügyekről tárgyaltak
Várpalota kistérsége társulási ta-
nácsa február 16-án tartotta ülé-
sét, amelyen többek között téma 
volt az új közösségi busz, a tér-
ségi Népjóléti Gondozási Központ, 
illetve a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás működtetésével 
kap csolatos kérdések. 

Várpalota, Ősi, Öskü, Tés és Jásd 
települések önkormányzatai által 
alapított Térségi Népjóléti Gondo-
zási Központ 2009. december 31-vel 
bejegyzésre került, és megkezdhette 
működését a megszűnt Városi Nép-
jóléti Gondozási Központ szakmai 
jogutódjaként. A társulási tanács 
ülésén történt meg a gondozási köz-
pont vezetői álláspályázatának el-
bírálása, amely során Balogh-Ádám 
Szilvia pályázata bizonyult a leg-
sikeresebbnek. Az ülés során több 
ponton is határozatot hoztak a gon-
dozási központ, a város és a társu-
lási munkaszervezet tekintetében: 
többek között elfogadták a munka-

szervezet és a központ közötti pénz-
ügyi és gazdálkodási feladatok ellá-
tásáról szóló megállapodást, meg-
erősítették a gazdasági részleg jog-
utódlás nélküli megszűnését. 

Az ülésen elfogadásra került a 
kistérség többcélú társulása 2010. 
évi költségvetése. A társulás kere-
tében ellátandó kötelező feladatok: 
közoktatás, szociális és gyermekjólé-
ti alapellátás, egészségügyi alapellá-
tás, területfejlesztés, belső ellenőr-
zés és mozgókönyvtári tevékenység 
ellátása a településekhez kapcsoló-
dóan. Ezek fedezésére a központo-
sított támogatások, normatív álla-
mi hozzájárulás, működési célú tá-
mogatásértékű, valamint intézményi 
bevételek állnak rendelkezésre, és a 
2009. év működési pénzmaradványa 
szolgálhat majd a többletkiadások, 
pályázati önrészek fedezésére.

Téma volt a térség szociális 
szolgáltatástervezési koncepciója, 
amelyben a térség szociális hely-
zete került felmérésre. Az ülésen a 

koncepciót készítő szakember tar-
tott előadást az intézményrendszer 
szakmai továbbfejlesztésére vonat-
kozóan megfogalmazott javaslatok-
ról, ésszerűsítésekről. A koncepció a 
márciusi ülésen kerül újra napirend-
re, néhány kiegészítés és pontosí-
tás után.

A társulási tanács által benyúj-
tott, jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás működtetésére szóló pályá-
zat befogadást nyert 2010–2012. 
évekre. A kalkulációk után megálla-
pításra került, hogy a pályázati for-
ráson felül szükséges még havi hoz-
zájárulás, melyhez az ellátottak té-
rítési díját is emelni kellene, ame-
lyet, az előzetes felmérések szerint 
több ellátott nem vállalna.  A társu-
lási tanács megállapította, hogy mi-
vel a forráshiány miatt felvetődne a 
fedezet nélküli kötelezettségvállalás 
lehetősége, így ez évben nem tudja 
működtetni a szolgáltatást.

A társulási tanács munkaszerve-
zete gazdasági vezetői feladatainak 

ellátásával 2010. március 1-jétől ha-
tározott időre az állást eddigiekben 
is betöltő Szabóné Szili Mónikát bíz-
ta meg. Az ülés során újra megálla-
pításra került a közösségi autóbusz 
igénybevételének önköltsége, esze-
rint bruttó 188 Ft/km-re csökkent az 
összeg. A pályázaton nyert buszt a 
pályázati cél szerint iskolabuszként 
is működtetni kell, ezért felmerült 
annak a lehetősége, hogy Várpalota 
lakott külterületéről (Baglyas) bejá-
ró gyermekek beutaztatására alkal-
mazza. Másik lehetőség a Berhida–
Vilonya intézményfenntartó társulás 
területén való alkalmazás, az egyez-
tetések még folynak. A tanács elha-
tározta, hogy a kistérség részt vesz 
az „Első lépés” – alacsony foglalkoz-
tatási eséllyel rendelkezők képessé 
tevő és önálló életvitelt elősegítő 
programjai című pályázaton, amely-
nek elsődleges célja kompetencia-
fejlesztés a munkapiacról tartósan 
kiesettek számára.  

GÁGó aNIta

Inotai polgárőrök a biztonságért
a polgárőrök a társadalmi jelen-
lét több formájában is könnyítik, 
segítik a település életét. a pol-
gárőr mindenhol polgárőr, figyel, 
észreveszi a problémákat, ha 
kell, figyelmeztet és jelez. Mind-
ez különösen igaz az inotai pol-
gárőrökre, akik a Készenléti la-
kótelepen, a Baglyasban és Inota 
faluban is járőrszolgálatot telje-
sítenek. 

Tizenöt éve szolgálják Inota 
közbiztonságát, vesznek részt a 
közösségi rendezvényeken, állnak 
a lakosság mellett: a Tóth Sándor 
elnökségével működő Inota Lakó-
telepi Polgárőrség tagjai áldozatos 
munkával szolgálják a lakók biz-
tonságát. Működésükkel csökkent a 
rendzavarás, nőtt a biztonságérzet 
a Készenléti lakótelepen és a falu-
ban, lopásokat sikerült már meg-
előzni közbelépésükkel, sőt egy 
alkalommal országosan körözött 

személyre hívták fel a rendőrség 
figyelmét. Munkájuk eredményes-
ségét mutatja, hogy kevesebb ké-
tes elem jelenik meg a lakóhelyen, 
a Baglyasban is érezhetően csök-
kentek a lopások. Számos területen 
segítik a lakosságot, a száraz nya-
rakon ivóvizet szállítottak a rászo-
rulóknak, illetve rendezvényeken 
főzéssel járulnak hozzá a program 
sikeréhez. A lakótelepen és a falu-
ban minden önkormányzati és kö-
zösségi rendezvényen (pl. idősek 
napja, nosztalgianap) részt vesz-
nek a helyszínbiztosításban, sőt 
még a várpalotai eseményeken is 
besegítenek. Az Inotai Tagiskolá-
nál megrendezett családi napokon 
a programok lebonyolításában és 
a főzőversenyben is részt vesz-
nek minden alkalommal, és verse-
nyeket szerveznek a gyerekeknek. 
Nagyon jó az együttműködésük a 
rendőrséggel, több alkalommal is 
közös szolgálattal állnak ki a la-

kosság védelméért Várpalotán és a 
kistérségben is, a nagyobb ellen-
őrzéseken. 

Munkájukat a Veszprém Megyei 
Polgárőrség Szövetsége is méltatja, 
a kezdetektől sok tag kapott már 
oklevelet a megyei közgyűlésen, 
ahol az idén is részesül elismerés-
ben egy tag áldozatos munkájáért. 
A Készenléti lakótelep részönkor-
mányzati elnöke, dr. Bakonyi Csilla 
támogatásával harcol és áll ki a pol-
gárőrség mellett, a helyi nyugdíjas-
klubok, a kertbarátok, az ultiklub, 
a természetvédelmi és a baglyasi 
egyesület mellett mindenben szá-
míthat a polgárőrségre, rendez-
vénybiztosításban, szervezésben és 
közösségépítésben egyaránt. 

A 35 főből álló szervezet tag-
jai 2-3 fős csoportokban rendszeres 
járőrszolgálatot teljesítenek első-
sorban hétvégeken, de hét közben 
is jelen vannak nemcsak a lakótele-
pen, hanem a faluban is minden al-

kalommal. Szívesen várják új tagok 
belépését, hiszen ezzel nő a munka 
hatékonysága, amely mindenki érde-
ke. Különösen számítanak a falusiak 
csatlakozására – akik már jelezték is 
belépési szándékukat –, hogy aztán 
együttműködő munkával közösen 
szolgálhassák a két lakóhely közbiz-
tonságát, kiemelten odafigyelve a 
micsurini kertek védelmére. 

A polgárőrség Várpalota Vá-
ros Önkormányzatától a részönkor-
mányzat támogatásával nyert pá-
lyázati összeget, illetve kapott tá-
mogatást az elmúlt években, amely 
segítette működésüket. Ezen ösz-
szegből sikerült gépkocsit vásárol-
ni a kijárásokhoz, a szolgálat tel-
jesítéséhez. Az anyagi támogatásra 
a jövőben is nagy szükségük van, 
hiszen az autó fenntartása nem ke-
vés, illetve praktikusabb lenne egy 
terepjáró a baglyasi területek be-
járására.

G. a.
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a pszichológus válaszol

Szent  Anna

gyógyszertár

Az ön egészségére!Az ön egészségére!

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

segédeszközök házhoz szállítása

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

GyóGyszertárunk szolGáltatásai

Pszichoterápiák II.
Voltaképpen ahány pszichoterapeuta szak-

ember létezik, annyi pszichoterápia van, hiszen 
minden terapeuta a saját személyiségén keresz-
tül közvetíti az általa megtanult és alkalmazott 
terápiás módszert.

A fő terápiás hatótényező az alkalmazott 
módszeren kívül maga a terapeuta személyisége. 
A kialakult lélektani kötődés miatt a terapeuta-
váltás folyamatban lévő terápia közben nem le-
hetséges. Ilyen esetben a terápiát be kell fejezni 
és újat kell kezdeni.

A pszichoterápiás eljárások többféle ismérv 
szerint csoportosíthatóak. Fontos ismérv a terá-
piában résztvevők köre. Ez alapján különíthető-
ek el az egyéni és csoportos terápiák, párterápia 
és családterápia. Csoportosíthatóak a terápiák a 
résztvevők életkora szerint is. Ez alapján ismert 
a csecsemőkonzultáció, gyermekterápia, serdülő-
terápia, felnőtt terápia, geriátriai terápia.

