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Acsarkodnak már, akik ezúttal 
tényleg vesztésre állnak. Már csak 
tizennyolc – gúnyolódnak. Még ti-
zennyolc napig süllyed az ország a 
nyomorba lefelé, aztán jön a ma-
gyar feltámadás és kolbászból lesz 
a kerítés. Gúnyolódjanak csak, hi-
szen úgyis tudja mindenki, ápri-
lis 11. csak a kezdet. Az alkalmat-
lanná vált kormányzat, a korrupt 
„helytartók” lecserélése önmagá-
ban nem old meg semmit, ha mind-
annyian meg nem változunk, akkor 
nem kerülhet ki az ország ebből a 
mocsárból, akkor nem lesz kolbász-
ból a kerítés. Nem elég csak leadni 
a szavazatokat s az új kormánytól 
várni a megoldást, miközben min-
denki űzi tovább a maga kis játéka-

it, mindenki tömi tovább a zsebeit, 
a másiknak meg betart, ahol tud. 
Belülről kell elkezdeni a változást, 
önmagunkkal. A nyolcéves süllye-
désből csak akkor lesz fölemelke-
dés, ha mindenki belátja, ki-ki a 
maga helyén, ott ahol van, hogy 
tenni kell valamit, hogy nem hagy-
hatjuk tovább, hogy mélyen az Eu-
rópai Unió átlaga alatt teljesítsen 
az ország gazdasága, hogy még a 
visegrádi országokhoz képest is ki-
fejezetten leszakadjunk. 

Bárki megnézheti a statisz-
tikákat, látni fogja, 2006-tól ez 
van, meredeken zuhanunk. De hát 
nem is kell megnézni semmit, érzi 
ezt, aki elvesztette az állását, de 
az is, aki vállalkozóként dolgoz-

na, s nem kap munkát, nincs meg-
rendelés, vagy ha van, nem fizet-
nek érte, szaladhat a pénze után. 
Kérdezzék meg az építőipari vagy 
a húsipari vállalkozókat, vagy az 
autókereskedőket, vagy a kiske-
reskedőket, vagy az állattenyész-
tőket, mi a helyzet! 

Azt fogják mondani, így nem 
mehet tovább! Van akik már lát-
ják a kiutat a zsákutcából, amibe 
az elmúlt nyolc évbe kerültünk. Itt 
van például a magyarok vására, 
amely hétről hétre erősödik, egy-
re tömegesebbé válik. Igenis ez a 
megoldás, szeretni kell a szülő-
földünket és támogatni egymást, 
akikkel együtt itt élnünk és hal-
nunk adatott. Adjunk munkát egy-

másnak, vegyük meg egymás ter-
mékeit, tisztán, korrupció nélkül, 
ne várjunk érte ellenszolgáltatást, 
csak nyugodtabb, emberségesebb, 
Európához méltóbb légkört. 

Sok ilyen kezdeményezés kelle-
ne, mint a hazai termékek vására! 
Higgyünk a hungarikumokban! Ve-
gyünk magyar sonkát, a ki tudja 
miből készült külföldi helyett! Ha 
mi nem hiszünk a magyar áruban, 
akkor hogy várnánk azt el mástól?   

Bár már húsvét közeleg, mégis 
idén valahogy még mindig a már-
cius 15-i követelések visszhangoz-
nak a fülünkben: Felelős kormányt 
Buda-Pesten! Hogy a változás el-
kezdődhessen!!!

Balassa Gellért

Még tizennyolc nap
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Drótposta

A Várpalotai Egészséges Szívért Khe tisztelettel köszöni támogatóinak 
a jövedelemadó 1%-nak felajánlását.

A számlájára érkezett 218 000 Ft-ot működési költségeire fordította.
Az egyesület a jövőben is számít segítő támogatásukra !

