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Magyarország rosszkedvű. Im-
már a közgazdászkörökben legmeg-
bízhatóbbnak tartott hetilap, a lon-
doni The Economist adatai szerint 
is, amely a napokban tette közzé, 
hogy az elkeseredettségi index ha-
zánkban elérte a 16,1 százalékot. 
Ehhez a mutatóhoz úgy jutottak, 
hogy összeadták a 10,5 százalé-
kos munkanélküliséget az öt-, hat-
százalékos inflációs rátával. Ahol 
e két mutatónak az összege meg-
haladja a tízet, ott a közgazdasági 
tankönyvek szerint drámai a han-
gulat. Persze tudjuk ezt a hangu-
latindex nélkül is. Én például egy 
ideje már meg se merem kérdezni 
ismerőseimtől, barátaimtól, hogy 
vannak, mert arcuk mindjárt ideges 
rángásba kezd. Az egyiknek most 
rúgták ki a fiát munkahelyéről, le-
építés miatt, a másik elvesztette a 
másodállását, s most kétségbe van 
esve, mert Magyarországon köztu-
dottan nem lehet megélni egy fize-

tésből. És akkor mit szóljon az, aki-
nek egyetlen munkahelye sincsen, 
nem is volt és nem is lesz, ha így 
mennek a dolgok tovább? 

A legnagyobb probléma hazánk-
ban a korrupció mellett a munka-
nélküliség. Magyarországon jelen-
leg csaknem 900 ezer a regiszt-
rált munkanélküliek száma, plusz 
nyugodtan hozzáadhatnánk ehhez 
a feketén foglalkoztatottak milli-
ós táborát és a kényszervállalkozók 
tömegét, akiknek szintén nincs már 
miből megélni, mert minden pang, 
semmire sincs kereslet. Nincs mun-
ka, nincs megrendelés. Immár drá-
mai a diplomás fiataljaink munka-
nélkülisége is. Mennek is külföldre, 
Londonban lassan többen lesznek, 
mint itthon. Lassan majd gimná-
ziumi osztálytalálkozót könnyebb 
lesz odakint tartani, mint itthon.

Ebben a helyzetben a magyar 
kormánynak is már régen azt kel-
lett volna tennie, mint amit Francia-

országban Sárközy elnökék, vissza-
kérni a bankoktól a megsegítésük-
re adott pénzt, merthogy a bankok 
most már köszönik, jól vannak és 
ezt a kamatostól visszakapott pénzt 
mentőövként bedobni a gazdaság-
ba, kiadni kedvező hitelre a kis- és 
közepes vállalkozásoknak, hiszen ők 
lennének azok, akik a leggyorsab-
ban munkahelyeket teremthetnek. 
Erről persze nálunk szó sincs. Min-
den figyelmet és erőt leköt a po-
fátlan korrupciók felderítése, illet-
ve takargatása, a szánalmas bohóc-
kodás a hatalomért, ami, mint lát-
hatjuk, korántsem a közjót, hanem 
a magánzsebek és pártkasszák meg-
tömését szolgálja. Demagóg duma? 
Elismerem, de hát mit várnak az em-
berektől, akik körül minden egyfoly-
tában inog, akiknek nincs egy biz-
tos pontjuk. Az ember jobb, ha nem 
is próbálja eltervezni, hogy két év 
múlva hol dolgozik, mennyi fizeté-
sért. Tervezni itt már lehetetlen. Ek-

kora káosz még nem volt. És ezt nem 
csak a gazdasági világválság okozta. 

Csath Magdolna közgazdász mi-
napi veszprémi előadásában a leg-
fontosabb mutatókat szem előtt 
tartva szépen levezette, hogy a té-
ves gazdaságpolitika már 2007-ben 
taccsra vágta az országot. Megszo-
rítások, kiadáscsökkentés és adó-
emelés gyöngítette le a magyar 
gazdaságot, és erre jött 2008-ban 
a gazdasági világválság. A megszo-
rítások levét még sokáig inni fog-
juk. Hiszen ahhoz, hogy humánu-
sabb, jobbkedvű társadalomban 
él hessünk, éppen oda kellett vol-
na beruházni, ahonnan elvettek: 
ok tatás, egészségügy, közlekedés, 
kultúra. Ezek után nem lehet mást 
mondani, mint hogy sürgősen kelle-
ne egy új kormány, amelyben bízni 
lehet, és amelyik képes ösztönözni, 
kiutat mutatni ebből a katyvaszból, 
amibe jócskán belekeveredtünk.

Balassa Gellért

rosszkedvű hagyaték
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sok  rossz  saját zsebre hasznot hozó döntés született meg negyven 
év alatt ebben a városban! Ez a csúcs! A Pafe a városnak, tehát ne-
künk tenne a zsebünkbe! Ellenzők! Ész helyett káposztalé van a fe-
jetekben! Egy 49 éves zenét, fiatalokat, a várost szerető rocknagyi. 
20/533-9216

 a sok okos gondolkodjon! Hová menjenek a mai fiatalok, és az én kor-
osztályom is szórakozni?  Minden halott, és egy ilyen lehetőséget 
kihagyni mint a fesztivál, valami hiányzik a mókuskeréknél. V.-né 
20/242-9516

Drótposta

Közrend és közbiztonság 
az alsóvárosban

Jákli tivadar, az alsóváros-
rákóczi-telep egyéni képvise-
lője tartott lakossági fórumot, 
ahol tájékoztató hangzott el a 
városrész közrendje és közbiz-
tonsága alakulásáról az elmúlt 
három és fél évben. a fórumon 
megjelent Németh Árpád pol-
gármester, Zékány József főhad-
nagy, a Várpalotai rendőrkapi-
tányság közrendvédelmi osztá-
lyának megbízott vezetője, és 
Madarász József, a közterület-
felügyelet vezetője is. 

– Elsőként feltérképeztük az 
Alsóvárost a közrend és közlekedés 
szempontjából. A Dankó és a Béke 
utca nagy forgalma ellensúlyozá-
saként tábla került kihelyezésre a 
Béke utcában, majd a buszok és 
a teherautók kitiltására is külön 
táblát tettek ki – kezdte beszá-
molóját Jákli Tivadar. Igyekeztek 
megoldani az Alsóvárosban a vi-
lágítással kapcsolatban felmerült 
problémákat is, sajnos azonban az 
E.ON-nal sikertelen volt a kapcso-
latfelvétel. A Hársfa utcában szin-
tén táblák kerültek kihelyezésre, 
amely megszüntette a buszok par-
kolása által okozott problémákat. 
– Sok gond van a 8. számú főúton 
való gyalogos átkeléssel, amely-
nek egyetlen hatékony megoldása 
az elkerülő út megépülése lenne, 
ez azonban nem az önkormányzat 
hatásköre. Lakossági kérésre meg-
oldódott a vasúttól induló busz-

közlekedés problémája, és kéré-
sünkre a Rákóczi-telepen, az isko-
lánál időnként rendőri jelenlétet 
biztosít a kapitányság – számolt 
be a képviselő.

Egyik fő téma volt a fel-
újított Zichy utcában történő 
megnövekedett sebességű forga-
lom, amely gondot okoz az itt la-
kóknak. Az ötvenmillió forintos 
felújítás után az utca kiváló minő-
ségű lett, ennek azonban az a kö-
vetkezménye, hogy az autók, mo-
torok nagy sebességgel haladnak 
át, még éjszaka is, zavarva az ott 
lakókat. A polgármester és a kép-
viselő-testület többsége javaslata 
alapján a terv a 30 km-es sebes-
ségkorlátozó tábla elhelyezése. – 
Felvetődött a fekvőrendőr beépí-
tése is, de a frissen felújított ut-
cába legalább 30 fekvőrendőrre 
lenne szükség, kevesebbnek nem 
lenne értelme, ez viszont nagy 
összegbe kerülne – hangsúlyozta 
Németh Árpád. 

Jákli Tivadar tájékoztatta a 
megjelenteket az idei évre vonat-
kozóan is: a Rákóczi-telepen egy 
légszennyezettség-mérő kerül el-
helyezésre, és megoldják a csapa-
dékvíz-elvezetés gondját is. A la-
kosok többek között érdeklődtek a 
szemételszállításról, a Dankó utca 
túl nagy forgalma, a 8-as út nyári 
óriási átmenő forgalma, valamint 
a hajléktalanszálló okozta problé-
mák és megoldások felől is.

GÁGó aNIta

akik megszenvedték 
a kommunizmust

Minden évben február 25-e az 
a nap, amikor felidézzük törté-
nelmünk egy szörnyű időszakát, 
hogy méltó emléket állítsunk a 
kommunista diktatúra szenve-
dő áldozatainak. sokan ma is 
köztünk élnek még, beszélnek 
a múltról, amelyet fájdalom és 
düh nélkül nem lehet elmondani 
és meghallgatni.

A Várpalotai ’56-os Klub és a 
Palotai Turul Társaság vállalta fel 
évek óta, hogy fejet hajt ezen a 
napon az áldozatok előtt. Idén 
a megemlékezés fő előadójaként 
Nyírfás Dezsőt hívta meg a két 
szervezet, aki a Politikai Elítél-
tek Közössége vezetőségi tagja-
ként, valamikori elítéltként, aki 
a várpalotai Cser-aknában dolgo-
zott kilenc évet mint rab, hitele-
sen beszélt az eseményekről. 

Schmidt Ferenc, az '56-os Klub 
alelnöke köszöntötte az előadót 
és a megjelenteket, majd emlé-
keztetett arra, hogy a Faller Je-
nő Szakképző Iskola falán lévő 
emléktábla kihelyezését éppen a 
Politikai Elítéltek Közössége kez-
deményezte. Megemlítette, hogy 
nem tudott jelen lenni, de kö-
szönti az emlékezőket Németh Ár-
pád polgármester, Egerszegi La-
jos, az '56-os Klub elnöke és Ang-

liából Szarvas József valamikori 
’56-os forradalmár. Völgyi József 
volt Gulág-rab és Somlyai Sándor, 
aki szintén tagja a két szervező 
egyesületnek, saját irodalmi alko-
tásaikkal emlékeztek meg a tragi-
kus múltról, előadásukban verset 
és prózát hallgathatott meg a kö-
zönség.

Nyírfás Dezső beszélt az akko-
ri rendszer módszereiről, a bör-
tönök, kivégzések rémségeiről, a 
kitelepítések könyörtelenségei-
ről. Véleménye szerint a kommu-
nizmussal kapcsolatban nem be-
szélhetünk emlékezésről, múlt-
ról, mivel „ők ott lesznek jelké-
pesen minden kilométerkőnél”. A 
perekre és ítéletekre vonatkozó 
példákkal, statisztikai adatokkal 
támasztotta alá mondanivalóját, 
különös tekintettel Vas megyé-
re, ahonnan ő is származik. Hall-
hattak a megjelentek a hírhedt 
Andrássy úti eseményekről, az itt 
folytatott kegyetlenkedésekről, 
kihallgatások szörnyűségeiről, és 
persze saját várpalotai kötődésé-
ről. A megemlékezés zárásaként 
a résztvevők megkoszorúzták a 
Faller Szakképző Iskola falán lé-
vő emléktáblát, és a mécses élő 
lángjával tették tiszteletüket a 
halottak emléke előtt. 