A családterápia olyan pszichoterápiás mód-
szer, amely megpróbálja feltárni és enyhíteni a 
család rendszerén belül aktuálisan jelen levő ér-
zelmi problémákat, úgy, hogy valamennyi család-

tagot egyszerre kezeli, és segíti a tagok rosszul 
működő kapcsolati mintáit megváltoztatni. Cél-
ja, hogy a mereven alkalmazott szabályokat, a 
felborult családi hierarchiát, a rosszul működő 
szerepeket és kommunikációs mintákat átalakít-
sa, a fejlődés és a hatékonyabb alkalmazkodás 
szolgálatába állítsa. 

A párterápia esetében a párterapeuta elsősor-
ban a jelenre és a jövőre összpontosít. Felada-
ta, hogy új szempontok szerinti viselkedést ösz-
tönözzön, új és hatékonyabb problémamegoldó 
módszereket kínáljon a pár tagjai számára.

A humanisztikus pszichoterápia a személyisé-
get nyílt, dinamikus, önszabályozó rendszerként 
kezeli. A  terapeuta gondoskodó, empatikus ma-
gatartásával a kliens erőforrásainak mozgósítá-
sára törekszik. A sajátos kliens–terapeuta kap-
csolatban a kliens mozgósított energiái segítsé-
gével képessé válik önmaga megértésére, és vi-
selkedésének pozitív irányú változtatására.

A viselkedésterápia azoknak a módszereknek 
az együttesét jelenti, amelyek az egyén és a kör-
nyezete közötti kapcsolat megjavítását, a kap-

csolatban bekövetkező zavarok megszüntetését 
célozzák. Célja a rosszul begyakorolt és rögzí-
tett viselkedésmódok, a helytelenül alkalmazott 
viselkedésformák kedvező irányú befolyásolása, 
annak begyakorlása és rögzítése. 

A hipnózis célja, hogy segítse a beteget, 
hogy hozzáférjen és megtalálja azokat a belső 
tudattalan vagy nem tudatos tapasztalati min-
táit, képességeit, melyek megélésével és aktuá-
lis alkalmazásával leküzdheti a problémáit. Mind-
ezeket a célokat a beteg módosult tudatállapo-
tán keresztül éri el.

A pszichodráma csoportterápiás személyiség-
fejlesztő és önismereti módszer, mely a cselekvé-
sen, a cselekvés átélésén, a cselekvés közben ér-
zett érzelmek tudatosításán, a belátáson alapul.

Az integratív pszichoterápia többféle terápiás 
módszert integrál magába (hipnózis, viselkedés 
terápia, KIP, NLP, stb.)

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

IGNÁCz aDrIeNN

Fedezze fel a Bükk hegységet, és legyen vendégünk Bélapátfalván, 
a Vendéglő az Apátsághoz étteremben!
Szilvásvárad–Eger között, Bélapátfalván található éttermünk. Bélapátfalva az épí té sze ti 
és természeti csodák kavalkádjával várja az idelátogató kedves vendégeket az erdőkkel 
körülvett, festői környezetű völgyben, a Bélkő-hegy lábánál, a Bükki Nemzeti Park határában 
található természetvédelmi területen. Barangolás a Bükk mesés tájain, erdei túrák, pihenés 
a Lak-völgyi tó partján. A Bélkő-hegy, a Lak-völgyi tó, az apátság rövid és hosszabb 
túrákra egyaránt alkalmat ad. A tanösvény segítségével kirándulhatunk a Bükk fennsíkra, 
Szilvásváradra, Szarvaskőre és kortyolhatunk a Lóczy-forrás kristálytiszta, jéghideg vizéből 
is.

Amit kínálunk: 
– 100 fő befogadására alkalmas étterem, olcsó, de kulturált szálláslehetőség
– kényelmes buszparkoló, közvetlen a főút melett
– a szálláshoz közel található busz- és vasúti megálló
– igényhez igazított menük
– szabadtéri főzési lehetőség
– csoportoknál 20 fő fölött + 1 fő grátisz étkezés
– túraszervezés, igény szerint túravezetővel
– a közelben teke-, foci-, gokart- és bobpálya, vidámpark található
– előzetes egyeztetés alapján lovaglási és fogatozási lehetőség

Éttermünk tradicionális ételekkel, hal-vad specialitásokkal várja az idelátogatókat. Vállaljuk 
csoportok kedvezményes étkeztetését, céges rendezvények, konferenciák, meetingek, 
csapatépítések lebonyolítását, a létszámhoz igazodó méretű termekben. Partiszerviz 
szolgáltatásunkkal és programszervezéssel állunk megrendelőink rendelkezésére.

Mind az átutazó, mind a megszállni kívánó vendégeinket is szeretettel várjuk.
Szálláslehetőség 2-3 fős zuhanyzós szobákban.

Elérhetőség, kapcsolattartó személy:
Rácz Marietta, 36/354-026, 30/269-0053, gustosokft.@citromail.hu
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Megkérdeztük...

lakossági fórum az alsóvárosban
Jákli Tivadar, a 8. sz. választókörzet önkormányzati képviselője lakossági fórumot tart 2010. március 1-jén 
(hétfőn) 17 órától a Bartos Sándor Általános Iskola  (Dankó u. 16/V) 2. sz. tantermében. Témák: közlekedés, 
közrend, közbiztonság az Alsóvárosban.

Meghívott vendégek: Németh Árpád polgármester és Zékány József főhadnagy, a közrendvédelmi osztály 
megbízott vezetője.

Mit szól az idei 
télhez?

Herczeg attila nyugdíjas
Több mint harminc évig dolgoz-

tam autóbusz-vezetőként, és elmond-
hatom, hogy a városi hóeltakarítás 
országos szinten az élen áll, de ezt 
sajnos kevesen értékelik. A közleke-
dés télen egy kicsit leblokkol, ilyen-
kor jobban kell figyelnünk. 

Hófer Klaudia tanuló
Az utóbbi hetekben sok hó 

esett és a fagy miatt meg is ma-
radt. Egyrészt örülök, mert sokat 
lehetett korcsolyázni, másrészt 
viszont már elég volt a hidegből. 
Nagyon várom, hogy végre süssön 
a nap és kicsit melegebb legyen, 
hogy több szabadtéri programot 
szervezhessünk.

Dr. Harcos Gábor ügyvéd
Hosszú évek óta nem volt eny-

nyire hideg tél, és a szépsége mel-
lett sajnos mindenkinek okozott 
egy kis problémát a hófúvás vagy 
a csúszós utak. Minden nap me-
gyek tárgyalni, és jópárszor csak 
késve tudtam beérni Veszprémbe 
vagy Székesfehérvárra.  

 BalÁzs KIttI

a gondozási központ élén
Március elsejétől nevezik ki 
Balogh-Ádám szilviát a térsé-
gi Népjóléti Gondozási Központ 
vezetőjévé, a Várpalota Kistér-
ség többcélú társulása társulási 
tanácsa februári döntése alap-
ján. az átszervezett intézmény-
ről és terveiről kérdeztük Ba-
logh-Ádám szilviát.

– Mióta működött a Népjóléti 
Gondozási Központ városi szinten?

– A Városi Népjóléti Gondozási 
Központot az akkori városi tanács 
hozta létre 1986-ban, ehhez csat-
lakozott 2004-ben a gyermekjólé-
ti alapellátás és a családsegítés. A 
központ feladata a személyes gon-
doskodás keretébe tartozó alapel-
látási formák biztosítása a szoci-
álisan rászorulók részére: idősek, 
fogyatékosok, rászoruló családok 
és gyermekek számára. 2008 áp-
rilisában vettem át a vezető pozí-
ciót határozott időre szóló megbí-
zásos jogviszonnyal. 

– Miért volt szükség a térségi át-
szervezésre?

– 2009 őszén Németh Árpád 
polgármester javaslatára, a taka-
rékosság és a költséghatékonyság 
céljával indult el annak átvizsgá-
lása, hogy milyen megtakarítást 
jelenthet Várpalota Város Önkor-
mányzatának, ha az intézmény nem 
önkormányzati fenntartású, hanem 
a Várpalota Kistérség Többcélú Tár-
sulása fenntartásában működik to-
vább, mivel az állami finanszírozás 
mértékében különbség van: egy 
kistérségi fenntartású intézmény 
emeltebb normatívára jogosult.  Az 
ötlet nagyon jónak bizonyult, me-
lyet az idei évi költségvetése is bi-
zonyít, ugyanis húszmillió forinttal 
kevesebb önkormányzati támoga-
tással működik az intézmény az át-
szervezés következtében. 

– Milyen változások zajlottak 
le?

– Az intézmény átalakítása de-
cember 31-vel történt meg, jelen-
tős változások történtek az ellátá-
si formákban: levált tőlünk a böl-
csőde és az ápolóotthon. A dol-
gozók létszáma kevesebb, így 73 
fővel működik az intézmény Vár-
palotán és a kistérség települése-
in, Tésen, Jásdon, Ősiben, Öskün, 
Berhidán és Pétfürdőn, várpalo-
tai székhellyel. Nem önállóan gaz-

dálkodó intézményként működünk 
tovább, a pénzügyi feladatokat ez 
évtől a Kistérségi Munkaszervezet 
látja el. A munka jellegében gya-
korlatilag nem változott, eddig is 
kistérségben működtünk, lénye-
gében egy szervezeti átalakítás 
történt, amire a financiális háttér 
adott okot.

– Az intézmény vezetőjévé önt 
választották. Milyen tervekkel fog a 
munkához?