Adószámunk: 18938412-1-19
Az egyesület elnöksége

érdekes szervezésben zajlott a márc. 15-i koszorúzás. A koszorúzók egy 
részének a katonák vitték a koszorút, az idős '56-osoktól kezdve pe-
dig maguk a szervezetek képviselői. Mi alapján tettek különbséget a 
segédkező katonák? 70/365-7255

 az erdődy u. 46.-ban is fegyelmezetlenek a lakók, csikkek  százait hajít-
ják ki az ablakon, a szerelvénycsatornába mosószertárolót építenek, 
a lépcsőházban  akkora virágtartók vannak, mint egy eketaliga. Tűz-
veszélyes. 30/408-9897

Milyen gyalázkodó, sunyi lapot, a Narancsvidék címűt terjesztenek 
a kommenisták?! Sem szerkesztőség, sem nyomda, se felelős ki-
adó nincs rajta, törvénysértő módon! Ez is egy a trükkök százaiból? 
70/396-5139

sok településen eltörölték az építmény- és garázsadót. Ha nincs ingat-
lanadó, nincs építményadó sem 30 millió alatt. Várpalotán miért ma-
radt meg? 30/550-1452

Fórum a biogázüzemről
Nagy port vert fel a hír, hogy bio-
gáz üzem létesül városunkban. sok 
kérdés merült fel a lakosság kö-
rében a témával kapcsolatban, 
mennyiben lesz ez hasznos, és va-
jon nem fogja-e bűz elárasztani a 
várost? a Palota Biogáz Kft. igaz-
gatója, dr. Drozda tamás, Janó Ist-
ván, a Blautech Humán- és Kör-
nyezetvédelmi szolgáltató Kft. 
nyugalmazott környezetvédelmi 
igazgatója, szakértő és Németh 
Árpád polgármester lakossági fó-
rumot tartott az üzem működésé-
vel kapcsolatos kérdésekről.

A Palota Biogáz Kft. Várpalo-
tán, a szennyvíztelep melletti ipar-
területen tervezi az üzem létesíté-
sét. A beruházás előkészítése három 
éve kezdődött. A megfelelő osztrák 
technológia kiválasztása után meg-
történt a terveztetés, elkészült egy 
előzetes környezeti hatástanulmány, 
majd a teljes körű környezetvédel-
mi felülvizsgálat is. Lezajlott az en-
gedélyeztetési eljárás, amelybe be-
vontak civil szervezeteket is, köztük 
az Egészséges Palotáért Egyesületet, 
majd végül kiadták az egységes kör-
nyezethasználati engedélyt. A be-
ruházás célja biogáz előállítása, a 

telepítésre kerülő 2 darab, egyen-
ként 1 MW-os elektromos teljesít-
ményű gázmotor biogázzal történő 
üzemeltetése céljából, melyek hő- 
és villamos energiát állítanak elő. 
A hő meleg víz formájában átadás-
ra kerül 20% árkedvezménnyel a fű-
tőműnek, majd a Várpalotai Köz-
üzemi Kft. juttatja el és értékesíti 
azt a továbbiakban a lakosság felé. 
Részben a közüzemi kft. két műkö-
dő gázmotorja látja el a várost, ezt 
fogja kiegészíteni szükség esetén a 
biogázüzem által termelt energia. A 
beruházás munkálatai során a helyi 
vállalkozókat részesítik előnyben, 
majd öt fő munkahellyel indul az 
üzem, az alapanyag-szállítás pedig 
folyamatos munkalehetőséget jelent 
a közüzemi kft.-nek.

Drozda Tamás tájékoztatásában 
hangsúlyozottan beszélt a felhasz-
nálandó alapanyagokról, mely a fó-
rumon vita tárgyát is képezte. – Nem 
dögfeldolgozó lesz, az engedélyben 
pontosan nevesítve vannak az alap-
anyagok, amelyet a hatóság engedé-
lyez: növényi és állati hulladék, me-
zőgazdasági termékek, trágya, mos-
lék, élelmiszer-ipari, vágóhídi, tej-
üzemi hulladék és szennyvíziszap. Ez 
nem környezetszennyező, hanem el-

lenkezőleg, egy környezetkímélő be-
ruházás, hiszen az összes idekerülő 
alapanyag egyébként is elrothadna 
a környezetben, a spontán keletkező 
gáz pedig a levegőbe kerülne, de itt 
műszakilag ellenőrzött körülmények 
között képződik a gáz – mondta az 
igazgató. Kérdésre válaszolva Drozda 
Tamás elmondta, hogy a hulladékok 
begyűjtésénél mindenképpen szá-
mítanak a közüzemi kft. munkájá-
ra, a térség lakosságától származó, 
az üzemben felhasználható hulladék 
beszállítására, emellett a szennyvíz-
telepről is fogadják a szennyvízisza-
pot. Az elgázosítható lakossági hul-
ladék felhasználásában is találkozik 
a kft. és a város érdeke.