G. a.
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Visszavonták a határozatot
Ismét több, fejlesztést elősegí-
tő pályázatról és szociális kérdé-
sekről döntöttek a képviselők a 
februári ülésen, és hosszas vita 
után visszavonták a legutóbbi 
rendkívüli testületi ülésen meg-
hozott, a Pannónia fesztiválra 
vonatkozó határozatot.

Bakonykúti indítványa alapján 
Csór, Iszkaszentgyörgy, Isztimér 
és Várpalota részvételével közös 
kezdeményezés jött létre a né-
metországi Wildpoldsried, illetve 
az osztrák Güssing településeken 
kialakított környezetbarát ener-
giagazdálkodási modell magyar-
országi meghonosításának előse-
gítésére. A részvételre vonatkozó 
szándéknyilatkozatot már aláír-

ták az érintettek, a testület most 
hozzájárult a további tárgyalások 
folytatásához. Ismételten kiírásra 
került az Aktív kórházi ellátáso-
kat kiváltó járóbeteg szolgáltatá-
sok fejlesztéséről szóló pályázat, 
amelynek célja az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területi kiegyenlítése, a társadal-
mi esélykülönbségek csökkenté-
se, a városnak így újra lehetősé-
ge nyílik pályázni az egészségügy 
fejlesztésére.

A testület támogatta a város 
részvételét egy nemzetközi kuta-
tási pályázatban, amelynek célja a 
helyi szociális rendszer vizsgála-
ta, arra vonatkozóan, hogy a szo-
ciálpolitika különböző területei 
milyen módon segítik elő a tár-

sadalmi integrációt. A Csupaszív 
Nagycsaládos Egyesület, bevonva 
az önkormányzatot, pályázatot kí-
ván benyújtani a Héra alapítvány-
hoz a szociálisan rászoruló ener-
giafogyasztók támogatása céljá-
ból. A képviselők beleegyezésü-
ket adták a csatlakozáshoz. A két 
pályázaton való részvétel anyagi 
ráfordítást nem igényel az önkor-
mányzat részéről. 

A képviselők elhatározták, 
hogy támogatják a Várpalotai Kis-
térség Többcélú Társulásának az 
„Első lépés” – alacsony foglalkoz-
tatási eséllyel rendelkezők képes-
sé tevő és önálló életvitelt előse-
gítő programjai című pályázaton 
való részvételt, amelyhez Várpa-
lota mint gesztor település biz-

tosítja a pénzügyi fedezetet. Az 
önkormányzat a szociálisan rá-
szorulóknak adható lakásfenntar-
tási támogatást a testületi dön-
tés nyomán ezentúl természetben 
nyújtja, a támogatás közvetlenül 
a közüzemi szolgáltatóhoz kerül 
átutalásra. 

A Magzatvédő Társaság által 
Várpalotán állított „A meg nem 
született gyermekekért” feliratú 
emléktábla eddig a város egy ját-
szóterén állt. A testület úgy hatá-
rozott, hogy a táblát alkalmasabb 
helyen, a várpalotai alsóvárosi te-
metőben helyezik el, ahol méltó 
módon állít emléket a magzatkorú 
gyermekeknek. 

GÁGó aNIta

Mégis lesz  
Pannónia fesztivál

az önkormányzati képviselő-
testület Németh Árpád polgár-
mester javaslatára újra tárgyal-
ta a Pannónia fesztivál szervező-
ivel kötendő szerződés ügyét, és 
visszavonta az előzőekben meg-
hozott határozatot. a fiatalok és 
kevésbé fiatalok májusban újra 
birtokba vehetik a Cseri-erdőt, 
és szórakozhatnak a nagy sikerű 
zenei fesztiválon.

A február 25-i testületi ülés so-
rán hosszas vita bontakozott ki a 
Petrol Music & Media Kft.-vel kö-
tendő szerződéssel kapcsolatban. A 
február 17-i rendkívüli ülésen elfo-
gadott határozatban megfogalma-
zott feltételek miatt – bár a fesz-
tivált a képviselők támogatták – a 
Pannónia fesztivál szervezőjének 
képviselője úgy nyilatkozott, nem 
kívánja Várpalotán megrendezni a 
fesztivált. Ezek után nagyon sokan 
háborodtak fel azon, hogy nem lesz 
ebben az évben Pannónia fesztivál, 
hibáztatva a város vezetőit. 

Az ülésen a többségi döntés-
sel az a határozat került végül el-
fogadásra, amely szerint a feszti-

vált szervező kft. idén egymillió 
forintot fizet az önkormányzat-
nak a Cseri-erdő bérbevételéért, 
a rendezvény után fásítási prog-
ramot végeztet a kft., és meg-
egyeznek egy hosszú távú (5-7 
éves) szerződésről, amely alapján 
a jövőben a jegybevételből része-
sedés illeti meg az önkormányza-
tot. A testület több módosító ja-
vaslat megvitatása után név sze-
rinti szavazással döntött tehát 
az ügyben: visszavonja az előze-
tes határozatot, és megbízza a 
polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a meghozott hatá-
rozat értelmében a Petrol Music 
& Media Kft.-vel, mely garantálja 
több évre a Pafe Várpalotán való 
megrendezését, bevételt is hozva 
a városnak.

A szerződést azóta sikeresen 
megkötötte az önkormányzat a 
szervező kft.-vel, így tovább foly-
tatódhat a fesztivál szervezése 
Várpalotán, ismertséget hozva a 
városnak és örömet az egész or-
szágból érkező több tízezer érdek-
lődő rajongónak.

G. a.

Istenről, családról és hazáról
Zsúfolásig megtelt a Nepomuki 
katolikus iskola tornaterme feb-
ruár 23-án, a közönség érdeklő-
déssel hallgatta eperjes Károly 
szuggesztív előadását, mely taní-
tott és szórakoztatott egyszerre, 
a színművésztől megszokott lebi-
lincselő stílusban.

Talabér Márta, a megyei közgyű-
lés alelnöke és a KÉSZ helyi szer-
vezete meghívására érkezett  vá-
rosunkba a népszerű színész, aki a 
Veszprémi Petőfi Színház művészeti 
vezetője. Eperjes Károly évek óta el-
kötelezett keresztényként nyilatko-
zik a társadalmat, közéletet, nemze-
tet mélyen érintő-befolyásoló kérdé-
sekről. A rendezvény elején Talabér 
Márta köszöntötte a színművészt. 

– Minden döntésünknek társadal-
mi vonatkozása van, senki nem von-
hatja ki magát a politika alól – emel-
te ki az előadó beszéde kezdetén.  – 
Az életünket és az azt szervező rend-
szereket vagy az öntörvény vagy az 
isteni törvény irányítja, a társadal-
makra jellemző izmusok esetében 
pedig mindig az öntörvényről van 
szó. Talabér Márta beszélt a keresz-
tény hit rendkívüli fontosságáról: az 
ország felemelkedésének egyetlen 
lehetősége a keresztény hithez való 
visszatalálás, enélkül nem lesz rend. 

Hit- és erkölcstan vagy az eti-
ka tanítására lenne szükség köte-
lezően az iskolákban, hiszen szívre 
nevelni kell, az észre tanítani, mo-
rál és bölcselet – különösen lénye-
gesnek kell lenniük az oktatásban. 
Eperjes előadásában a magyar nép 
életére vonatkozó három Trianonról 
beszélt.  1920, amikor az ország két-
harmadát elvesztette, elválasztot-
ták a kenyér belét a héjától; szellemi 
Trianon pusztított 1994-ben, ami-
kor Isten nélküli civilizációt szavaz-
tak meg; és harmadrészt a lelki Tria-
non, 2004. december 5-e, a többség 
ekkor nemmel szavazott a határon 
túli magyarok ügyében. Az embe-
ri identitás terén kiemelte, Isten, 
család, haza egységére van szük-
ség, hogy eljussunk az örök életre. 
Eperjes Károly szerint a sorrend kü-
lönösen fontos, mert ha ez válto-
zik, akkor borul az ember identitá-
sa, és az egyes értékek háttérbe szo-
rulása csak veszteséggel jár. GÁGó
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a marhahúsfogyasztás előnyei
Az utóbbi évtizedekben a fej-

lett országokban, így hazánkban 
is,  a túlzott kövérség, a diabé-
tesz, a szív- és érrendszeri, va-
lamint  a rákos megbetegedések 
számának  ugrásszerű növekedé-
sével  az érdeklődés homlokte-
rébe  került az egészségmegőrző  
táplálkozás. Emiatt a társadalom-
ban egy elutasító reakció indult 
el a mesterséges élelmiszer-ipari 
anyagokat tartalmazó, és immár 
egyértelműen egészségkárosító 
élelmiszerekkel szemben, továbbá 
ezzel egy időben a húsminőséggel 
szemben támasztott fogyasztói 
igények is átalakultak.

Az étrendben ajánlatos a zsí-
rok fogyasztásának csökkentése, 
míg ajánlott a többszörösen telí-
tetlen zsírsavakban – főleg az n-3 
vagy omega-3 zsírsavakban és az 
ún. konjugált linolinsavban – gaz-
dag húsok fogyasztása. A szarvas-
marhahús elsőként tartalmaz ilyen 
zsírokat. 

A legutóbbi vizsgálatok alap-
ján ma már egyértelműen kijelent-
hető, hogy  ezen zsírsavak meg-
felelő arányú fogyasztása a rákos 
sejtek – mint a mai társadalom es-
küdt ellensége – elburjánzásának 
állít komoly akadályokat.

A táplálkozási kísérletek iga-
zolták, hogy a táplálékkal felvett 
n-6 és n-3 zsírsavak versengenek 
a sejtmembránba való beépülé-
sért. A kompetíció elkerülése ér-
dekében a linol- és linolénsavak, 
valamint az n-6 és az n-3 zsírsa-
vaknak meghatározott arányban 
kell szerepelniük a táplálékban. A 
megfelelő arány a 4:1.  Megálla-
pítható, hogy az összes szarvas-
marha típus közül a magyar szürke 
szarvasmarha esetében   a linolsav 
és linolénsav  aránya a húsban a 
legkedvezőbb. 

Ezek mellett igen jelentős 
arány ban tartalmaz karnitint a 
marhahús, amely kulcsfontossá-
gú szerepet játszik szervezetünk 

energiával történő ellátásában, 
részt vesz  a zsírsavak elégetésé-
ben, az izmok anyagcseréjében, a 
szívizmot is beleértve. Hiányában 
csökken a vércukorszint és izom-
gyengeség lép fel. 

A kiváló táplálkozásbiológiai 
hatásai ellenére sajnos Magyar-
országon eddig a marhahúsfo-
gyasztás a rendszerváltáskor ala-
csony szintről még mélyebbre zu-
hant, ami 3 kg/fő/év. Érzékeltet-
ve a helyzet súlyát, ez a szám a 
múlt század közepén 35-40 kg/fő/
év volt. 