– Az átalakítást követően az új 
intézmény vezetői pozíciójára pá-
lyázatot írtak ki. Ennek elbírálá-
sa történt meg a társulási tanács 
február 16-i ülésén, és eredmé-
nyeként határozatlan idejű jogvi-
szonnyal engem neveztek ki intéz-

ményvezetőnek. Most nagyobb fe-
lelősséget érzek azért, hogy ami 
esetleg még hiányzik a szociális 
ellátás területén, annak beveze-
tését kezdeményezzem. Stratégi-
ai célokat viszont nagyon nehéz 
úgy felállítani, hogy gazdaságilag 
bizonytalan helyzetben vagyunk. 
Addig, amíg szinte minden terü-
leten normatívaelvonás történik, 
az állam kivonul a szociális ellátá-
sokból, az önkormányzatokra pe-
dig egyre nagyobb teher neheze-
dik, nagyon át kell gondolni, hogy 
milyen lehetőségeink adódnak. 
Szakmailag hatalmas terveim van-
nak, szükségét látom annak, hogy 
nappali ellátó intézmények léte-
süljenek a városban, meg kellene 
oldani a pszichiátriai és szenve-
délybetegek napközbeni ellátását, 
mert erre mindenképpen lenne 
igény, sok a rászoruló. El kell ké-
szíteni a térség problématérképét 
a településeken jellemző problé-
matípusokat rendszerezve, és az 
új stratégiai célokat a legégetőbb 
problémákhoz igazítva kell felállí-
tani. 

– Hogy fogadták az önkormány-
zatok az átalakítást?

– Az eddigi fenntartóval (Vár-
palota Város Önkormányzata) va-
ló együttműködés eddig is kiváló 
volt, de a társulási tanács polgár-
mestereivel is igen jó a munka-
kapcsolat, mindenben készsége-
sek, a társulás elnöke, városunk 
polgármestere pedig nyitott és 
problémamegoldó hozzáállással 
közelít minden kezdeményezé-
sünkhöz. Pétfürdő és Berhida nem 
csatlakozott, mert saját gondo-
zási központjuk van, ugyanakkor 
vannak ellátási formák, amelyeket 
eddig is és a jövőben is biztosí-
tunk náluk. 

GÁGó aNIta

Balogh-ÁdÁm szilvia
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Csökkenő betegellátás a kórházban
– egyre nagyobb az elégedetlen-
ség a lakosság körében a járó-
beteg-szakellátással kapcsolat-
ban, hiszen nőnek a várólisták, 
később kapnak ellátást a bete-
gek. Úgy érezzük, hogy mivel 
nem mi vagyunk a hibásak a ki-
alakult helyzetért, a lakosságot 
tájékoztatnunk kell arról, mi is 
történt – beszélt lapunknak az 
egészségügy jelenlegi helyzeté-
ről dr. tóth Ildikó, a Palotahosp 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Az egészségügyi szolgáltatók 
számára 1993 óta már meghatá-
rozták, hogy hány órában dolgoz-
hatnak, de a biztosító ekkor még 
minden betegellátást kifizetett, 
a szolgáltatók fogadták a bete-
geket, a lakosság pedig nem vett 
észre ebből semmit. 2003-ban kö-
vetkezett be egy komoly változás, 
amikor megnőtt a betegszám, és 
jelentősen emelkedett a biztosí-
tó kiadása, ekkor került megha-
tározásra minden szolgáltatónál a 
teljesítményvolumen-korlát alap-
ján, hogy mennyi lehet a finanszí-
rozott ellátás. Tehát ma már nem 
az határozza meg a szakrendelő 
számára a működési órák számát, 
hogy mennyi beteget tud ellátni, 
hanem mennyit láthat el. 

– A beteg azt látja, hogy van 
egy új szakrendelő, gépek, orvo-
sok, gyakorlatilag nem csökkent az 
óraszám, a kapacitásunk a szakren-

delőben többszörös betegellátásra 
lenne alkalmas, és mindezek elle-
nére, bár korábban ellátták egy hé-
ten belül, most két-három hónap 
a várakozási idő – hangsúlyozta 
dr. Tóth Ildikó. – A 2006-os meg-
kezdett egészségügyi reform után 
2007-ben, majd ezt követően is 
tovább csökkent a kórházak finan-
szírozása, 2009-ben pedig közel 70 
milliárd forintot vontak ki az egész-
ségügyi kasszából. A híradásokban 
is szerepelt, hogy nagyon komoly 
pénzügyi problémák keletkeztek 
a kórházakban, ezért úgy döntöt-
tek, hogy november 1-jével egy új 
rendszert vezetnek be, amely után 
Várpalotán 30%-kal csökkentették 
az ellátható betegszámot. 

– Ezt minden értesítés és tár-
gyalás nélkül tették meg, és azért 
okoz számunkra problémát, mert a 
rendelő ugyanannyi költséget je-
lent, de nincs finanszírozva a meg-
engedett betegszám feletti műkö-
dés. Ezért kellett úgy döntenünk, 
hogy csökkentjük az ellátott bete-
gek számát: vannak olyan szakren-
delők, ahol fele annyi időt tudunk 
rendelni a korábbihoz képest, ezért 
csak hosszú várakozási idővel adha-
tunk időpontot. A várólista ugyan 
egy természetes dolog, egyetlen 
országban sincs annyi pénz, hogy 
korlátlanul lehessen az egészség-
ügyre fordítani, de jelenleg sok-
kal komolyabb a probléma: számos 
olyan beteg, akit korábban néhány 

napon belül meg tudtak vizsgálni a 
kórházak, most kiszorulhat az ellá-
tásból – emelte ki dr. Tóth Ildikó.

Mindenfajta szakmapolitikai 
elvekkel ellentétes ez az intéz-
kedés, hiszen Várpalotán meg-
szűnt az aktív ellátás, tehát itt 
nemhogy csökkenteni kellett vol-
na az ellátható betegszámot, ha-
nem jelentősen növelni a kvótát. 
– Az aktív ellátás megszüntetése 
után pályázatot adtunk be, egy 
komoly, 30%-os fejlesztést kér-
tünk akkor a minisztériumtól, úgy 
gondoltuk, hogy ez szakmailag is 
helyes. Ehhez képest most még 
30%-kal csökkentették az ellát-
ható betegek számát. Feltétlenül 
megkeressük az Egészségügyi Mi-
nisztériumot és az OEP-et ezzel a 
problémával, de a betegeket min-
denképpen szeretnénk tájékoztat-
ni: tudjuk, jogosan kifogásolják, 

hogy nincs lehetőségük megfele-
lő ellátáshoz jutni, de jelen pilla-
natban nem tudunk többet tenni – 
mondta az igazgató asszony. 

A megoldási utakról is nyilatko-
zott dr. Tóth Ildikó, egyik lehető-
ségként említette, hogy az önkor-
mányzat fizetné ki az ellátást, ami 
azonban a jelenlegi gazdasági kö-
rülmények között nyilván nem le-
hetséges, de nem lehetetlenülhet 
el gazdaságilag a Palotahosp Kft. 
sem azzal, hogy több beteget fo-
gad. Azonban vannak az országban 
olyan területek, ahol sokkal több 
ellátást fizetnek ki (pl. Budapes-
ten), mint ebben a régióban, ezt 
kellene megvizsgálni, majd átcso-
portosítani a pénzt, és így feljebb 
vinni a kvótát. Az újonnan felálló 
Egészségügyi Minisztériumnak ezt 
kellene majd átgondolnia.

GÁGó aNIta

a miNisztérium 30%-kal csökkeNtette a kórhÁz Által ellÁtható Betegek szÁmÁt  

a lő- és gyakorlótér használata
a Magyar Honvédség Bakony 
Harckiképző Központ kezelésé-
ben lévő lő- és gyakorlótér 2010. 
évi elfoglaltságáról február 15-
én Mészáros József alezredes tá-
jékoztatót tartott a Kossuth lak-
tanya vezetési termében.

Az idei évtől megszaporodott a 
rendezvények, gyakorlatok és lö-
vészetek száma a bakonykúti és 
hajmáskéri lőterek területén.  A 
honvédség azonban továbbra sem 
zárkózik el azelől, hogy amikor nem 

használják a gyakorlóteret, más ren-
dezvényre is használható legyen.

– Fölöslegesen nem lesz le-
zárva terület, kizárólag baleset-
védelmi szempontból, ügyelve a 
lakosság épségére. A fennmaradó 
időben a továbbiakban is együtt-
működünk kerékpárutak vagy túra-
útvonalak kijelölésében a zavarta-
lan áthaladás érdekében. Ahogyan 
eddig is, az értékelések havonta 
ki lesznek küldve az illetékesek-
nek és reméljük, ahogyan a tava-
lyi évben, most sem történik bal-

eset – mondta Mészáros József al-
ezredes.

Változás történt abban, hogy 
mostantól a HM Verga Zrt. Király-
szállási Erdészete tartja a kapcso-
latot a vadásztársaságokkal, le-
geltetőkkel. A polgármesteri hiva-
talokat és egyéb fő szervezeteket 
viszont a MH BHK informálja to-
vábbra is.

Öskü polgármestere, Gyapay 
Zoltán kérésére a továbbiakban 
felhívják a programszervezők fi-
gyelmét, hogy a lőteren kívül eső 

területek, önkormányzati utak 
használatáról például rali szerve-
zésekor vegyék fel az illetékes ön-
kormányzatokkal a kapcsolatot. A 
másik fontos változás pedig, hogy 
az idei évtől a MH Bakony Harcki-
képző Központ lő- és gyakorlóte-
rei Natura 2000 által jelölt terü-
letek, ami azt jelenti, hogy bárhol 
a lőtér területén belül a rali lebo-
nyolításához a szervezőknek ható-
sági engedélyeztetési eljárást kell 
végrehajtaniuk.

BalÁzs KIttI
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szalagavató a  Fallerban
A szalagavató fontos pillanat 

minden utolsó éves középisko-
lás számára, hiszen azt hivatott 
jelezni, hogy eljutott élete első 
nagy erőpróbájáig.