Már előzőekben felvetődött a la-
kosság részéről, hogy vajon lesz-e 
bűz, akár az alapanyagok szállítása, 
akár a gáz képződése következté-
ben. A tájékoztatóból kiderült, hogy 
nem lesz bűz, ugyanis az üzem mű-
ködésének technológiája teljesen 
zárt. Az alapanyagok leszállítása a 
törvényi előírásoknak megfelelő zárt 
járművekkel, a rakodás és a tárolás 
zárt körülmények között, biofilterrel 
ellátott épületben történik. A gázo-
sítás technológiája is tökéletesen 
zárt, anaerob folyamat. Veszélyes 

hulladék egyáltalán nem keletke-
zik a működés során, illetve határ-
értéket meghaladó környezeti zaj-
terhelés sem történik. Janó István 
ezzel kapcsolatban arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az üzembe helyezé-
si hatósági eljárás során csak akkor 
fogják megadni az engedélyt, ha a 
megépült üzem mindenben megfelel 
az előírásnak. 

Az érdeklődő lakosok részéről fel-
merült az igény, hogy az illetékesek 
tegyék lehetővé egy, már ilyen tech-
nológiával működő üzem megtekin-
tését és megszaglását, melyre ígé-
retet is kaptak a kft. igazgatójától. 
A tájékoztatón megjelentek a helyi 
környezet- és városvédő szerveze-
tek képviselői, az EPE, a Városszé-
pítő és -Védő Egyesület, valamint a 
Marathon Tömegsport és Környezet-
védő Egyesület képviselői, akik kér-
ték, hogy legyen lehetőségük min-
denkor betekintést nyerni a műkö-
désbe, és ellenőrizni az üzemet civil 
kontroll formájában. Németh Árpád 
polgármester is megerősítette ennek 
lehetőségét, már az üzem építése-
kor is jelen lehetnek a civilek, ki-
egészülve az önkormányzat környe-
zetvédelmi szakértőjével is. 

GÁGó aNIta

Fásítási program
„A 7. számú választókerület egyéni önkormányzati képviselője, dr. 

Juhász Attila fásítási programot kezdeményez választókerüle tének az 
elmúlt években beépítésre került területein (Muskotály utca páratlan 
számú oldala, Bántai utca). A programban részt vehetnek azon ingat-
lantulajdonosok, akik vállalják, hogy a számukra biztosított facseme-
téket az ingatlanuk előtti közterületen elültetik, azokat folyamato-
san gondozzák. A jelentkezéssel és részletekkel kapcsolatban kérem, 
keressék a 88/592-660 telefonszámon Kotzó Szabolcs környezetvé-
delmi ügyintézőt 2010. március 31. napjáig.”
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Csatajelenet a körkép előtt
az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc 162. évfordulója 
tiszteletére idén is több hely-
színen tartottak megemlékezést 
a városunkban március 15-én.

A rendezvénysorozat kezde-
teként délelőtt a Városszépítő és 
-Védő Egyesület tartott megemlé-
kezést és koszorúzást az alsóvárosi 
temetőben, a Drávahídvégen hősi 
halált halt gróf Zichy Béla, 1848-
as nemzetőr sírjánál. Az inotai 
ünnepségen a Radnóti úti emlék-
műnél ünnepi beszédet mondott 
Sajtos János, az inotai részönkor-
mányzat elnöke valamint felléptek 
az Inotai Tagiskola tanulói, a Bú-
zakalász Dalkör és a Te Deum ze-
nekar. Ezt követően a 12 pont cí-
mű 1848-as szerepjátékot adta elő 
az ifjúsági ház színjátszó klubja a 
Thuri-várnál.

A délutáni megemlékezésen – 
mely talán minden eddigi várako-
zást felülmúlt – ünneplőkkel telt 
meg városunk főtere. Az idei vá-
rosi ünnepségen, melyen különö-
sen nagy szerepet kapott a külföl-
di barátságok ápolása, részt vet-
tek Lengyelország, Horvátország, 
Székelyföld és Olaszország küldöt-
tei is. 