A kutatások megállapításai 
szerint az alacsony fogyasztá-
si szint oka kizárólag a termék 
nem ismerésében, a hagyományos 
konyhatechnikák elhanyagolásá-
ban keresendő. 

Kijelenthető, hogy az ízle-
tes és egészséges magyar konyha 
megőrzése illetve a vidék fenntar-
tása mindannyiunk érdeke és kö-
telessége.  aH

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. 
működési folyamatainak optimalizálása során követelé-
seink behajtására szerződést kötött a MIXTON – TEAM 
Holding Zrt.-vel (Képviselő: Stámusz István, iroda címe: 
2800 Tatabánya, Mártírok útja 7. fsz/1., telefon: 34/304-
623).

Amennyiben Önnek lejárt határidejű (ki nem fizetett) tartozása 
van, úgy cégünktől értesítést fog kapni, mely után lehetősége 
lesz tartozását társaságunknál rendezni. Ha a tartozását tovább-
ra sem egyenlíti ki, úgy Megbízottunk részére átadjuk a vonat-
kozó adatokat.

Megbízottunk jogosult a fizetési kötelezettségek teljesítése 
érdekében eljárni, a

• bérleti díjhátralék
• hulladékszállítási díjhátralék
• távhő díjhátralék

kiegyenlítésére szolgáló készpénzt átvenni, fizetési ütemezésről 
tárgyalni és megállapodást kötni, valamint

•  a melegvíz vételezési lehetőséget megszüntetni.

A felhatalmazás 2010. február 16. 
napjától visszavonásig érvényes. 

Helt Tamás ügyvezető
Várpalotai Közüzemi Kft.

T Á J É K O Z TAT Ó

Felhívás
Az önkormányzat 2009 őszén 

egészségprevenciós mozgalmat 
indított a méhnyakrák és nemi 
szervi szemölcs ellen.  A helyi la-
kosú 13 éves kislányok egészsége 
számára az önkormányzat igen je-
lentős támogatással  biztosítja a 3 
oltásból álló védőoltás-sorozatot, 
amennyiben a szülő kéri azt.

Az önkormányzat most kibővíti 
a HPV elleni programot, így azok a 
helybéli lakosok, akik nem tartoz-
nak a kiemelten támogatott kor-
csoportba, de megfelelő életko-
rúak (lányok és  felnőtt hölgyek, 
továbbá a 9–15 év közötti fiúk is)  
igen jelentős árkedvezménnyel 
juthatnak a 4 komponensű védő-
oltáshoz  a kijelölt gyógyszertár-
ban, orvosi vény ellenében. 

A recept felíratható a gyermek-
orvosnál, háziorvosnál vagy a nő-
gyógyásznál. A receptet kedvez-
ményes áron a Szent Anna Gyógy-
szertárban lehet beváltani.

NéMetH ÁrPÁD 
POlGÁrMester
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Megkérdeztük...

Hol tanul 
tovább?

Csomós István tanuló
Most fejezem be a 10. osztályt a 

Várkerti Szakiskolában. Szeptember-
ben itt szeretném folytatni szociális 
gondozó szakmában. Ez egy kétéves 
képzés, ha elvégeztem, tervbe ve-
szem az érettségit is. Később szeret-
nék a szociális szférában dolgozni. 

Bálint Izabella tanuló
Májusban érettségizem a Thuri 

György Gimnáziumban. A Pannon 
Egyetem székesfehérvári kihelye-
zett szakára jelentkeztem, pénzügyi 
ügyintéző felsőfokú szakképzésre. 
Utána gazdálkodási menedzsmen-
tet szeretnék még tanulni. 

Juhász Zoltán tanuló
Kőművesként végzek idén a 

Faller Jenő Szakképző Iskolában. 
Jövőre szeretném elkezdeni esti-
ben az érettségit a Rába gimnázi-
umban, munka mellett.  

 aNGIe

Fejlesztés a Felsővárosban
Harmincöt telek kerülhet be-
építésre a Felsővárosban szabó-
Bátor tamás, a körzet egyéni 
képviselője, a városfejleszté-
si, idegenforgalmi és mezőgaz-
dasági bizottság elnöke kezde-
ményezésére, így a város egyik 
legjobb fekvésű, jelenleg feltá-
ratlan területének rendezett be-
építésével, út létesítésével szé-
pülhet a városrész. 

Várpalota Felsőváros kiemelt 
terület a városfejlesztés szem-
pontjából, hiszen a legrégebbi és 
az egyik legszebb része települé-

sünknek. Itt van egy négy és fél 
hektáros beépítetlen, körbezárt, a 
Rózsakút, Budai Nagy Antal, Bán 
Aladár, Resán Mihály és Ney Dávid 
utca által határolt terület, amely 
most építési céllal hasznosításra 
kerülhet. Nem új keletű kezdemé-
nyezésről van szó, közel harminc 
éve vár megoldásra a feltáratlan 
telkek kérdése, azóta próbálják a 
tulajdonosok, a Rózsakút és a Bu-
dai Nagy Antal utca épületeinek 
gazdái megoldani az üres telkek 
problémáját. Voltak már kísérletek 
erre vonatkozóan, de eddig siker-
telenül, így az értékes terület ez 
idáig látens vagyona volt csupán 
a városnak és a magántulajdono-
soknak is. Szabó-Bátor Tamás kép-
viselő élére állt a kezdeményezés-
nek, programjában is vállalta ezt 
a feladatot. – 2008-ban belevág-
tunk a megvalósításba, felkértem 
a Palotakonzult Kft.-t, hogy ké-
szítsék elő ezt a projektet, miután 
Németh Árpád polgármester és a 
képviselő-testület a kezdeménye-
zés mellé állt, és támogatta. El-
sőként felvettük a kapcsolatot a 

főépítésszel, megnéztük, a rende-
zési tervben milyen lehetőségek 
vannak a beépítésre. Lakossági fó-
rumot szerveztünk öt alkalommal, 
kiderült, hogy egyöntetű a véle-
mény a lakosok részéről: a terüle-
tet hasznosítani szeretnék – tájé-
koztatott Szabó-Bátor Tamás.   

A város egyik legkedvezőbb 
fekvésű része ez a négy és fél hek-
táros nyugati-délnyugati tájolá-
sú, kertvárosi övezetű terület, és 
emellett előnyt jelent, hogy köny-
nyen megközelíthető a városköz-
pont. A terület mintegy egyne-
gyed része önkormányzati, a töb-

bi pedig magántulajdon. A projekt 
lényege, hogy az önkormányzat 
nem a telkeket akarja felvásárolni, 
kisajátítani, hanem utat épít a te-
rületen, és azután a telkéről – az 
elkészített telekalakítási tervet 
figyelembe véve – mindenki saját 
belátása szerint dönt majd, de so-
kan szeretnék megtartani a család 
számára. – Az önkormányzat szá-
mára szükségessé vált magánterü-
leteket vásárolni a létesülő úthoz, 
a tulajdonosoknak ehhez hozzá-
járuló nyilatkozatot kellett adni-
uk. Megvan a 48 tulajdonos száz-
százalékos támogatása, az összes 
nyilatkozat az érintett tulajdono-
soktól. A sikeres első lépés pél-
daértékű összefogással megszüle-
tett, mindenki jónak és hasznos-
nak találta a terveket – hangsú-
lyozta a képviselő. 

Bándli Gyula, a Palotakonzult 
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 
most, miután megvannak a meg-
állapodások a tulajdonosokkal, el-
készültek a műszaki munkarészek, 
a telekalakítási terv, a földhivatali 
bejegyzéshez szükséges előkészíté-

sek befejeződtek, a Palotakonzult 
Kft. megbízása lezárult. Megkez-
dődhet az úthoz szükséges terü-
letekre vonatkozóan az adásvéte-
li szerződések elkészítése, majd az 
összes szerződés megkötése után 
kerülhet sor a földhivatalnál az út 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésé-
re. Ezt követően lehet felkutatni a 
finanszírozási hátteret, EU-forrást, 
támogatást, pályázati lehetősége-
ket az út megépítéséhez és a köz-
művesítéshez, másrészt megindul-
hat a magántulajdonosok telkei-
nek önálló kialakítása is. Kedvező 
esetben már ebben az évben meg-
kezdődhetnek a munkálatok. A Ró-
zsakút utcának településképi vé-
dettsége is van, amelyet a rende-
zési, valamint a telekalakítási terv 
is figyelembe vesz, és szabályozza 
a telkek beépítésének módját, az 
építménymagasságot, a zöldfelüle-
tek arányát. A területen megmarad 
a gyalogosforgalom, ami most is itt 
megy keresztül, és lesz egy kisebb 
közösségi tér is. 

Szabó-Bátor Tamás kiemelten 
beszélt arról, hogy Várpalota szá-
mára milyen előnyökkel jár a vá-
rosfejlesztő projekt. A 35 létesülő 
telekből 11 lesz önkormányzati tu-
lajdonú, ezáltal mintegy 40-50 mil-
lió forintos nagyságrendű vagyon 
válik piacképessé az önkormány-
zat számára. – A beruházás ezen 
túl is sok haszonnal jár: ahol épül 
35 ház, és van egy 700-800 milli-
ós beruházási háttér, ott munka-
helyteremtésre is lehetőség válik, 
fellendítheti a helyi építőipart, 
kereskedelmet, mindez pedig a 
megnövekedett iparűzési adó 
nyomán a városnak is pénzt jelent 
– hangsúlyozta a képviselő. Szé-
pül a városkép, lesz új út, építé-
si telkek (amely a városban jelen-
leg csak néhány helyen van, pedig 
igény lenne rá), emellett pedig so-
kan szívesen jönnének vissza erre 
a területre, akik itt nőttek fel, de 
építkezés lehetősége híján más-
hol telepedtek le. Ez a példaér-
tékű összefogás teljes mértékben 
összhangban van az önkormány-
zat munkahelyteremtő és város-
fejlesztő tevékenységével.

GÁGó aNIta

Várpalota gyöngyszeme lehet az újonnan kialakított felsőVárosi ingatlanegyüttes
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a kommunista rendszer 
borzalmai és áldozatai

Február 25. minden évben az a 
nap, amikor a kommunista dik-
tatúra idején szenvedett áldoza-
tokra emlékezünk, hogy feltár-
juk a múltat egy tiszta jövőért. 
a kommunizmus áldozatokat 
követelő keze emberek millióit 
érte el, családjainkban testvér, 
apa, nagymama elevenítheti fel 
fájdalmas emlékeit a múltból.

A második világháború után a 
kommunista vezetés megtorlása a 
lakosság több rétegére terjedt ki. 
Ezek közé tartozott a Magyaror-
szágon élő német lakosság is, hi-
szen az egész német népet tették 
felelőssé a háborús bűnökért, kol-
lektív megtorlást alkalmazva ve-
lük szemben. A magyar németaj-
kú lakosság tömeges kitelepíté-
se, illetve az ellenük alkalmazott 
tervszerű megbélyegzés a legtöbb 
helyen sok halálos áldozattal járt, 
életek törtek derékba, családok 
szakadtak szét, vagyonukat vesz-
tették el, mégpedig ártatlanul, 
csak nemzetiségük miatt.