Csinos ifjú hölgyek és elegáns 
fiatalemberek töltötték meg a pa-
lotai sportcsarnok nagytermét a 
Faller Jenő Szakképző Iskola és 
Kollégium szalagavató ünnepélye 
alkalmából február 12-én. A vára-
kozással és örömmel teli eseményt 
az iskola végzős diákjai nyitótán-
cukkal, a Duende Színjátszókör 
pedig Az élet küzdelem című mű-

sorával tette színesebbé. Bőle 
Károlyné igazgatói beszédében a 
felnőtt életkor és a tényleges fel-
nőttség közti különbségre hívta 
fel a figyelmet. A tizenegyedike-
sek nevében Salamon Georgina, a 
végzősök nevében Szigeti Eszter 
búcsúzott, ezután következett a 
szalagfeltűzés. Az igazgatónő pe-
dig Paul Waztlawick gondolataival 
köszönt el: „Az érettség az a ké-
pességünk, hogy akkor is helye-
sen cselekedjünk, ha azt szüleink 
ajánlották.”

B. K.

előzd meg a tragédiát!
Az Életfa Közhasznú Egyesü-

let alaptevékenységei közé tar-
tozik az egészségmegőrzés, a 
drogprevenció, előadások, be-
mutatók, csoportos foglalkozá-
sok megszervezése, szakképzett 
előadókkal. A fiatalokat örömmel 
fogadó Várpalotai Ifjúsági Ház 
szerencsés találkozása az Életfa 
Egyesülettel hasznosnak bizonyu-
ló rendezvénysorozatot eredmé-
nyezett. Az okokat és megoldási 
lehetőségeket feltáró öt előadás 
során a megjelent fiatalok tájé-
kozódhattak a családi és iskolai 
erőszakról, a bűnmegelőzésről, és 
a rendőrség kriminalisztikai mun-
kájáról, a drog fajtáiról, hatásai-
ról, a droghasználat jeleiről, vala-

mint a diszkrimináció problémájá-
ról a közösségekben. Összefogás-
ra van szükség, hogy mindezek 
a problémák, amelyek társadal-
munk ifjúságát, a jövő generáci-
óját veszélyeztetik, csökkenjenek 
és megszűnjenek. Nagy ismeret-
terjesztő munka, figyelemfelkeltő, 
és nem egy esetben döbbenetet 
okozó tényfeltárás kell, hogy kí-
sérje ezt az összefogást az egész-
séges társadalom érdekében. Vá-
rosunkban is működik a prevenció, 
a szociális területen tevékenyke-
dők, civil szervezetek, és alkalmi 
rendezvények segítik a jó cél el-
érését, ehhez járult most hozzá 
az ifjúsági ház és az Életfa Egye-
sület előadás-sorozatával. G. a. 

Kíváncsi vagy arra, hogy mi is történik a városban? 
http://www.varpalotai.hu/Forum/

egy művészeti alkotás akkor 
hat, gyönyörködtet, és szerez 
másoknak örömet, ha nyilvános-
ságot kap.  a művész nem ön-
célúan készíti műveit, hanem 
a közönségnek. Dr. Frisch Gyu-
la nyugalmazott iskolaigazgató, 
rajztanár tájképei és portréi tel-
jesítik küldetésüket.

A Helyőrségi Művelődési Ott-
honban rendezték meg Frisch 
Gyula festménykiállítását, ahol 
szemet gyönyörködtető tájképe-
it tekintheti meg a közönség. A 
február 12-i megnyitón a Rákó-
czi-telepi Tagiskola kórusa elő-
adásában hangzottak fel bodrog-
közi népdalok, megadva az ünnepi 
alkalom fényét. Madaras Annamá-

ria nyugalmazott köztisztviselő, 
pedagógus, a művész valamikori 
munkatársa méltatta Frisch Gyula 
művészetét, alkotásait. Személyes 
hangvételű beszédében kiemelte, 
hogy a művész éveken át a peda-
gógia világában tette a dolgát, je-
lentős tekintélyt szerezve. Tanári 
szakterülete a földrajz és a rajz, 
tehát a képzőművészet mindig kö-
zel állt hozzá, de a festés, alko-
tás utáni vágy a nyugdíjaséveiben 
kezdett igazán valóra válni. Érzel-
mekkel teli tájképeket, csendéle-
teket, portréit a harmónia és me-
legség jellemzi, lakóhelyek, a Ba-
laton, utazások színhelyei, isme-
rősök portréi jelenítődnek meg 
keze nyomán a festővásznon.   

GÁGó

tájak harmóniája

frisch gyulÁNak az utóBBi hat évBeN tizeNhat öNÁlló kiÁllítÁsa volt

Otthona felújításra szorul, de egyedül 
nem megy? segítünk!

A rászoruló várpalotai családok lakáskörülményeinek javítását segítő programról 
lakossági tájékoztatót tart az érdeklődőknek és a már jelentkezett családoknak az 
Autonómia Alapítvány képviselője és a program helyi tanácsadója, Nagy Erika. 

a tájékoztató ideje: 2010. március 1. hétfő, 15 óra
a tájékoztató helyszíne: Civil ház (Jó Szerencsét Művelődési Központ)

A tájékoztatóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A program részvételi feltételeiről részletes felvilágosítást és jelentkezési lapot 
biztosít Nagy Erika, a program helyi tanácsadója. Telefon: 30-815-2547, e-mail: 
nagyera@citromail.hu, és telefonos egyeztetést követően személyesen. A prog-
ramra további jelentkezéseket 2010. március 5-ig várunk. 

A program megvalósítói: Az Autonómia Alapítvány és a Habitat for Humanity ma-
gyarországi szervezete. 
A program támogatói: A program Várpalota Város Önkormányzatának együttmű-
ködésével, a Levi Strauss Alapítvány és a Soros Economic Development Fund ado-
mányából valósul meg.
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Tavaszi   FesztiválTavaszi   Fesztivál
RetRó Színházban

2010. március 10., szerda 19.00
RETRO SZERELEM

avagy Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné 
és a két szeleburdiak

vígjáték 1 részben – a Budaörsi Játékszín előadása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010. március 19. péntek 19.00
Földes László Hobo: VADÁSZAT

– a debreceni Csokonai Színház előadása –

2010. március 29. hétfő 19.00
Egressy Zoltán: PORTUGÁL

– a budapesti Katona József Színház előadása –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010. április 3. szombat 20.00
KOVÁCS KATI és a QUALITONS 

együttes koncertje

Vadászat Inotán Hobóval
Földes lászló (Hobo) és a Hobo 
Blues Band Vadászat című albu-
mának színpadi változatát lát-
hatja a közönség a debreceni 
Csokonai színház előadásában 
Március 19-én az Inotai retro 
színházban. 25 éve jelent meg a 
Hobo Blues Band Vadászat című 
dupla bakelitalbuma, mely az-
óta nem csak mint koncertle-
mez része a magyar kulturális 
életnek.

A Pannon Várszínház negyedik 
alkalommal rendezi meg március 
és április között a tavaszi feszti-
vált. A teátrum vezetése a koráb-
bi sikerekre való tekintettel úgy 
döntött, kiterjeszti hagyományos 
rendezvényét a tavalyi évben meg-
nyitott Inotai Retro Színházra is. A 
retróban március 10-e és április 3-a 
között három vendégjátékot és egy 
koncertet láthat a közönség, ennek 
része lesz március 19-én a Vadá-
szat album színpadi változata. 

25 éve jelent meg a Hobo Blues 
Band Vadászat című dupla albu-
ma. A zenét Tátrai Tibor és Póka 
Egon jegyezte, a szövegeket Hobo 
írta. A Vadászat albumon megta-
lálhatók mindannyiunk kedvenc 
írói és költői, klasszikusok és XX. 
századiak egyaránt. A sodró blues- 
és rockzene mellett felcsendülnek 
Weber dallamai is, és ismert me-
sefigurák tűnnek fel benne, meg-
lepő élethelyzetekben. Adott egy 
esetleges történet, amelynek a fő-

szereplője természetesen Hobo, a 
vészhelyzetekben túlélésre játszó 
bohóc. Van áldozat, megjelenik a 
Nő, a maga milliónyi alakváltoza-
tában. A hatalom örökös szolgája-
ként lép elénk a hajtó, a kisember, 
aki az uralkodó vadász szolgálatá-
ra kényszerül. 

Hobo Vadászata zenei világát, 
gondolatiságát tekintve a ma-
gyar rockzenetörténet egyik leg-
kiemelkedőbb albuma, zenei-szel-
lemi alapanyaga örökkön idő-
szerű. A most látható előadás a 
Csokonai Színház vendégjátéka, 
amelyet 2009 elején újítottak fel 
Vidnyánszky Attila rendezésében. 
Az előadásba Hobo többi színpa-
di művéből is kerültek be elemek 
(József Attila, Viszockij, Faludy, 
Morrison).  A főszereplő udvari bo-
lond (Hobo) felidézi a Mesél az er-
dő szereplőit: vadászokat, hajtókat 
és vadakat. Lesz lakoma és orgia, 
és közben: fut a nyúl a mezőn és 
énekel! Dramaturgiája szerint nem 

klasszikus értelemben vett színhá-
zi előadást ígérnek a közönségnek, 
inkább dramatizált koncertet, ro-
konszenves és ellenszenves figu-
rákkal. A küzdelem folyamatában 
eljutunk egy bizonyos feloldást 
hozó végkifejletig, segítségül hív-
va Hobo legsikeresebb feldolgozá-
sait, a Nincs menedéken (Rolling 
Stones) keresztül, a Farkashajsza 
(Viszockij) dalaiig. Átérezzük az 
ember általános determináltságát, 
amely egyként sújt „vadászt” és 
„vadat”. Az áldozatok iránti részvét 
mellé odahalljuk azonban a vadász 
igazságát is. Nagyon szép, emelke-
dett lezárással, közös imával ér vé-
get az este. 

Látványos megvalósítási for- 
mákra számíthat a néző. Vidnyánsz- 
ky Attila egy korábbi, az egész 
Kárpát-medencét bejárt, több ez-
res tömegek előtt játszott produk-
ciójának újrarendezése/újragon- 
dolása a debreceni változat. Forrás: 
www.port.hu, www.kulturinfo.hu

az elõadÁs fõszerepéBeN hoBo
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó szereNCsét MűVelőDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
25-én 17 órakor megemlékezés a kommuniz-

mus áldozatainak emléknapja alkalmából. 
Elõadást tart Nyírfás Dezsõ a kommunista 
rendszer hazai áldozatairól. 