Gullner Józsefné, Stróbl Mária 
idén 95 éves. 1951 óta él Várpalo-
tán családjával, Fertőrákosról, az 
abban az időben németlakta ha-
tár menti településről került ide. 
Az életéről mesél, emlékezik ar-
ra a sok-sok szenvedésre, amelyet 
megélt családjával együtt a hábo-
rú utáni években. 

– ’45-ben írás jött a kitelepí-
tésekről, megvolt a lista, hogy ki-
nek kell mennie. Van, akit felírtak, 
van, akit nem. Engem ki akartak 
telepíteni, férjemet itt hagyták, 
édesapámat és keresztszüleimet 
kitelepítették, nagynénémet, aki 
a doktornál volt szakács, nem vit-
ték el. ’45 végén, ’46 elején jöt-
tek, házról házra jártak, és men-
ni kellett, nem tehettek semmit. 
20 kg-nyi személyes holmit vihet-
tek csak magukkal családonként. 
Akinek tele volt a pince, a kam-
ra, mindent hagynia kellett.  Va-
gonokba tették, és vitték őket 
Sopronba, ahol három napig is állt 

a vagon, mire megtelt, aztán át-
vitték a határon, Weinheimbe, 
Dachauba. Engem is ki akartak te-
lepíteni, de nem mentem, magyar 
állampolgár volt a férjem, így ma-
radhattam végül itthon. Kereszt-
szüleim is kikerültek. Két évig vol-
tak Dauchauban, táborban, ahol 
dolgozniuk kellett, a romba dőlt 
Németországot a kitelepítettek 
építették fel. Az itt hagyott há-
zakba Csehszlovákiából hoztak 
magyarokat. Három éven keresz-
tül, razziák, lövöldözés, nem mer-
tünk az utcára menni.

Marika néni rokonsága is szét-
esett. Keresztszüleinek, akik fel-
nevelték, mert édesanyja korán 
meghalt, gyönyörű vízimalmuk 
volt, amelyet már harmadik ge-
neráción keresztül működtettek. 
Két-háromszáz évig bérelte a csa-
lád a püspökségtől, 1936-ban pe-
dig megvették, saját tulajdonuk-
ba került, aztán jött a kitelepítés, 
és mindent itt kellett hagyni: ga-
bona a magtárban, rengeteg állat, 
hatalmas rét, mind odaveszett. 
Marika néni férjével, három kis-
gyermekével is itt lakott, de ek-
kor menniük kellett, mindenüket a 
malomban hagyva, egy másik ház-
ba helyezték őket Fertőrákoson. 
Aztán dolgoztak, férje pék volt, 
ha itt nem volt munka, akkor favá-
gással szerezte meg a kenyérnek 
valót. Ekkor 1948-at írunk, a há-
rom gyermek 3, 8 és 10 évesek.  

– Egyszer, amikor éppen da-
gasztottam a kenyeret, jött há-
rom ávós. Náluk volt a kitelepí-
tettek listája, valahonnan előke-
rült, az én nevem is szerepelt raj-
ta, és megtaláltak. A gyerekek, 
a férjem nem voltak itthon, el is 
vittek rögtön, abban a ruhában, 
amiben voltam. A családom hete-
kig nem tudta, mi történt velem. 
Sopronba vittek, onnan Kapuvár-
ra, majd Csornára és Budapestre, 
az Andrássy út 60.-ba. Itt voltam 
48 órát. Rettenet volt, amit lát-
tam, hallottam, elmondhatatlan, 
hogy mit műveltek az ávósok! Bár-

hol voltunk, mindig éjszaka jöttek 
kihallgatni, már alig mertünk lefe-
küdni. Kérdezték, ki vagyok, mit 
csináltam, miért nem telepítet-
tek ki, én csak azt tudtam mon-
dani, hogy német nyelvű vagyok, 
de nem voltam pártban, gyereke-
im vannak... Aztán innen elvittek 
minket Kistarcsára, az internáló 
táborba. Két napig gyalogoltunk 

étlen-szomjan, ötezer ember: ku-
lákok, németek, magyarok, bárki, 
aki nem szolgáltatta be a tojást, 
vagy a zsírt, akit burzsujnak vagy 
kuláknak nyilvánítottak. 

Tizenegy hónapot töltött Mari-
ka néni a családjától távol. A kö-
rülményekhez képest jól élt a tá-
borban, a nőket nem bántották. 
Kistarcsán műhelyekben dolgoztak 
a férfiak és a nők, Marika néninek 
szerencséje volt: a táborparancs-
nok elvitte a családjához, a fele-
ségének segíteni, főzni, az unoká-
ira vigyázni, erről az időről még 
fényképet is őriz. Minden reggel 
hatkor jött egy rendőrnő, és kísér-
te el a parancsnok házába. 

– Nem volt rossz sorom, nagyon 
jó asszony volt, akinél dolgoztam, 
csakhogy nem voltam otthon, a 
gyerekeimmel. Akkor sajnos meg-
betegedtem, kórházba kerültem. 
Amikor meggyógyultam elkerül-
tem a rendőrkonyhára.  Levelezni 
lehetett, csomagot is kaphattunk, 
de én írtam az uramnak, hogy ne 
küldjön, mert megvan az élelmem, 
ezért csak ruhákat kaptam ott-

honról. Akkor is a táborban vol-
tam, amikor Mindszentyt letartóz-
tatták ’48-ban, és Kistarcsára hoz-
ták, láttam is őt. Rengeteg pap és 
apáca volt itt. Amikor 7-8 hónap-
ja voltam bent, mondták, írjak egy 
kérvényt Fertőrákosra, hogy nem 
voltam benne semmiféle politiká-
ban, és a községháza kérvényez-
ze, hogy engedjenek haza. Mire 
ez lezajlott, ’49 novembere lett, 
vártam, mindig kérdeztem, nem 
jött-e semmi, és akkor egyszer a 
konyhában éppen ebédet osztot-
tunk a rendőröknek, hát mondják, 
hogy jött egy papír: decemberben 
szabadulok. Aztán egyszer csak 
jött a rendőrnő: „Öltözzön – mo-
solygott rám. – Miért? – kérdez-
tem. – Öltözhet, szabadul!” 

Sokan szabadultak ekkor, de 
hátravolt még a hazatérés meg-
próbáltatása, hiszen nem kaptak 
semmiféle útiköltséget. Napokba 
telt, míg leszállítva, újra felszállva 
a vonatra, Győrbe érkezett sopro-
ni társaival. Rokonok segítségével 
ért végül haza, de a házukban már 
nem a családja lakott, oroszokat 
költöztettek oda, Marika néni fér-
jét és gyerekeit egy kisebb házba 
helyezték. Végül szombati napon, 
este 11 órakor kopogtathatott az 
ablakon, férjével csak néztek egy-
másra, szólni sem tudtak… 

Ezután már könnyebb volt az 
életük, a brennbergi bányában dol-
goztak mind a ketten, majd nemso-
kára Várpalotára telepítették őket 
több családdal együtt. Marika néni 
élete ezután nyugalomban telt, de 
soha nem tudja elfelejteni ezeket 
a borzalmas éveket. Fájdalom van 
a mai napig a lelkében, ha család-
ja fertőrákosi életére gondol, az el-
veszített malomra, ahol azóta csak 
kétszer járt, az édesapjára, aki a ki-
telepítés után hamarosan meghalt, 
hiszen otthagyva a szép asztalos-
műhelyt, unokákat, mennie kellett, 
a ritkán látott családtagokra, a gye-
rekektől távol töltött hónapokra, és 
a rengeteg szenvedésre. 

GÁGó aNIta

gullner józsefné
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Ösztöndíjas szakmunkások
első havi ösztöndíjaikat már ha-
zavihették azok a 2,51-es át-
lagnál jobban teljesítő tanulók, 
akik a Bakonyi szakképzés-szer-
vezési társulás intézményeiben 
tanulnak. ez év február 1-jétől 
ugyanis havi rendszerességgel 
jár a juttatás a régiós hiány-
szakmát tanuló szakiskolai di-
ákoknak. 

A kétkezi munkát új megítélés 
alá helyezhetik a pályaválasztás 
előtt állók, ha annak értékét na-
gyobbnak látják az eddigieknél. Ezt 
is hivatott elősegíteni a rendszeres 
havi ösztöndíj lehetőség a szak-
munkástanulók körében, amellett, 
hogy komoly segítséget nyújt az 
érintett családoknak. A jogszabá-
lyi rendelkezések értelmében havi 
10 000–30 000 Ft juttatásban ré-
szesülhetnek a hiányszakmát tanu-
lók. – A családok életét jelentősen 
megkönnyíti, ha gyermekeik olyan 
szakmához jutnak, amely keresetté 
teszi őket a későbbi elhelyezkedés 
során – mondta Galambos Szilvia, 
a társulási tanács elnöke. – A Ba-
konyi Szakképzés-szervezési Társu-

lás iskoláiban mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy hozzásegít-
sék a tanulókat a korszerű tudást 
igazoló bizonyítvány megszerzésé-
hez – tette hozzá. A TISZK fontos-
nak tartja azon szakmák oktatását, 
melyek keresettek a munkaerő-pi-
acon, így megkönnyítve a végzett 
szakmunkások elhelyezkedését, an-
nak reményében, hogy a jövőben 
átértékelődik a szakmák hazai ok-
tatásban betöltött szerepe. 

A TISZK a keresletvezérelt 
szakképzés megvalósítása mellett 
célba vette a felnőttképzés rend-
szerének átalakítását, a hátrányos 
helyzetű és sajátos nevelési igé-
nyű tanulók hátránykompenzáció-
ját, ezzel egyidejűleg pedig a le-
morzsolódás csökkentését.

A társuláshoz tartozó intézmé-
nyek sem járnak rosszul a szerve-
zettel, hiszen önállóságuk meg-
őrzése mellett segítséget kapnak 
a hazai és európai uniós pályáza-
tokban való részvételhez, peda-
gógusaik továbbképzésekben ré-
szesülhetnek, akiknek munkáját 
mentorok, pszichológusok, fej-
lesztőpedagógusok segítik. Nem 

elhanyagolható a nagymértékű 
eszközfejlesztés sem, melyre a 
Faller Jenő Szakképző Iskola 7,5 
millió, a Várkerti Szakiskola pedig 
négymillió forintot fordíthatott a 
TÁMOP-pályázat keretében.

A most középiskolát választók-
nak érdemes arra törekedni, hogy 
részesei lehessenek a szakiskolai 
ösztöndíjnak és a biztos munkát 
és megbecsülést nyújtó szakma 
elsajátításának. 

A TISZK várpalotai intézménye-
ibe jelentkezőknek számos szak-
mákban van lehetőségük ösztöndíj 
megszerzésére 2,51-es átlag felett: 
kőműves, épületgépészeti csőhá-
lózat- és berendezésszerelő, vala-
mint villanyszerelő a Faller Szak-
képző Iskolában, és ápolási asz-
szisztens a Várkerti Szakiskolában, 
de több támogatott és kiemelten 
támogatott szakmára is jelentkez-
hetnek az érdeklődő tanulók mind-
két szakiskolában. Emellett a TISZK 
partneriskoláiban történő külföldi 
tanulmányok lehetősége is kecseg-
tető lehet a szakmát tanulni vá-
gyók körében.

BÁlINt aNGéla

Biztosan sok palotai ember fejé-
ben felmerült már a kérdés a fő-
téren sétálva: „Miért állítottak 
fel deszkákból álló köríves falat 
a thuri-vár előtti területre?” az 
oka az erdélyi körkép című pa-
noráma reprodukciója, melyet 
hosszú idő után a lengyel–ma-
gyar barátság jegyében hoztak 
újra Magyarországra. 

Az Erdélyi körkép eredetileg az 
1848–49-es szabadságharc ötve-
nedik évfordulójára készült, me-
lyet Jan Styka lengyel festőmű-
vész készített olyan magyar művé-
szek közreműködésével, mint Vágó 
Pál, Spányi Béla vagy Margitay Ti-

hamér. Eredeti mérete 120x15 mé-
ter, a főtéren ennek a kicsinyített 
reprodukciója található, amely 
Budapesten készült képek alap-
ján került összeállításra. Közpon-
ti témája az 1849. március 11-én 
vívott nagyszebeni csata, ahol 
a magyar honvédsereg Bem Jó-
zsef lengyel tábornok vezényleté-
vel bravúros győzelmet aratott az 
osztrák és orosz haderő felett.

A panoráma elemeit Tarnów 
város önkormányzata és a Tarnówi 
Regionális Múzeum készítette el 
a tavalyi évben és a lengyel–ma-
gyar barátság napján, március 23-
án mutatták be Tarnów központ-
jában. A panorámának idén közel 

kilenc hónapig, október 31-ig fog 
méltó helyet adni városunk főte-
re, Tarnów város polgármestere és 
a  megyei közgyűlés alelnökének, 
Talabér Márta megbeszéléseinek 
és közreműködésének köszönhe-
tően. Az ünnepélyes megnyitásra 
március 15-én kerül sor, melyen a 
Tarnówi Magyar Barátok Társasá-
gának képviselői is részt vesznek. 
A lengyel–magyar barátság jegyé-
ben több két nyelvű kiállítást is 
rendeznek a Thuri-várban a közép-
európai mozgalmak jegyében, va-
lamint a két népcsoport közös kul-
turális és történelmi emlékeiről.

BalÁZs KIttI

Panoráma a főtéren

Közlemény
a 2010/2011. tanévi óvodai és ál-
talános iskolai beíratások idejé-
ről és módjáról, a bölcsődei fel-
vételről. 

Várpalota Város Önkormányzata 
értesíti a tisztelt szülőket, hogy az 
óvodás korúak, a tanköteles korba 
lépők beíratása, valamint a bölcső-
dei felvételi igény bejelentése a kö-
vetkező időpontokban lesz:
– április 7 -én (szerda) 13–17 óráig
– április 8-án (csütörtök) 8–17 óráig
– április 9-én (péntek) 8–13 óráig.

A gyermeket elsősorban a körze-
tileg illetékes óvodába, iskolába kell 
beíratni. Az óvoda, iskola a körzeté-
ben lakó gyermekeket köteles felven-
ni. A másik óvoda, iskola körzetéből 
jelentkező gyermekeket a beíratás 
során várakozólistára veszik fel. 

A végleges felvételről az intéz-
mény vezetője dönt, a felvettek lis-
tájának közzétételéről legkésőbb 
május 15-éig gondoskodik. 

Az óvodába a nevelési év (2010. 
szeptember 1–2011. augusztus 31.) 
folyamán bármikor felvehető a gyer-
mek, ha a 3. életévét betöltötte, és 
a férőhely biztosítása érdekében 
a szülők a beiratkozáskor igényü-
ket bejelentették. 2010. szeptem-
ber 1-jétől az óvoda felveheti azt a 
körzetében lakó gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételtől szá-
mított fél éven belül betölti, felté-
ve, hogy minden, a településen la-
kóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

Jelentkeznie kell annak a szülő-
nek is, akinek a gyermeke óvodába 
nem jár, és a gyermek a  2010. év-
ben 5. életévét betölti, ugyanis „A 
gyermek – ha e törvény másképp 
nem rendelkezik – abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától napi 4 
órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni.” (1993. évi LXXIX. törvény a  
közoktatásról 24. § (3) bekezdés)

Az általános iskolába minden tan-
köteles korba lépő gyermeket be kell 
íratni, aki május 31-éig 6. életévét 
betöltötte. 

A szülők kérésére és az óvoda, il-
letve a nevelési tanácsadó vélemé-
nye alapján a gyermek tanköteles-
sé válhat akkor is, ha a 6. életévét 
2010. december 31-éig tölti be.

Az általános iskolai beíratás-
hoz el kell vinni a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonatát és az óvoda 
vagy a nevelési tanácsadó szakvéle-
ményét az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség eléréséről.

A fent megjelölt napokon jelez-
hetik a szülők a 2010. évi bölcsődei 
felvételi igényüket. A bölcsődei el-
látás a gyermek 20 hetes korától a 3. 
életévének betöltéséig igényelhető. 

MÁtéNé Dr. IGNÁCZ aNIta éVa 
JeGYZő 

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu 
és a www.varpalotai.hu oldalon.
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rendőrség a közrendért
a márciusi alsóvárosi lakossági fó-
rumon Zékány József főhadnagy, a 
Várpalotai rendőrkapitányság köz-
rendvédelmi osz tá lyának megbí-
zott veze tő je beszámolt a rendőr-
ség köz le ke dés rendészet és köz-
biztonság terén 2009. évben vég-
zett tevékenységéről, kiemelve az 
alsóvárosban elért eredményeket, 
majd válaszolt a lakosság részéről 
felmerülő kérdésekre is. 

A Várpalotai Rendőrkapitány-
ság területén a 2009. évben csök-
kent a személyi sérüléssel járó bal-
esetek száma, e téren annak ellené-
re értek el sikereket, hogy 2000-ben 
megszűnt a közlekedésrendészeti al-
egység. A kapitányság arra törekszik, 
hogy a közlekedési csoportot újra fel 
tudják állítani. 

Napi rendszerességgel ellenőrzik 
és hajtanak végre intézkedéseket az 
Alsóvárosban, a vasútállomás, haj-
léktalanszálló területén. – Ha lakos-

sági bejelentés alapján valaki zavarja 
a lakókat, de az alapvető szabályokat 
betartja, nem sok lehetőségünk van 
az intézkedésre. Szabálysértés esetén 
pedig külön problémánk, ha a beje-
lentő névtelen, és a rendőrök kiér-
kezésekor a szabálysértés elkövetése 
már nem áll fenn, ugyanis ekkor nem 
bizonyítható a jogsértés. A tanú ada-
tainak zártan kezelésére is van lehe-
tőség, ebben az esetben az elkövető 
nem szerez tudomást a tanú kilété-
ről, így érdemes élni ezzel a lehető-

séggel – kérte a főhadnagy. A rend-
őrség részére gondot jelentenek – az 
ellenőrzés nehézsége miatt – a fóru-
mon résztvevők által jelzett szágul-
dozó autók és motorok, főként a fel-
újított utcákon, mivel a kollégák ki-
érkezésekor ezek a szabálysértők már 
nincsenek a helyszínen. A rendszere-
sen megjelenő járművek rendszámát 
mindenképpen érdemes feljegyezni 
és bejelenteni, mert előbb-utóbb si-
kerrel jár az intézkedés.

Zékány József a Zichy utca lakói 
által jelzett gyors forgalmának las-
sítása érdekében március 1-jétől új 
útirányt készített a Várpalotai Rend-
őrkapitányságra januárban került se-
bességellenőrző berendezést üzemel-
tető rendőrök számára, amely ellen-
őrzési tervbe bekerült a Zichy utca 
is. Sajnos általánosságban kevés a 
rendőr – jelenleg hét fő hiánya van a 
közrendvédelmi osztálynak – ahhoz, 
hogy minden területen és települé-
sen biztosítsák a folyamatos rendőri 

jelenlétet, de az éjszakai és a nappa-
li órákban is rendszeresen tölt el időt 
az Alsóvárosban a körzeti megbízott 
vagy a járőr, hogy így biztosítsák a 
lakók nyugalmát.  A rendőrség min-
dent megtesz a hatékony szolgálat-
teljesítés érdekében: együttműködé-
si megállapodásuk van a honvédség-
gel, így rendszeresen lát el közösen 
szolgálatot rendőr katonai rendész-
szel; illetve nagyon jó az együttmű-
ködésük a polgárőrséggel. 

A 8-as út hatalmas nyári forgal-
mával kapcsolatban Zékány József 
elmondta, hogy a lámpa kikapcsolá-
sáról akkor dönt az erre jogosult Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. (az út nem 
önkormányzati, hanem állami kezelé-
sű), amikor a rendőrök tájékoztatása 
szerint a forgalom már annyira fel-
torlódott, hogy a működő lámpa nem 
tudja a kocsisor megfelelő átereszté-
sét biztosítani. Ezen túl az egyedüli 
megoldás a 8-as út elkerülője lenne. 

GÁGó

zékány józsef főhadnagy
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Programajánlók, közérdekû információk
retrO sZíNHÁZ, BéKe MűVelőDésI HÁZ
Inota, Radnóti utca
19-én 19 órakor Földes László Hobo: Vadászat 

– a debreceni Csokonai Színház elõadása
29-én 19 órakor Egressy Zoltán: Portugál – a 

budapesti Katona József Színház elõadása
túra
Városi Természetbarát Szövetség
13-án Tés-Kisfutóné-Öregfutóné-Móroctető-

Várpalota. Info: 06-30-459-4514 (Herceg 
Attila)

HeMO
Várpalota, Mandulás
11-én 15 órakor Vida Zoltánné – Toma – Har-

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

sport
GÁl GYula sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út 9.
20-án 18 órakor Várpalotai Bányász SK–Váci 

KSE-Taxi 2000 NB I/B-s férfi kézilabda-
mérkõzés 

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: 1 evőkanál rizs, 1 
evőkanál finom liszt, 1 liter mar-
hahúsleves, 1 csokor petrezselyem 
zöld, 2 db tojássárgája, ízlés szerint 
őrölt fehérbors, ízlés szerint só, 0,5 
dl étolaj, 1 dl tejföl, 15 dkg burgo-
nya, 10 dkg karalábé, 10 dkg zeller, 
15 dkg fehérrépa, 20 dkg sárgarépa, 
2 db zsemle

Elkészítés: A zöldségeket meg-
mossuk, megtisztítjuk, kisebb koc-

kákra vagy karikára vágjuk, és az 
olajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a 
megmosott rizst meg a finomra ap-
rított petrezselyemzöldet, sóval, 
őrölt borssal ízesítjük. Felöntjük a 
húslevessel, azután az egészet pu-
hára főzzük. A levest a tejfölben 
elkevert liszttel és tojássárgájával 
sűrítjük, pirított zsemlekocka be-
téttel tálaljuk. A végén kevés liszt-
tel be is lehet habarni, de anélkül 
is elég sűrű lesz a leves.

recept(t)úra

alföldi zöldségleves

Két kelt tészta beszélget a sütőben:
– rettentő meleg van itt vazze'!
– Ja, nézd, nekem már süti a hátam!