5-én 17 órakor nőnapi műsor 2 szoknya, 
1 nadrág – musical- és operettslágerek. 
A belépés ingyenes.

tÚra
Városi Természetbarát Szövetség
27-én Várvölgy–Hosszúberek–Várpalota vagy 

Csörgetvölgy–Józan. Info: 06-30-459-4514 
(Herceg Attila)

terePFutóVerseNY
Pétfürdõ, Albert pihenõ parkerdõ
7-én 10 órakor 40. Schmidt Ferenc péti terep-

futóverseny
HeMO
Várpalota, Mandulás
február 12–március 9. dr. Frisch Gyula fest-

ménykiállítása.
11-én 15 órakor Vida Zoltánné –TOMA – Har-

mónia című kiállításának megnyitója. A ki-
állítás nyitva: március 11–31-ig

alaGsOr sÖrÖzõ
Várpalota, Honvéd u. 1.
27-én Viadukt, Hisztéria, Elemi Állapot

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8 (gregorián mise), 10 és 18 óra. Minden 
hónap elsô vasárnapján 15 óra litánia, 
16.30 g. k. szentmise.

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

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

reFOrMÁtus
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17.30, 

bibliaóra szerdánként 17.30. 
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: vasárnaponként 8.45
eVaNGélIKus 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer mek-
istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai istentisz-
telet 10 órakor. Hónap utolsó vasárnapján 
családi istentisztelet 10 órakor.

Hozzávalók: zöldborsó, karfiol, 
karalábé, sárgarépa, tej, ételízesítő, 
petrezselyem, levestészta, olaj

Elkészítés: Előkészítem a zöld-
ségeket: a répát karikára vágom, a 
karfiolt rózsáira szedem, a karalábét 
kisebb kockákra vágom. Kevés ola-
jon picit pirítom a répákat, majd 
megszórom ételízesítővel. Kevés 
vízzel felengedem, hogy éppen el-
lepje. Mikor kissé puhult már a ré-
pa, hozzáöntöm a zöldborsót, majd  
valamivel később a karalábét és a 

karfiolt (a zöldségeket puhulási 
sorrendben teszem a levesbe). Csak 
annyi vizet adok hozzá, hogy ellep-
je. Ha kell, ízesítem még ételízesí-
tővel és teszek bele petrezselymet 
is. Mikor a zöldségek megpuhultak, 
felöntöm annyi tejjel, amilyen sűrű 
levest szeretnék, majd teszek hozzá 
pl. eperlevél tésztát. Mikor a tészta 
megfőtt, lezárom a levest.

A végén kevés liszttel be is le-
het habarni, de anélkül is elég sűrű 
lesz a leves.

recept(t)úra

tavaszi leves 

egy nő bemegy a lottózóba:
– Kérek egy ötöslottót.
– Hatos lett, maradhat?

rekkenő hőség, két ló húzza a szekeret a poros úton. a bakon a gaz-
da kókadozik. egyszer csak odaszól az egyik ló a másiknak:
– a betyárját, ilyen rohadt meleget még életemben nem éreztem!
Felkapja a fejét a paraszt:
– Most hallok elõször lovat beszélni!
erre a szekér:
– én is!

Mit mond az alkoholista arra a kocsmárosra, amelyiknek nagyon 
rossz a pálinkája? – ennek a felese tréfa!!!

Humorzsák

FELVÉTELI
A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Iskola

felvételt hirdet hatodik osztályt végzettek számára
a 2010/2011-es tanévre,

hat évfolyamos gimnáziumi osztályába.

Indítandó osztályok száma: 2,
tervezett osztálylétszám: 20 fõ.

A felvételi elbírálásakor az 5. év végi és 6. félévi 
tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A kéttannyelvû program miatt
elvárás az angol nyelvû elõtanulmány.
Választható második idegen nyelvek: 
német, francia, olasz, spanyol, orosz.

Bõvebb információ:
+36/30/9-888-333, 22/512-133 telefonszámokon 

vagy az iskola honlapján.
Jelentkezés a központi felvételi adatlapon február 19-ig.

Igény esetén a jelentkezési lap beszerezhetõ iskolánk titkárságán.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola és Gimnázium

OM azonosító: 030066
8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a

www.comenius.hu
éleslövészet

Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér):
március 9–11. Szárazföldi lövészet 8–23 óráig (kis zajhatással)
március 12. Szárazföldi lövészet 8–18 óráig (kis zajhatással)
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a környék turistaútjai
a Városi természetbarát szövet-
ség több évtizedes múlttal ren-
delkezik, és egyik fő céljuknak 
tekintik, hogy az ország összes 
szegletéről ideutazó túrázónak 
bemutassák a Palotai-Bakonyt, 
valamint a helyiekkel is jobban 
megismertessék városunkat és 
környékét.

Az országosan szerveződött 
szövetség helyi csoportja közel 
hatvanfős taglétszámmal rendel-
kezik. Folyamatosan kapcsolatban 
állnak a megyei központtal, de a 
programokat, teljesítménytúrákat 
teljesen függetlenül szervezik. 
Feladataik közé tartoznak a turis-
tautak rendben tartása illetve jel-
zések festése.

– Nagyon lényegesnek tartom 
egészségmegőrzés szempontjából 
a rendszeres testmozgást, mely-
nek talán nincs is szebb módja a 
kirándulásoknál, miközben cso-

dálhatjuk a természetben rejlő 
szépségeket. Az ország egyik leg-
szebb táján élünk és fontos, hogy 
a helyiek is értékeljék ezt. A tel-
jesítménytúráink látogatottsá-
ga évről évre nő, az ország min-
den tájáról érkeznek ide túrázók, 
és szerencsére a várpalotai érde-
keltség is növekszik. Most már a 
Magyar Turista című lapban is ír-
nak rólunk, ami elég sok kirán-

dulót hoz. A Turisztikai Ponttal 
fennálló kapcsolat révén a pesti 
Utazás-kiállításon is bárki hozzá-
juthatott a programunkhoz. Ami 
még nagyon fontos, hogy idén 
körülbelül öt-hatszáz túrázó vár-
ható a Székesfehérvár–  Várpalota 
túra keretein belül, mert az út-
vonal bekerült a teljesítménytú-
ra-kupába – mondta Herczeg Atti-
la, a szövetség elnöke. Kevésbé jó 
hír azonban a kirándulók részére 
a motorosok tevékenysége, mely 
egyre nagyobb problémát jelent. A 
szövetség elnöke elmondta, nem 
magával a motorozással, mint te-
vékenységgel van baj, hanem az-
zal, hogy a kijelölt túraútvonalai-
kat használják, és a következő ki-
rándulás alkalmával kénytelenek 
a megrongálódott úton végigha-
ladni, nem beszélve a természeti 
károkról, amit okoznak. A legjobb 
megoldás természetesen az lenne, 
ha külön utakon járhatnának, és 

kijelölnének egy területet a moto-
rozás kedvelőinek is. 

A továbbiakban terveik közt 
szerepel saját honlap létrehozása, a 
természetbarát szövetség hivatalos 
bejegyeztetése is, hogy több pá-
lyázaton vehessenek részt és bank-
számlát nyithassanak. Nagy prob-
lémát jelent ugyanis a támogatott-
ság hiánya, nincsenek szponzorok 
és a korábbi vasútra szóló kedvez-
mény is megszűnt. Nehéz eljutni az 
országos teljesítménytúrákra azok-
nak, akiknek teljes áru jeggyel kell 
utazniuk. A tagok közel kéthar-
mada nyugdíjas, ők szerencséseb-
bek utazási költségek szempontjá-
ból, de a teljesítménytúrákon részt 
vesznek az ötéves kisgyerekektől a 
hetvenéves nagymamákig. Fontos 
lenne tehát számukra az utazási 
támogatás, busz biztosítása a tú-
rák idejére, illetve bármely jellegű 
szponzorációs segítség.

BalÁzs KIttI

érdemes felfedezNi a palotai-BakoNyt

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a vá-
rosban tevékenykedő vagy városi székhelyű önszerveződő közösségek 2010. évi 
támogatására Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2010. (II. 
09.) önkormányzati rendeletében 15 000 000 Ft-ot különített el a várpalotai civil 
szervezetek részére.

A pályázatot nyolc területre lehet benyújtani az alábbi csoportosítás alapján:

Működési támogatási keret
A működési támogatás keretre pályázhatnak mindazon szervezetek, amelyek Vár-
palota városhoz kapcsolódó vagy a település lakosai térintő programokat szervez-
nek, feladatot látnak el; a feladataik ellátása érdekében működésükhöz szükséges 
technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint 
működési költségek biztosítására. Keretösszeg: 3 000 000 Ft

Pályázati önrész kerete
A pályázati önrész keretre pályázhatnak mindazon szervezetek, melyeknek nem he-
lyi szinten benyújtott pályázataik e rendelet kereteiben megvalósítandó tevékeny-
ségek megvalósítását célozzák, pályázati önrészük elnyerésére. Pályázati önrészre 
a tárgyév végéig lehet pályázatot benyújtani. Keretösszeg: 500 000 Ft

természet- és környezetvédelmi keret
Pályázhatnak mindazon szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani: a) természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gaz-
dagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése, b) parlagfű-mentesítési ak-
ciók szervezése, c) környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, 
kiadványok készítése. Keretösszeg: 1. 200 000 Ft

egészségügyi keret, szociális keret
(1) Egészségügyi keretre pályázhatnak mindazon szervezetek, amelyek az alábbiak-
ban felsorolt feladatokat kívánják megoldani: a) Várpalota város lakossága egész-
ségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítására, b) egész-
séges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség-ellenes, vala-
mint prevenciós, szemléletmód-váltást elősegítő programok rendezésére, illetve 
azokon való részvételre.
(2) Szociális keretre pályázhatnak mindazon szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani: a) a szociális ellátás alanyainak életmi-
nőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való in-
tegrálódását, esélyegyenlőségét célzó programok, akciók megvalósítására, b) a 
szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen ren-
dezvényeken való részvételre, c) a város szociális intézményei jobb működéséhez 
segítségnyújtás. Keretösszeg: 1 400 000 Ft

Kulturális keret
Pályázhatnak mindazon szerveztek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani: a) Várpalota városban hagyománnyal bíró vagy hagyomány-
teremtő céllal megvalósuló rendezvények szervezése, vagy azokhoz való aktív kap-
csolódás, b) Várpalota városban kulturális, művészeti események, kiállítások ren-
dezése, kiadványok készítése, c) oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy 
rendezvénysorozatok szervezése és lebonyolítása. Keretösszeg:  4 300 000 Ft
sport és ifjúsági keret
Pályázhatnak mindazon szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani: a) ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel 
szervezett közösségi összejövetelek, klubok programjainak szervezésére, b) ifjú-
sági és gyermeksport-rendezvények szervezésére, versenyeken való részvételre, c)
szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítására (hétvégi, szabadidős, szün-
idei stb.) d) gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, azokon való részvételre, e)
fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartásá-
ra. Keretösszeg: 3 100 000 Ft
Idegenforgalmi, európai uniós és nemzetközi kapcsolatok kerete
Pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kí-
vánják megoldani: a) Várpalota város idegenforgalmi szempontból jelentős értéke-
it, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, b) a város idegenforgalmi 
értékeinek feltárása, népszerűsítése, c) Várpalota város nemzetközi kapcsolatainak 
ápolása, a város népszerűsítése, d) kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsola-
tok kiépítése és ápolása. Keretösszeg: 500 000 Ft
Közrendvédelmi keret
Pályázhatnak mindazon szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani: Várpalota város területén a közrend javítása, közlekedés fe-
gyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, 
akciók megvalósítása. Keretösszeg: 1 000 000 Ft

Pályázatonként elnyerhető támogatás legnagyobb összege max. 300 000 Ft lehet.

Pályázni csak adatlapon lehet!
Pályázati adatlap és nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatvány kérhető a Polgár-
mesteri Hivatal portáján, az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint letölthető a város 
honlapjáról (www.varpalota.hu – „E-önkormányzat – Civil szféra” vagy „Pályázati 
kiírások” menüpont).

a pályázatok beadási határideje: 2010. március12.
Cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda 

Pályázati felhívás önszervezõdõ közösségek részére
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egészségére!

Veszélyben a hallásunk! – akusztikai traumák
A korszerű életkörülmények a 

hallást az egyik legerősebben veszé-
lyeztetett érzékeléssé tették. A zaj 
különböző erősségű és rezgésszámú 
hangok rendszertelen keveréke. A 
zaj kellemetlen érzést kelt, fárasztó, 
pszichikailag idegesítő. Zaj hatására 
a szervezet működésében átmeneti 
változások vagy károsodások alakul-
nak ki. Ezeknek a panaszoknak, vál-
tozásoknak összegzését – tágabb ér-
telemben – zajártalom fogalomköré-
be soroljuk.  A zaj, mely a különbö-
ző forrásokból az emberi szervezetre 
hat, manapság jelentős egészségká-
rosító tényező. Erre a fokozott ter-
helésre a hallószervünk sok esetben 
nincs felkészülve. A következmény 
az, hogy az erős és tartós zaj a hal-
lószervet nagymértékben károsítja.

 A hallószervnek azt a károsodá-
sát, amelyet a hangjelenség okoz, 
akusztikai traumának nevezünk.  A 
füleket ért egyszeri, igen heves, rö-

vid, impulzusszerű zajbehatás akut 
halláskárosodást idézhet elő. Ekkor 
feltétlen fontos, hogy az illető mi-
nél hamarabb felkeresse a szakor-
vost a kezelés megkezdése miatt.  

 A zajártalom tartós, ismételt 
zajbehatásra keletkezik, szemmel 
látható elváltozásokat ritkán okoz, 
de károsítja a belsőfület. Ez kezdet-
ben visszafordítható folyamat lehet, 
vagyis pihentetés után a hallóképes-
ség helyreáll, azonban az ismétlődő 
igénybevétel hatására a károsodás 
maradandóvá válik. A halláskároso-
dás elsősorban a magas hangok ér-
zékelésénél mutatkozik. Amióta a 
hang fizikai jellemzőit is meghatá-
rozták, lehetőség van a károsodást 
okozó zajhatás mérésére, és a hal-
láscsökkenés műszeres vizsgálatá-
ra. A halláskárosodás mellett egyéb 
más tünetek is keletkezhetnek, első-
sorban szív- és érrendszeri zavarok, 
alvászavar, ingerlékenység, fejfájás. 

Tudományos tanácskozásokon 
többször megállapították, hogy az 
akusztikai kultúra hazánkban alacsony 
fokon áll. A társadalomban még nem 
rögződött a zajkeltés káros hatásának 
tudata. A mindennapi életben, de kü-
lönösen az ipari tevékenység során 
fölöslegesen sok zajt keltünk, és en-
nek egészségkárosító és halláscsökke-
nést okozó következményei még csak 
nehezen becsülhetők fel.

De hogyan védekezhetünk? Tár-
sadalmi felvilágosító tevékenységgel 
fel kell hívni a lakosság figyelmét az 
egészségkárosító hatások ellen. Kü-
lönös figyelmet kell fordítani a fiatal 
korosztályra, a túl hangos zenehall-
gatás, zenei koncertek, Mp3-Mp4 le-
játszók, diszkótermek, autók, moto-
rok túráztatása igen hamar halláská-
rosodáshoz vezethet.  Bizonyos zajos 
munkahelyeken vagy otthoni barká-
csolásoknál az egyéni zajvédő eszköz 
használata feltétlen szükséges.

Fiatalok pályaválasztásánál fi-
gyelembe kell venni az egészségi 
állapotot, és a leendő szakterület 
egészségre való hatását. 

Fel kell hívni az emberek figyel-
mét, hogy hallásproblémák esetén 
minél hamarabb forduljanak szakor-
voshoz, ahol korszerű hallásvizsgá-
lattal választ kapnak problémájuk-
ra. Például Norvégiában természe-
tes, hogy otthon a kerti fűnyírásnál 
is zajvédő tokot helyeznek a fülre. 
Hogy mi mikor jutunk el, egészsé-
günket védve, a szemléletben idáig?

A halláskárosodás elleni küzde-
lem teljes egészében megelőző – 
preventív – tevékenység. A már ki-
alakult halláskárosodást gyógyítani 
nem lehet. Egyetlen fegyverünk a 
megelőzés!

Dr. szIKOra GYÖrGYI
Fül-Orr-GéGész FőOrVOs, 

auDIOlóGus
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rendőrségi hírek

lakástűz az ötödiken
A hónap elején a Felsőinkám utcában, a magasföldszintes, tizenegy 

emeletes épület ötödik emeleti lakásában lángokban állt a konyha. Át-
terjedt a nagyszoba egy részére is a tűz, s a lakásban a műanyag beren-
dezési tárgyak megolvadtak, a fürdőszobában  még a csempe lehullott 
a falról. A lépcsőház, valamint a mellette és a fölötte lévő másik lakás 
is füsttel lett teli. A kigyulladt lakásban lakó férfi a tűzoltók kiérkezése 
előtt kimenekült az épületből. A mentők a szomszéd lakót füstmérge-
zéssel szállították kórházba.

Körözött személyt fogtak
Berhidán egy közúti ellenőrzés során fogták el azt a budapesti fér-

fit, akit forgalmi engedélye alapján az egyik budapesti kerületi rendőr-
kapitányság körözött. A múlt szerdai ellenőrzésen az is kiderült, hogy 
a jármű, amely nem az igazoltatott személy tulajdona, a forgalomból ki 
van tiltva. A pesti férfi illetve a kocsi tulajdonosa ellen is szabálysér-
tési eljárás indult. 

Verekedő potyautas
Ittas állapotban lévő férfit állítottak elő a rendőrök múlt héten 

szerda délután, aki a Budapest–Ljubljana között közlekedő nemzetkö-
zi gyorsvonaton bántalmazott egy jegyellenőrt. A 34 éves kőszegi fér-
fi menetjegy nélkül utazott, és az ellenőr kérésére sem igazolta magát. 
Az ittas férfi dühös lett, amiért a jegyellenőr le akarta szállíttatni a 
vonatról, ezért lefejelte őt. Mivel Székesfehérvár és Csór között bán-
talmazta, a tettest a palotai rendőrök szállították le és hallgatták ki 
a rendőrkapitányságon. Az ellenőr nyolc napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett, a bántalmazó ellen az eljárást a Székesfehérvári Rendőrka-
pitányság folytatja le. 

Nem megfelelően közlekedett
A 8-as főút inotai erőmű előtti szakaszán február 11-én történt köz-

lekedési balesetben reggel egy miskolci járművezető Székesfehérvár irá-
nyába a belső sávban haladt kocsijával, a csúszós úttesten megcsú-
szott és átszakította a szalagkorlátot. A gépkocsi az egy méter mély 
árokba borult, egyenesen továbbcsúszott, végül a szántóföld irányába 
állt meg. A balesetben a vezető elismerte felelősségét, elmondása sze-
rint nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett. Személyi sérülés 
nem történt, a megrongálódott szalagkorlát javíttatásáról a Közútkeze-
lő Kht. értesítése megtörtént. 

Frontális ütközés
Berhida és Pétfürdő között február 9-én a kora reggeli órában tör-

tént közlekedési balesetben két fő sérült meg. A baleset feltételezett 
okozója a két helységet összekötő úton haladt, amikor egy kanyarban 
megcsúszott. Az autót a vezető korrigálni akarta, azonban épp a szembe 
jövő kocsinak ütközött. A sérülteket a helyszínre érkező mentők ellát-
ták, elsődleges véleményük alapján könnyebb sérüléseket szenvedtek.