Csernobili eperárusnál:
– Jó napot! eper van?
– Van. lékeljem?

a Pál utcai fiúk ülnek a szobában, beszélgetnek.
Boka észreveszi, hogy a postás bedob valamit a postaládába,
s megszólal:
– Menj ki, nézd meg, nem-e csekk, ernő?!

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
GYóGYsZertÁraINK:

Belvárosi Gyógyszertár – Várpalota, Szent I. u. 2. • elI Pa ti ka 
– Várpalota, Fehérvári út 17. (Tesco) • Kabay János Gyógyszer-
tár – Várpa lota, Táncsics u. 15. • szent György Patika – Várpa-
lota, Szabadság tér 4. • szent anna Gyógyszertár – Várpalota, 
Veszprémi út 7. • tési-dombi Patika – Várpalota, Bakony u. 3.

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér):

március 9–11-én 8–23 óráig, 12-én 8–18 óráig, 16–18-án 8–23 óráig, 
19-én és 22–26-án 8–18 óráig szárazföldi lövészet

Március 15-ei program
9.00  Megemlékezés és koszorúzás az alsóvárosi temetőben, gróf 

Zichy Béla, ’48-as nemzetőr sírjánál, majd a városi ünnepség 
után a Thuri téren

9.30  Inotán, a Radnóti úti emlékműnél megemlékezés és koszo-
rúzás. Ünnepi beszédet mond: Sajtos János, inotai részön-
kormányzat elnöke. Közreműködnek: az Inotai Tagiskola 
tanulói, a Búzakalász Dalkör és a Te Deum zenekar

10.00 „12 pont” – 1848-as szerepjáték a Thuri-vár körül

14.50 Fúvószenekarok bevonulása a Hunyadi Mátyás térre

15.00  Himnuszok, Németh Árpád polgármester köszöntője, 
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnökének beszéde, 
Richard Scigala, Tarnow polgármesterének beszéde. Kitün-
tetések átadása – Németh Árpád polgármester. Nagyszebent 
elfoglaltuk címmel emlékműsor. Közreműködnek a Pápai 
Huszáregyesület tagjai, a Várpalotai Bányász Kórus, a Thuri 
György Gimnázium énekkara és a Szentistváni „Matyó” Ha-
gyományőrzők. Díszsortűz – ágyúlövések.

16.30  Koszorúzás a Thuri téren a 1848-as emlékműnél, beszédet 
mond Fürst Tamás ezredes, az MH BHK parancsnoka.

útlezárás március 15-én
Március 15-én, hétfőn 14.45-től 15 óráig felvonulás lesz az alábbi 
útszakaszokon: Táncsics Mihály út–Szent István út–Hunyadi Mátyás tér 
és Újlaki út (katolikus templom előtt)–Szent István út–Hunyadi Mátyás 
tér; illetve 16.20-tól 16.40-ig felvonulás lesz a Hunyadi Mátyás térről 
a Szent István út–Táncsics Mihály utca–Thuri tér, ’48-as emlékműig.
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Tradeorg Nyomda, Fûzfõgyártelep

Jegyek válthatók a Pannon Várszínház Jegyirodájában 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200,
30/396-33-98, e-mail: pannonjegy@infornax.hu, www.pannonvarszinhaz.hu

Jegyek kaphatók országszerte a Ticketportal partnerirodáiban, 
valamint a www.ticketportal.hu oldalon.

2010. március 10. szerda 19.00

RETRO SZERELEM 
avagy Csokonai Vitéz Mihály: 

Özvegy Karnyóné
és a két szeleburdiak

- vígjáték 1 részben -
a Budaörsi Játékszín elõadása

2010. március 19. péntek 19.00
FÖLDES LÁSZLÓ HOBO:

VADÁSZAT
debreceni Csokonai Színház elõadása

2010. március 29. hétfõ 19.00
Egressy Zoltán:

PORTUGÁL
a budapesti Katona József Színház elõadása

FÕ TÁMOGATÓK: ,                         , BRAMAC KFT., KINIZSI BANK, BAKONYI ERÕMÛ ZRT.,
CONTINENTAL TEVES MAGYARORSZÁG KFT., ELEKTRONIKA 77 KFT., VEMÉV-SZER KFT., BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÓK: EURONICS, PRACTICAL KFT., BALLUFF ELEKTRONIKA KFT., VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, UPC MAGYARORSZÁG KFT., OTP BANK NYRT., HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY ZRT., PETROTÁV KFT.,
„TÁMASZ” IDÕSEK OTTHONA ÉS PANZIÓJA – BALATONFÛZFÕ, ANNA GRAND HOTEL KFT., INTERSPORT - VESZPRÉM, VALEO AUTÓ-ELECTIC MAGYARORSZÁG KFT., SÁNTA ÉS TÁRSA KFT.,

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, SUZUKI PÁSZTI KFT., ÓVÁROS ÉTTEREM, HOTEL VESZPRÉM, BERILL REKLÁMSTÚDIÓ KFT., INFORNAX COMPUTER, NYOMDAKÉSZ KFT., TRADEORG KFT., XL BAU KFT., SKORPIÓ ÉTTEREM

MÉDIA TÁMOGATÓK: , VESZPRÉMI 7NAP, VESZPRÉM TV, VESZPRÉMI EST, SÉD TV, FÜRED TV, RASZTER MÉDIA KFT., INDEX VESZPRÉM, KLUBRÁDIÓ, BALATON.HU ZRT

a volt Béke Mûvelõdési Házban

Fizetett politikai hirdetés

Két óra életesszencia a retro színpadán 
Március 20-án az utóbbi évtize-
dek kétség kívül egyik legna-
gyobb közönségsikerét, egressy 
Zoltán Portugálját látja vendégül 
a tavaszi fesztivál keretein belül 
a retróban a Pannon Várszínház.

A budapesti Katona József Szín-
ház tíz éve tartja műsoron a Lu kács 
Andor rendezte tragikomédiát. Mi is 
lehet a Portugál fergeteges sikeré-
nek az oka? Talán az, hogy megfele-
lő magasságig emelkedik a földtől, 
úgy hogy közben mégis emberköze-
li, naturális marad. 

Nincsen színház meztelen em-
berek, cigarettafüst és káromkodás 
nélkül. De van olyan darab, ami 
nem lenne hiteles máshogyan. A 
Portugál ez a darab. A történetet 
mindenki ismeri, de ha nem, akkor 
sincs benne semmi új: egy „távoli” 
hely öncentrumú lakóinak monotó-
niába hajló hétköznapjai, melyben 
mikrokozmikus találkozásoknak, 
megéléseknek, ráébredéseknek le-
hetünk tanúi. Ami miatt mégis üde 
és kellemes, az leginkább a pár-

beszédek valóságközeliségében 
(mintha tényleg az irgácsi kocs-
mában lennénk mi is) és a színé-
szek szerepmegélésében, a játék-
öröm nyílt és szemérmetlen kife-
jeződésében keresendők.  Bizonyá-
ra mindenkinek van egy kocsmája, 
ahol látleletet vett már a kis ma-
gyar valóságból, és tudja azt is, 
nem mindenki olyan, amilyennek 
látszik, még akkor sem, ha a szín-
padon úgy tűnik, karikírozott éle-
teket keltenek életre a színészek. 
Mert mindenhol van Sátán, minden 

faluban és városban, aki végigdü-
löngéli faltól falig a kocsmát, van 
Kocsmáros, akinek sosem ér össze 
az inge a hasán; és ott él Masni, 
aki akkor se megy el a faluból, ami-
kor már minden zsigere erre kész-
tetné; no és érkezik Bece, aki me-
nekül a városi lét összes nyűgétől, 
de aztán rájön, hogy mégiscsak az 
álmait adja fel legkönnyebben az 
ember. De Egressy Zoltán darabja 
nem csupán ezért élethű a színpa-
don. A Katona József Színház mű-
vészei is e társadalomnak a tagjai, 

részesei annak a magyar világnak, 
amelyben helye a van színpadnak, 
helye a kocsmának, és olykor bi-
zony úgy tűnik, mindegy is, hogy 
színészek játsszák-e a darabot, 
vagy csak a falu éli mindennapjait 
ennyire bennünk. 

A Portugál költői naturalizmus, 
műfaját tekintve tragikomédia. Mi-
közben könnyekig kacagtató, mé-
lyén ott bujkálnak a legnagyobb 
emberi drámák. Túl  több száz elő-
adáson semmit sem vesztett aktu-
alitásából, frissességéből. Köszön-
hetően mindez részben kivételes 
szereplőgárdának. Csuja  Imre, a 
legszeretnivalóbb bunkó, Lengyel  
Ferenc, az izomagyú exrendőr, Szir-
tes  Ági mint mélyalkoholista ösz-
töntündér és Varga Zoltán, aki ma-
ga a delíriumba tompult Sátán! 
Masni, a kocsmároslány  szerepé-
ben  Pelsőczy  Réka a nagy röhögé-
sek között meg tudja sejtetni a tör-
ténések rettenetes tragikumát is.  
Hölgyeim és uraim! Két óra élet-
esszencia várja önöket a retro szín-
padán. 

Csuja imre, szirtes ági és Varga zoltán a portugál Címû színdarabban
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Nőnapi köszöntés az életöröm Idősek Otthonában

a veszprémi életöröm Idősek Ott-
hona március 8-án, nőnap alkal-
mából köszöntötte hölgy lakóit. 
B. Kissné Nemes Ágnessel, az in-
tézmény vezetőjével beszélget-
tünk az otthonban lakók életéről.

– Minden évben megtartja az 
otthon a nőnapot? 

– Az idős generáció számára fon-
tosak a hagyományok, az értékek. A 
nők köszöntése március 8-án szá-
mukra ugyanolyan fontossággal bír, 
mint a nagyobb ünnepek megtartá-
sa, a karácsony, a húsvét, a böjti 

időszak. Beépültek ezek az alkalmak 
az életükbe, és jelentőségük van, 
hiszen van mögöttük tartalom. Mi 
minden évben műsorral készültünk 
a nőnap ünneplésére, és természe-
tesen minden hölgy virágot kapott. 
Úgy gondoljuk, hogy egy nagy csa-
lád vagyunk, ahol, mint otthon, 
minden ünnep jelentőséggel bír.

– Az ünnepeken túl mivel telnek 
a lakók mindennapjai?