 BalÁzs KIttI

SzilváSváradon
a központban, de csendes helyen

kétbejáratú,  két generációnak, vendéglátásra, cég-, 
önkormányzati üdülőnek is alkalmas, 1200 m2 területen fekvő 
133 m2-es, gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrób, kamra, pince, fúrott kút.

Érdeklődni lehet:

30/642-0307, 36/355-201
március 10–április 3.

Tavaszi Fesztivál 
a retro színházban
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Könnyûzenei lexikon

aC/DC GP
Az AC/DC GP gyökerei a 2004 nyarán megszűnt Jam Pot zeneka-

rig nyúlik vissza, amelyből a Let Show Band keletkezett. No ezzel 
a zenekarral párhuzamosan jött létre Balogh Venyige Endre ötlete 
alapján 2006 elején az AC/DC GP. Ez a tribute együttes teljesen úgy 
szólt mint az eredeti AC/DC. Ez nemcsak annak köszönhető, hogy 
minden zenekari cucca olyan mint az AC/DC-nek, de annak is, hogy 
olyan zenészek alkották, mint dr. Bécsy Zoltán – ének (ex-Jam Pot, 
Let Show Band), Sólyom Natália – ének, Balogh Venyige Endre – gi-
tár (ex-Black Cat Band, ex-Sky, ex-Blokád, ex-Doctor Shakespeare, 
ex-Jam Pot, Let Show Band), Bécsy Bence – gitár (ex-Jam Pot, Let 
Show Band), Simon Gergely/Gimbi – basszusgitár, Schmidt Zsolt – 
dob. A zenekar az egész Dunántúlt és Budapestet is végigkoncer-
tezte, szinte törzshelynek számított a Slash klub, ahol havonta fel-
léptek. Több motorostalálkozón is felléptek (Ráckeve, Pápa, Mór, 
Szentkirályszabadja) az egyéb koncertek mellett (Győr, Mosonma-
gyaróvár, Balatonalmádi, Pannónia fesztivál, Székesfehérvár, Szom-
bathely, Kaposvár stb.) A zenészek tudását és a sok próba (heti 2-3) 
hatását érzékelteti a következő történet, amikor is a 2007. május 
12-ei ráckevei buli után odament Venyigéhez egy férfi a gyermeké-
vel, s azt mondta (és nem volt részeg!): „ – Tavaly sajnos nem vol-
tam ott a budapesti AC/DC-koncerten. De most ott voltam!” 

2007 nyarán távozott a zenekarból Balogh Venyige Endre, helyét 
egy pesti zenész, Fuchs Dániel vette át. Gergely/Gimbi basszusgitá-
ros is vette a kalapját, így Fuchs Gábor pengetett a későbbiekben. 
2008 őszén Schmidt Zsolt is váltott, így Szabó Richárd megkapta a 
lehetőséget, hogy beüljön a dobok mögé. Ebben az összetételben 
koncerteztek egészen 2009 közepéig. Eljutott az AC/DC GP 2008-
tól Gödre, Szolnokra, Ajkára, Pécsre, Fertőszentmiklósra, Bony-
hádra, Zalaegerszegre, az erdélyi Sepsiszentgyörgyre, Ráckevére, 
Polgárdiba, az ukrajnai Kijevbe, Munkácsra, Tamásiba, Hajdúnánás-
ra, a horvátországi Pozsegába, a felvidéki Komáromba, Érsekújvárra, 
Losoncra, az ausztriai Mödlingbe, s ki tudja még, hova nem (a végén 
még földrajzóra lesz…). 2009-ben azt gondolták a Fuchs testvérek, 
kívül tágasabb. Így került a zenekarba Nagy Dénes ritmusgitáros és 
Pesti Mátyás basszusgitáros.

Az AC/DC GP töretlenül koncertezik napjainkban is tovább, s 
hogy már néhány előre lekötött koncertet említsünk: Budapest már-
cius 13., Kaposvár március 27., Győrújbarát május 7., Lemberg (Uk-
rajna) május 8., Marosvásárhely (Erdély) június 26.

Bár Bartók nem lesz ott, de jó egy este lesz a székelyeknél…

Tagok
dr. Bécsy Zoltán – ének
Nagy Dénes – gitár
Bécsy Bence – gitár
Pesti Mátyás – basszusgitár
Szabó Richárd – dob

A Várpalotai Közüzemi Kft. pályázat útján kívánja hasznosí-
tani az alábbi nem lakás célú ingatlanokat.

1.)  A Várpalota, Táncsics u. 17/3. szám alatt található 38 hrsz.-ú, 29 m2–es üz-
lethelyiségrészt. Az üzlet a belvárosban, a Hunyadi Mátyás téren álló Thuri-
vár közvetlen környezetében található. A helyiség bérbeadása: minőségi 
áruk kereskedés és/vagy szolgáltatási tevékenység céljára.
A pályázati biztosíték összege: 48 546 Ft + 25% áfa, összesen: 60 682 Ft.

2.)  Várpalota, Rákóczi u. 14. szám alatt található 488/3/A/61 hrsz.-ú, 144 m2-es 
helyiséget. A helyiség bérbeadása: irodai vagy egyéb tevékenység céljára. 
A pályázati biztosíték összege: 39 168 Ft + 25% áfa, összesen: 48 960 Ft.

3.)  Várpalota, Tábormező u. 26. szám alatt található 470/A/21 hrsz.-ú, 
51,8 m2-es pinceraktár helyiséget. A helyiség bérbeadása: raktározás céljára. 
A pályázati biztosíték összege: 7615 Ft + 25% áfa, összesen: 9519 Ft.

4.)  Várpalota (Inota), Polyán u. 2. szám alatt található 3746 hrsz.-ú, 
44 m2-es helyiséget. A helyiség bérbeadása: oktatás, kulturális, EÜ-
szolgáltatás vagy egyéb tevékenység céljára. 
A pályázati biztosíték összege: 29 040 Ft + 25% áfa, összesen: 36 300 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2010. 03. 02-án 12 óráig, Várpalotai 
Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) ingatlankezelés irodája.
A pályázati tárgyalás ideje, helye: 2010. 03. 03-án 13 óra, Várpalotai Közüze-
mi Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) I. emeleti tanácsterme.
A pályázattal kapcsolatos további infor-
mációk, illetve az ingatlanra vonatkozó 
részletes dokumentáció átvehető:
Várpalotai Közüzemi Kft. Ingatlanke ze-
lés irodájában (8100 Várpalota, Fehérvá - 
ri u. 7. Telefon: 88/592-119) 2010. 02. 17-től 
10 000 Ft ellenében. 

A részletes pályázati kiírás megtalálha-
tó a www.vpkozuzem.hu honlapon.

P Á L Y Á Z A T I 
H I R D E T M É N Y

A Várpalotai Közüzemi Kft. nyilvános pályázaton értékesíti 
az alábbi ingatlanokat:

Várpalota, Erdődi P. T. u. 17/2. szám alatti 30 m2-es garázs 1 392 250 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 19/1. szám alatti 17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 19/2. szám alatti 17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 23/4. szám alatti 18 m2-es garázs 1 056 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 25/2. szám alatti 17 m2-es garázs 1 047 600 Ft
Várpalota, Erdődi P. T. u. 29/2. szám alatti 17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Várpalota, Felsőinkám u. 13/8. szám alatti 14 m2-es garázsrész 850 915 Ft

induló vételáron, valamint  
Várpalota, Liliom u. 8. III/12. szám alatt található 85 m2–es, össz-
kom for tos lakás ingatlant a Várpalota Város Önkormányzat kép-
vi se lő-testületének Gazdaságfejlesztési és Pénzügyi Bizott sá-
ga 6/2007. (II. 20.) határozatában megállapított 8 900 000 Ft

induló vételáron.

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

A nyilvános pályázat (zárt borítékban) benyújtásának határideje: 
2010. 03. 03. 12 óra. A nyilvános pályázat (zárt boríték) bontásának idő-
pontja: 2010. 03. 04. 14 óra, helyszíne: Várpalotai Közüzemi Kft. (8100 
Várpalota, Fehérvári u. 7.) első emeleti tanácsterme.

A pályázattal kapcsolatos további 
információ, a pályázat részletes ki-
írása, illetve az ingatlanra vonatkozó 
részletes dokumentáció átvehető a 
Várpalotai Közüzemi Kft. ingatlangaz-
dálkodási irodájában (8100 Várpalota, 
Fehérvári u. 7. Telefon: 88/592-119) 
2010. 02. 17-től 10 000 Ft ellenében.

www.vpkozuzem.hu

I N G A T L A N -
É R T É K E S Í T É S
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UNIQA jogvédelmi biztosítások
– segítünk érvényesíteni jogait és 

jogos követeléseitAz új generáció
  biztosítója

Várpalota, Szabadság tér 6. Telefon: 88/746-963, 70/941-5676
Nyitva tartás: h.–cs.: 8.30–16-ig, p.: 8.30–14-ig, szo.–v.: zárva

Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

20/291-2649
apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig:

• Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15.
• Várpalota, Papír-írószer, szolgáltatóház
• Berhida, szabadság tér 5., elektro start szaküzlet

apróhirdetések

szolgáltatói katalógus

Adója 1%-át felajánlhatja a Palotai Turul Társaságnak!
Adószám: 19381284 - 1 - 19  Számlaszám: 73900212 - 11068109

Zirci Takarékszövetkezet
Köszönjük!

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

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

TeL.: 06 (30) 520-7606

KLimabLaK
AJTÓ-ABLAK-NyíLászárÓ

Várpalota, Szt. István u. 13/A
Tel./fax: 88/787-918

Nyitva: h.–p.: 8.00–15.00

A lap legközelebb

március 11-én
jelenik meg.