– Lakóink saját apartmanjaik-
ban élnek. A szabadidejük eltölté-
sét teljes egészében maguk hatá-
rozzák meg. Mi igyekszünk ebben is 
segíteni, hiszen a programszervező 
munkatársak minden eszközt meg-
ragadnak annak érdekében, hogy 
lakóik számára a megérdemelt nyu-
godt, békés időskort biztosítsanak 
napi foglalkozásokkal. Gondolok itt 
dalkörre, bibliaórára, irodalmi tea-
délutánra, gyógytornákra, filmvetí-
tésekre, internetoktatásra, kézmű-
ves foglalkozásokra, különféle elő-
adásokra, kirándulásokra. Könyvtár, 
internet, sószoba, szauna, fodrász, 
manikűr, pedikűr, kozmetika, ká-

polna állnak a lakók rendelkezésé-
re még a kikapcsolódáshoz. Emel-
lett nyitott intézményként a lakók 
tágas lakrészeikben fogadhatnak 
vendéget a nap bármely szakában, 
avagy saját maguk is szabadon jö-
hetnek-mehetnek igényeik szerint. 
A kényelem biztosított, hiszen a 
napi háromszori étkezést, takarí-
tást, mosást, vasalást mi végez-
zük. Amennyiben valaki betegsé-
gekkel küzd, 24 órás nővérszolgá-
latunk segíti. 

– Milyen elképzeléseik vannak 
a jövőre nézve? Terveznek-e válto-
zásokat?

– Jelenleg közel telt házzal, 
100 fő ellátottal üzemelünk. Leg-
főbb célkitűzésünk az eddig bizto-
sított színvonal további fenntartá-
sa, lakói igények szerinti emelése. 
Azért dolgozunk, hogy aki nálunk 
tölti idős napjait, minden nap biz-
tonságban érezze magát, úgy élje 
meg, jó döntést hozott.

(x)

az idősek otthona lakói számára biztosítja a tartalmas, nyugodt, békés időskort
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Fogyni vagy csak mozogni 
szeretnél? Az alakformálás 

vagy a testépítés vonz?

 Célod eléréséhez jól felszerelt 
és tiszta környezetet, valamint személyre 

szabott edzéstervet biztosítunk.

Szoláriumunk új csövekkel vár.

Várpalota,
Szabadság tér 5.,
a volt Palota 
Szálló aljában

PALOTA

eredményes évet zártak a polgárőrök
társadalmi tevékenységként, 
család mellett, szabadidejüket 
áldozva végzik hasznos, közren-
det őrző-vigyázó munkájukat a 
várpalotai polgárőrök. Jelen van-
nak többek között rendezvénye-
ken, ünnepségeken, a város bel-
ső és külterületein, biztosítva a 
lakók nyugalmát, értékeit és a 
közbiztonságot. 

Március első szombatján tartot-
ta beszámoló és tisztújító közgyű-
lését Patkó Tamás levezetésével a 
Várpalotai Polgárőrség, melyen a 
megfiatalodott vezetőség megvá-
lasztására is sor került. A közgyűlé-
sen megjelent Katona Csaba alpol-
gármester, Zékány József rendőrfő-
hadnagy a Várpalotai Rendőrkapi-
tányság, Jákli Tivadar a Várpalotai 

Közüzemi Kft. képviseletében, Ma-
gyar László, a Megyei Polgárőr Szö-
vetség alelnöke és Lukács László, a 
polgárvédelmi vezető helyettese.

A közgyűlésen Lőrincz János le-
köszönő elnök számolt be a pol-
gárőrség 2009. évi mozgalmas és 
eredményes munkájáról. Örven-
detesen nőtt az önálló, valamint 
a rendőrséggel közös járőrözések 
gyakorisága, melynek hatékonysá-
gát növeli a nagyobb számú fiatal 
tagság. Egyenruhák bővítésével, 
egységesítésével, számítógép és 
autó beszerzésével sikerült fejlesz-
tést elérni a múlt évben. A polgár-
őrség gazdasági helyzete stabilan 
alakult, amelyhez nagymértékben 
járult hozzá az önkormányzattól 
kapott támogatás is, segítségével 
sikerült egy terepjáró autót vásá-

rolni. Kiemelt kapcsolatot szeret-
nének továbbra is az önkormány-
zattal, a rendőrséggel, a polgár-
védelemmel, a közterület-felügye-
lettel, a civil szervezetekkel és a 
szomszédos polgárőrségekkel. El-
hangzottak a jövő évi tervek; a lét-
számnövelés mellett szeretnék új 
telephelyre költöztetni a szerveze-
tet, melyre lehetőség válik a Tési- 
domb városrehabilitációs pályáza-
ta nyomán, erről Katona Csaba is 
tájékoztatta a megjelenteket, aki 
biztosította a tagságot a város to-
vábbi támogató együttműködésé-
ről. Zékány József hozzászólásában 
elismerését és köszönetét fejezte 
ki a polgárőrök hatékony tevékeny-
sége, a rendőrséggel együtt vég-
zett munka eredményessége iránt, 
és felvázolta a 2010-es évre terve-

zett közös szolgálatokat. Magyar 
László többek között felhívta a fi-
gyelmet az országos szakmai veze-
tőképzési programra és pályázati 
lehetőségekre.

A vezetőségválasztás során if-
jú polgárőrök kaphattak esélyt 
a szervezet irányító munkájának 
végzésére: Nyitrai Béla elnöksé-
gével alakult meg az új vezetőség, 
Dobai Zsolt alelnök, Almsteier Fe-
renc, Torda Péter és Tarr Krisztián 
pedig vezetőségi tagok lettek. A 
felügyelőbizottság és csoportve-
zetők is megválasztásra kerültek. 
A leköszönő elnök az egyesület ne-
vében ajándékkal jutalmazta meg 
a kimagasló munkát végző polgár-
őröket, kiemelve azokat a tagokat, 
akiknek nagy szerepe volt a polgár-
őrség talpra állításában.

Március 17-én 17 órakor a Jó Szerencsét Művelődési Központ dr. Szíj  Rezső-termében, 18-án pedig az inotai 
faluházban, szintén 17 órakor lakossági fórumot tart a Palota Biogáz Kft. Téma: a várpalotai biogázgyár létesí-
tése. Meghívottak:  Németh Árpád, Várpalota polgármestere, dr. Drozda Tamás igazgató, Palota Biogáz Kft.

lakossági 
fórum
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Könnyûzenei lexikon

toprongy
A Toprongy zenekar 1989-ben alakult. A  Csiki Ernő – szólógitár, 

ének (ex-Néró), Veiszhaupt György –  gitár,  Tóth József – basszus-
gitár, Csibra Tibor – dob (ex-BBT, ex-Hells Angels, ex-Macskabölcső, 
ex-Halmazállatok) alkotta együttes neve összeforrt a pétfürdői Top-
rongy klubbal, amely a környékbeli fiatalok felkapott és kedvelt szó-
rakozó- és koncerthelye lett.  1989-ben az együttes a várpalotai 
tanácstól  próbahely gyanánt megkapta a péti, használaton kívüli 
általános iskolát egy jelképes bérleti díjért, állagmegóvás fejében. 
Nos, ez lett a sikeres Toprongy klub, ahol sok jó koncertet adott a 
Toprongy, s más meghívott zenekar (például a Spóra, a Blues Kara-
ván, a Black Force, a Jam 91, a Kontramodern Halmazállatok, de Ko-
máromból és Kecskemétről is voltak fellépők). Koncertek után haj-
nalig tartó buli, tánc, rock and roll (így, mert „a rock and roll az nem 
egy tánc” – mint  azt Pajor Tamás a Neuroticból megfogalmazta…) 
amortizálta az ifjú szervezeteket.

De vissza az együttes történetéhez: a zenekar hard rockot ját-
szott, néhány saját számmal, de többnyire feldolgozásokkal rukkolt 
elő a koncerteken (például a Born to be wilddal a Steppenwolftól, 
vagy  Chuck Berry szerzeményével, a Johnny B. Goode-dal). Jobbára 
a klubjukban léptek fel, de egy-egy palotai koncertet is bevillan-
tott a Toprongy. Tóth József basszusgitáros a megalakulást köve-
tően nemsokára távozott is az együttesből, s így nem maradt más 
hátra, Veiszhaupt György áttért a basszerra. Időnként Szántó Gyula, 
alias Kuka is beállt szaxofonozni. Ez a felállás maradt 1992 nyará-
ig, amikor is búcsút intett Csiki Ernő, majd érkeztek Szász Attila és 
Dudás Ákos gitárosok. De kis idő elteltével távoztak is, megalakítva 
a Chiront. Ekkor, 1992 nyarán  Kovács Zoli gitáros lépett be a Top-
rongyba, hogy ezzel együtt  tovább formálódjon  a formáció, s meg-
szülessen a Jam Pot. De ez már egy másik sztóri… (sic!)

Tagok
Csiki Ernő – szólógitár, ének
Veiszhaupt György –  basszusgitár
Csibra Tibor – dob

rendőrségi hírek

Botrány az MsZP fórumán
Egy magát jobbikosnak valló nő és egy MSZP szimpatizáns került ösz-

szetűzésbe Mesterházy Attila hétvégi nőnapi rendezvényén a főtéren. 
Ezt megelőzően egy közel ötvenfős csoport bekiabálásokkal zavarta a 
szocialista miniszterelnök-jelölt beszédét, majd a helyszínt elhagyva is 
demonstrálók fogadták, és azt kiabálták: „Hazaáruló!” A bekiabálásokat 
azonban tettlegesség is követte. Az MTI információi szerint egy idős 
szocialista férfi a tüntető emberek felé fújt, majd ezt a jobbikos de-
monstráló nő a nála lévő gázspray-vel viszonozta. Az idős férfi azt állít-
ja, nála nem gázspray volt, csak a flakonos gyógyszere, az MTI helyszí-
nen lévő tudósítója szerint viszont ő kezdte az összetűzést. Az ügyet a 
rendőrség kivizsgálja, annak ellenére, hogy nem érkezett bejelentés.

Körözött személyeket fogtak el
Egy hajléktalan férfit vettek őrizetbe igazoltatás során a rendőrök 

február 21-én éjjel, mert kiderült, hogy a Veszprém Megyei Bíróság kö-
rözést adott ki ellene. Hasonló véget ért a február 23-i berhidai eset is, 
itt azonban a szintén hajléktalan férfi önként jelentkezett a rendőrök-
nél, mivel tudomása szerint elfogadóparancsot adtak ki ellene. Az or-
szágos körözési nyilvántartást ellenőrizve kiderült, hogy a személy iga-
zat mondott, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság körözte, így az elfo-
gását követően átadták a szomszédos megyének.

Halálos gázolás
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt február 23-án este 

hét óra körül a 8-as számú főút inotai leágazásánál. A rendőrséget a 
gépkocsi vezetője, egy móri férfi értesítette telefonon. A rendőrök a 
mentőszolgálat munkatársaival átvizsgálták az útszakaszt, mely során 
egy középkorú férfit találtak a jobb oldali árokban. Az elgázolt férfit 
megpróbálták újraéleszteni, sajnos sikertelenül. A baleset körülményeit 
még vizsgálják, a helyszínelés idejére részleges útlezárást rendeltek el.

teherautó és személygépkocsi ütközött
Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset történt február 19-én 

délelőtt a 8-as számú főúton Inota térségében, melyről a teherautó ve-
zetője értesítette a rendőröket. A tehergépkocsi vezetője Székesfehér-
várról Várpalota felé haladt, amikor az előtte lévő kocsi lassított, mert 
bal oldalra kívánt kanyarodni. A teherautó vezetője nem tartotta a meg-
felelő követési távolságot, valamint későn észlelte az előtte megálló 
gépkocsit, ezért hátulról nekiütközött. 

újabb lakástűz
Egy alsóvárosi családi házhoz hívták a tűzoltókat két hete hétvégén, 

ahol a kazán mellett elhelyezett fűrészpor gyulladt meg. A lakóknak nem 
sikerült megfékezniük a tüzet, ezért értesítették a péti tűzoltóságot, 
akiknek hamar sikerült eloltani a lángokat. A lakástulajdonos felesége 
szerencsére csak könnyebb égési sérüléseket szenvedett, ellátása még a 
helyszínen megtörtént, így nem volt szükséges kórházba szállítani.

 BalÁZs KIttI

március 19., péntek 19 óra

Hobo: Vadászat

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
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

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

• Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15.
• 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

A lap legközelebb

március 25-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 20., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

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

RavEczky üvEgEzéS
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

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

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

Balatonkenesén zártkerti szántó sür-
gősen eladó. Tel.: 30/340-2771

eladó Peremartonban  egy + kettő fél 
szobás lakás. Tel.: 30/340-2771, 
30/619-9558

Garázs eladó Peremartonban a ga-
rázssoron. 20/809-7720

Várpalotán a Gárdonyi u.-ban 37 
nm-es teljesen felújított téglala-
kás eladó. Érd.: 70/2434-309

eladó egy 86 nm-es családi ház 
Pétfürdőn, nagy telekkel, garázs-
zsal, áron alul. 70/571-4356

eladó Várpalotán téglaépületben 2 
szobás hőmennyiségmérős lakás. 
20/339-2178, esti órákban

Várpalotán, Kastélydomb utcában  
100 nm alapterületű, két szoba 
hallos, félig alápincézett  családi 
ház kerttel, panorámás kilátással 
eladó. Érdeklődni: 17 óra után. 
20/208-4289

Várpalota-Inotán a Baglyas szőlő-
hegyen 500 nöl telek présház-
zal, pincével eladó. Telken kor-
donos szőlő, gyümölcsfák. Érd.: 
88/785-331

Várpalotán – a Loncsosban – családi 
ház eladó. Telefon: +36-30/730-
5683

Állást kínál  

Állást keres, váltani szeretne? In-
gyenes regisztráció munkaközve-
títés céljából mindenféle szak-
irányban. E-mail: palotavar.mv@
gmail.com, Tel: +36706339864

Állást keres 

Mérlegképes könyvelői végzett-
séggel vállalom magánszemé-
lyek adóbevallásának elkészíté-
sét (2000 Ft/db). Tel: 0620/285-
9941

Beteg a mesterembere, szabin van 
a jobbkeze? Rövid és hosszú tá-
vú munkaerő-problémáját meg-
oldjuk. Hirdetés, interjúztatás 
és ön csak választ. E-mail: pa-
lotavar.ma@gmail.com. Tel.: 
+36706339864

Vegyes
Veterán motorokat (Pannónia, Csepel 

stb.) keresek megvételre. Oldalko-
csi, alkatrész, szakkönyv, régi kato-
nai felszerelés,  ruházat, légoltalmi 
sisak is érdekel. 70/514-8314

Hagyatékot, régi bútort, pa-
raszti, polgári bútorzatot, 
lakáskiegészítőket (fogas, csil-
lár, óra stb.), használati tárgya-
kat, könyvet, iratokat vásárolnék. 
20/291-2649

Üdülési csekket vásárolnék. 70/514-
8314

1 db nagy teljesítményű kukorica-
daráló (motor nélkül) eladó. Iár: 
20 000 Ft. 30/7422-167

Pannónia motorkerékpár alkat-
részeket, Pannonia motoros 
kertigépeket, a Bakony Művekben 
gyártott lámpákat, kapcsolókat 
vásárolnék. Kiss Kálmán gyűjtő 
20/442-7303

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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erős emberek találkozója

a Városi sportCsarnokban került megrendezésre az erős emberek suzuki mészáros-kupa. a 
telt házas remek hangulatú rendezVényen a Versenyzők farönknyomásban, kőgolyóemelésben, 
kofferCipelésben, lengősúlyCipelésben és autóemelésben mérték össze erejüket. az összesí-
tett Végeredmény: 1. nagy ákos 25,5 p, 2. darázs ádám 22 p, 3. hajnal tamás 21 p, 
4. saliga tamás 14,5 p, 5.bíró istVán 12 p, 6. nagy árpád 9 p.

Oda a hazai veretlenség
Várpalotai Bányász sK– 

szentendre KC 31:34 (12:14)

A kézisek az előző fordulóban 
szoros mérkőzésen kétgólos vere-
séget szenvedtek a közvetlen rivá-
lisnak számító Nagyatád otthoná-
ban. (Rinyamenti KC–VBSK 26:24).

Ezt követően került sor a 
Szentendre elleni hazai bajnoki 
mérkőzésre. A találkozón a Bá-
nyász szerzett vezetést, a vendé-
gek azonban hamar fordítottak, 
majd ötgólos előnyre is sikerült 
szert tenniük. Az első félidő haj-
rája a palotaiaké volt, ám így is 
kétgólos vendégelőnnyel vonul-
tak a csapatok pihenőre. A má-
sodik játékrészben a várt egyen-
lítés helyett újra a Duna-partiak 
következtek. A hazaiak rengeteg 
hibával játszottak, kimaradtak a 
helyzetek, az ellentámadásokból 

pedig sorra születtek a vendégta-
lálatok. A legnagyobb különbség 
8 gól volt, ekkor 19:27-et muta-
tott az eredményjelző. A Bányász 
ekkor összeszedte magát, és nagy 
hajrát nyitva sikerült is két gól-
ra megközelítenie az ellenfelet. 
Mindez azonban már kevésnek bi-
zonyult, így a vendégeknek sike-
rült megszerezniük a győzelmet, 
és az azzal járó két bajnoki pon-
tot. A Várpalota  2007 novembere 
óta először szenvedett vereséget 
bajnoki mérkőzésen otthonában, 
pontot téve ezzel egy 23 mérkő-
zésből álló veretlenségi sorozatra. 
A VBSK legközelebb március 14-én 
Budapesten a PLER II. együtte-
se ellen lép pályára, majd márci-
us 20-án 18 órakor a jelenleg má-
sodik helyen álló Vác csapatát fo-
gadja a városi sportcsarnokban.

BérCZes VIKtOr

A várpalotai származású, de 
már Svájcban élő és készülő Vető 
Gábor 14. profi mérkőzését nyerte 
meg az osztrák Steffan Paulitsch 
ellen február 28-án Bécsben. A 
21 éves Vető jelenlegi rekordja: 

14 mérkőzés, 14 győzelem, ebből 
11 KO/TKO. A fiatal öklöző márci-
usban még egyszer szorítóba lép, 
mielőtt április 17-én megküzd a 
WBC könnyűsúlyú junior világbaj-
noki övéért.

a tizennegyedik győzelem

Vereség a rajton
szentlőrinc PVsK se–

Várpalotai Bányász sK 2:0 (0:0)

Várpalota: Radnai, Horváth, Uj, 
Kaufmann, Blaski, Híró, Vető, Ki-
rály, Humli, Bogdán, Kovács. Cse-
re: Hardi, Zsupek. Edző: Pintér 
Csaba.

Vereséggel kezdte a tavaszi 
szezont az NB III Dráva csoport-
jában szereplő Várpalotai Bányász 

labdarúgócsapata. Az őszi mérkő-
zéshez hasonlóan két góllal ma-
radt alul a Szentlőrinc gárdájával 
szemben. A VBSK keretében a té-
len csak kisebb változás történt: 
Horváth érkezett, míg Lábas, Sári 
és Pencz távozott. A focisták leg-
közelebb március 13-án 14:30-kor 
a Kaposvári Rákóczi II. együtte-
se ellen lépnek pályára hazai kör-
nyezetben.

egyéjszakás kaland
tizenkét amatőr női labdarúgó 
csapat mérte össze erejét a Gál 
Gyula Városi sportcsarnokban 
február 27-én éjszaka. a torna 
főszervezője, a JÁéV se elnöke, 
Csóka tibor mesélt a megméret-
tetésről.

 – A verseny szervezésével cé-
lunk a női kispályás labdarúgás 
népszerűsítése, sportprogram biz-
tosítása női fociközösségek szá-
mára a téli holt szezonban, vala-
mint az is, hogy lehetőséget biz-
tosítsunk az ország különböző 
pontjairól érkező csapatoknak a 
megismerkedésre és megmérette-
tésre.

A kispályás labdarúgás szabályai 
szerint a csapatok 5+1-es felállás-
ban játszottak egyszer tizenöt per-
ces játékidőben. A szabályosság-
ról Pencz István és Szabó Csaba já-
tékvezetők gondoskodtak. A reggel 
négy óráig tartó kupa első három 
helyezettje sorrendben a Kalafa SE, 
Monor SE és Hárskút SE lett, a vár-
palotai csapat sajnos csak a tizedik 
helyet tudta megszerezni.

A palotai női focicsapat várja 
kezdők jelentkezését. Az edzések 
hétfőn és csütörtökön 19 órától 
kezdődnek a Rákóczi Telepi Álta-
lános Iskola tornatermében.

B. K.

Á
R
Z
U
H
A
N
Á
S

Zuhanykabinok 
tálcával 
íves és szögletes 

kivitelben

Dráva fülke
4 mm-es 

csíkos üveggel

80x80-as 

méretben

26400 Ft
1,5 mm2 mcu  

vezeték 
(kék,fekete,zöld-sárga) 29 Ft/m

VILLANYVEZETÉKEKVILLANYVEZETÉKEK

      ÚJRA OLCSÓ CSAPTELEPEK!ÚJRA OLCSÓ CSAPTELEPEK!
                                    3900 Ft-tól
                                                    zuhanyfejekzuhanyfejek
                                              gégecsövekgégecsövek



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. 03. 01-tõl 2010. 03. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

Az akció az árukészlet 90%-ára vonatkozik.

18–50%
kedvezmény Termékeinkre

féle laminált padló

FolyTaTódik 
a szülinapi
akciónk

Visszaadjuk a hallást és az élményeket

ha beszélnek Önhöz?
Nehezen érti,

General Medicina Rendelőintézet

Várpalota, Szent Imre utca 6.

Bejelentkezés és időpontkérés: 

06-30/557-17-3106-30/216-83-94

www.victofon.hu

Szabaduljon meg  
hallásproblémáitól!

 

Jelentkezzen 
tanácsadásra!