MÁR BERHIDÁN IS 
feladhatja apróhirdetését!
Berhida, Szabadság tér 5., Elektro Start szaküzlet

A p r ó h i r d e t é s
nálunk csak 800 Ft!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
leadási határidô: március 6., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

tEljES köRÛ
NyoMDAI SzolgÁltAtÁS

VsP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

UNIQA BIztoSÍtÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

Tel.: 88/746-963, 
70/941-5676

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

Ingatlan
szilvásváradon a központban, de 

csendes helyen kétbejáratú,  két 
generációnak, vendéglátásra, 
cég-, önkormányzati üdülőnek 
is alkalmas 1200 nm területen 
fekvő 133 nm-es, gázkonvekto-
ros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdő-
szoba, ebédlő, nappali, kandal-
ló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érdeklődni lehet:  30/642-
0307, 36/355-201

eladó vagy kiadó egy 71 nm-es la-
kás Pétfürdőn a Liszt F. utcában, 
ár megegyezés szerint. 70/312-
5729

Pétfürdôn az Ösküi úton, aszfalto-
zott út mellett, 2325 nm-es sa-
roktelek 42 nm-es felújított kis 
házzal, nagy garázzsal, mellék-
épülettel eladó. Telephelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas. 
Víz, villany van, csatorna, gáz a 
kapu elôtt. Érd.: 20/291-2649.

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

Peremartoni kétszobás berendezett 
lakás alku nélkül 6,6 millió forin-
tért  eladó. 30/728-9002

eladó Várpalotán  városközponti, 
nappali + 2 fél szobás új nyílás-
zárós első emeleti középső lakás. 
Érd: 88/746-326

eladó Várpalotán  a Brinkman ház-
ban egy 2. emeleti, teljesen fel-
újított 1+2 fél szobás gardróbos, 
hőmennyiségmérős téglalakás.  
Ugyanitt a tési úti garázssoron 
garázs eladó. 20/327-6056.

eladó Várpalotán téglaépületben 49 
nm-es hőmennyiségmérős lakás. 
20/339-2178

Várpalotán a piaccal szemben egy-
szobás, földszinti, összkomfortos 
vízórás bútorozott lakás azonnal  
beköltözhetően kiadó vagy eladó. 
Irodának és üzletnek is alkalmas. 

Tel.: 30/322-3796, 88/470-021

Vegyes
régi motorokat (Pannónia, Csepel 

stb.) keresek megvételre. Oldal-
kocsi, alkatrész, szakkönyv,  ré-
gi katonai felszerelés, sisak, irat, 
ruházat is érdekel. 70/514-8314

Feles bértartót keresek barátságos 
fjord lovam mellé, kizárólag lo-
vagolni tudó, lószerető női lovas 
személyében. 70/772-4496 

régi bútort, paraszti, polgári bútor-
zatot, lakáskiegészítőket (fogas, 
csillár stb.), használati tárgyakat  
vásárolnék. 20/291-2649

üdülési csekket vásárolnék. 70/514-
8314

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

Tel.: (88) 371-042, mobil: 06 (30) 976-1743
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Megemelt támogatás
A jelenlegi városvezetés a kez-

detektől célként tűzte ki a Vár-
palotai Bányász Sportkör régi fé-
nyének visszaállítását. 2009-ben 
mind a kézilabdázók, mind a focis-
ták a kitűzött célt teljesítve baj-
nokságot nyertek, és ezzel ma-
gasabb osztályban folytathatták 
küzdelmeiket. Az előrelépés azon-
ban megnövekedett költségekkel 
is járt. A labdarúgócsapatnál pél-
dául jelentősen megemelkedtek 
az utazási költségek annak követ-
keztében, hogy a Magyar Labdarú-

gó Szövetség érthetetlen okból a 
Dráva-csoportba sorsolta az együt-
test. Mindezek következtében ke-
rült elfogadásra az a javaslat, hogy 
a tavalyi 15 millió forint helyett a 
2010-es évben 20 millió forint áll-
jon a VBSK rendelkezésére az ön-
kormányzat részéről. A megítélt 
összeg nemcsak a felnőttcsapatok 
támogatását jelenti, hanem egyút-
tal sok száz gyermek szabadidejé-
nek a szakosztályok keretein belüli 
hasznos eltöltését is segíti.

B. V.

Otthon továbbra is 
veretlenek a kézisek

tököl KsK–Várpalotai Bányász sK 
27:20 (16:6)

Nem hozott szerencsét február 
13-a a VBSK együttesének. A haza-
iak a téli időszakban megerősítet-
ték a játékoskeretüket, az újonnan 
érkezők közül különösen Savon vil-
logott, aki 12 gólt szerzett a pa-
lotaiak ellen. A Bányász rendkívül 
gyenge napot fogott ki, mindegyik 
csapatrész elmaradt az ősszel lá-
tott jó teljesítményétől. Az első 
húsz percben szerzett három talá-
lat pedig önmagáért beszél, amíg 
a vendégeknek semmi sem sikerült, 
addig a Tököl szinte valamennyi 
támadása góllal végződött. Ekkor 
tízgólos előnyre szert téve, 13:3-at 
mutatott az eredményjelző a haza-
iak javára, a különbség a félidőig 
már nem változott. A második já-
tékrészben a Bányász részéről már 
csak egy kisebb felzárkózásra fu-
totta a csapat erejébõl.

Várpalotai Bányász sK–alba 
regia Kse 25:21 (13:10)

Egy hét leforgása alatt nagyot 
javult a csapat teljesítménye, így 
sikerült otthon tartani a két baj-
noki pontot az Alba Regia elleni 

szomszédvári rangadón. Az első 
félidő változatos küzdelmet ho-
zott, a Bányász szerezte meg a 
vezetést, majd a fehérvári gár-
da tett szert kétgólos előnyre. A 
hajrá azonban a Paic Róbertet to-
vábbra is nélkülözni kényszerülő 
palotaiaké volt, Gebhardt gólerős 
játékának és a csereként beálló 
Cziráki védéseinek köszönhetően 
immár háromgólos hazai előnnyel 
vonultak a csapatok pihenőre.

A második játékrészben egy 
percig sem forgott veszélyben a 
VBSK győzelme, a legnagyobb kü-
lönbség hat gól volt, a vége négy 
lett, ám emiatt senki sem volt 
csalódott. A sikernek köszönhe-
tően a Bányász ugyanis előre-
lépett a tabella 5. helyére, és a 
több mint két éve tartó hazai baj-
noki veretlenségi sorozata is foly-
tatódik. 

A kézisek legközelebb február 
28-án Nagyatádon vendégszere-
pelnek, majd március 6-án 18 óra-
kor a Szentendre együttesét fo-
gadják az őszi egygólos vereség 
visszavágásának reményében.

BérCzes VIKtOr 
FOtó: VarPalOtaI.Hu

terepfutók versenye
Hatvanfős mezőnyben négy vár-

palotai vett részt a balatonalmádi 
terepfutóversenyen. A hölgyek hat, 
a férfiak tíz kilométeres távon in-
dulhattak, az idősebb versenyzők 
pedig négy kilométeres táv elé 
néztek. Az indulókat korosztályon-
ként és nemenként külön díjazták, 
és minden célba érkezőt meleg te-
ával vártak.

A hagyományos, január végi 
megmérettetés nagyon szép, csen-
des időben zajlott, nagy pelyhek-
ben hullott a hó, de ez minket egy-
általán nem zavart. Sajnos a tava-
lyi első helyezettünk, Sebők Béla 

nem tudott eljönni betegség mi-
att, így nem védhette meg elsőbb-
ségét. Szerencsére idén sem ma-
radtunk érem nélkül, Fazekas Mar-
git első, Horváth Erzsébet második 
helyen végzett. A férfiaknál Simon 
László és jómagam szintén második 
helyezést értünk el – mondta Mé-
reg József, a Marathon TKE elnöke.

Az egyesület soron következő 
rendezvénye március 7-én a 40. 
Schmidt Ferenc Péti Terepfutóver-
seny, ahol 600 méteren, valamint 
2, 5 és 10 kilométeren mérettethe-
tik meg magukat a versenyzők.

B. K.

Ifjúsági világbajnoki 
címért bokszolhat

Az illetékes menedzsment hi-
vatalosan is megerősítette, hogy 

Vető Gábor április 17-én a WBC 
szervezet könnyűsúlyú ifjúsági vi-
lágbajnoki címéért bokszolhat. Az 
eseményre a svájci Tramelanban 
kerül sor , a 13 összecsapás után 
is veretlen Vető ellenfele a 22 
éves tanzániai Omari Ramadan (7 
győzelem, 4 vereség, 1 döntetlen) 
lesz. A WBC-nél 22. helyre rangso-
rolt várpalotai illetőségű, de sváj-
ci és amerikai menedzsment tá-
mogatását is élvező 21 éves Vető 
számára fontos lépcsőfok lehet a 
találkozó, amelyen profi karrierje 
első címét gyűjtheti be.

FelHíVÁs
Március elsejével a Bakony utca 14. szám alatt működő gyermek há-
ziorvosi szolgálat, az I. számú gyermekkörzet (dr. Bányai Erzsébet 
volt körzete) rendelőjében megkezdi működését a helyettesítő orvos, 
dr. Aschenbrenner Zsuzsanna. Kérjük a lakosságot, hogy aki ehhez a 
körzethez tartozik vagy tartozott, a tési-dombi rendelőt keresse fel, 
hogy a praxis működőképes lehessen. A doktornő hétfőtől várja kis 
betegeit!
Várpalota, I. sz. gyermekkörzet: dr. Aschenbrenner Zsuzsanna
A rendelő címe: 8100 Várpalota, Bakony u. 14.
Rendelési idő: h.: 11–15, k.: 9–12, sz.: 11–14, cs.: 11–14, p.: 9–12



Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 
Nyitva: H-P. 9-17 és Szo. 9-12

Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 
Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12

www.hubertparketta.hu

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc 
és alátétfólia!
További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.
Az akció 2010. 02. 01-tõl 2010. 02. 28-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

18–40%
kedvezmény

féle laminált padló

minden laminálT padlóra

Fizetett politikai hirdetés