A térzenét és a himnuszokat 
a Bányász Fúvózenekar, a Magyar 
Honvédség légierő zenekara és a 
Bányász Kórus előadásában hall-
hattuk. Németh Árpád, Várpalota 
város polgármestere köszöntötte 
a külföldi vendégeket, majd be-

mutatta a vár előtt felállított Er-
délyi körképet, mely a nagyszebe-
ni diadal eseményeit örökíti meg. 
Ezt követően Talabér Márta, a me-
gyei közgyűlés alelnöke emléke-
zett meg a pesti ifjak bátorságá-
ról: „Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy képesek vagyunk a változta-
tásra, képesek vagyunk csodákra, 
hiszen ezt számtalanszor bebizo-
nyítottuk a történelem folyamán 
a honfoglalástól, az államalapí-
tástól az 1848-as és az 1956-os 
forradalomig! Ha rövid időre el is 
buktunk, eszméink sohasem, mert 
gyermekeink, unokáink valósítot-
ták meg, vitték győzelemre azo-
kat. Ha csüggedünk, gondoljunk 

a pesti ifjakra, akik életüket koc-
káztatva indultak el március 15-
én, vagy azokra a honvédekre, 
akik elfoglalták Nagyszebent 1849 
márciusában. Nekünk ma az ő ere-
jükre, hitükre, lendületükre és er-
kölcsi tisztaságukra van szüksé-
günk, hogy 1848 üzenete erőt ad-
jon a mai feladatainkhoz.”

A lengyelországi Tarnów vá-
ros küldöttsége nevében Maria 
Zawada Bilik, az ottani marketing-
hivatal vezetője mondta el köszön-
tőbeszédét. A március 15-i ünnep-
ség alkalmából a képviselőtestü-
let döntése alapján Németh Árpád 
polgármester Thuri-díj kitüntetést 
adott át a MH Bakony Harckikép-
ző Központ parancsnoka, Fürst Ta-
más ezredes részére, a honvédség 
és Várpalota város közötti kapcso-
latok folyamatos ápolása és erősí-
tése érdekében kifejtett sokolda-
lú tevékenységéért. Ezután követ-
kezett a Nagyszebent elfoglaltuk 
című emlékműsor a Pápai Huszár-
egyesület tagjainak közreműködé-
sével, mely rendkívül nagy sikert 
aratott a nézők körében. A Bem 
József által vezetett dicsőséges 
erdélyi hadjáratot lezáró nagysze-
beni csata elevenedett meg előt-
tünk puska- és ágyúlövések kísé-
retében a csatát ábrázoló Erdélyi 
körkép előtt. A csatajelenet vé-
gén az ünneplő tömeg átvonult a 

Bányász Fúvózenekar vezetésével 
a vár túloldalán található ’48-as 
emlékműhöz, ahol Fürst Tamás ez-
redes mondta el ünnepi beszédét. 
A városi megemlékezés a koszorúk 
és az emlékezés virágainak elhe-
lyezésével zárult.

BalÁzs KIttI 
FOtó: VarPalOtaI.Hu

Rendkívül nagy sikeRt aRatott a nézők köRében a PáPai HuszáRegyesület tagjainak emlékműsoRa 

németH áRPád PolgáRmesteR tHuRi-díj kitüntetést adott át FüRst tamás ezRedesnek, 
a mH bakony HaRckikéPző közPont PaRancsnokának

a március 15-i városi ünnepsé-
gen koszorúztak:

Veszprém Megye Önkormány-
zata, Tarnów város küldöttsége, 
Várpalota Város Önkormányza-
ta, a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, az MH 
Nyugat-magyarországi Hadki-
egészítő Parancsnokság, az MH 
Bakony Harckiképző Központ, a 
Várpalotai Rendőrkapitányság, 
a Pétfürdői Önkormányzat, a 
Pétfürdői Tűzoltóparancsnokság, 
a Honvédség és Társadalom Ba-
ráti Kör, a Szindbád Nonprofit 
Kft., a Fidesz Magyar Polgári Szö-
vetség, a Keresztény Demokrata 
Néppárt, a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom, a Fidelitas, a Gá-
bor Áron Nyugállományúak Klub-
ja, a Várpalotai ’56-os Klub, az 
Európai és Angliai Szabadsághar-
cos Szövetség, a Történelmi Vi-
tézi Rend, a Palotai Turul Társa-
ság, a várpalotai pártonkívüliek, 
a Thuri György Nyugdíjas Klub, 
a Szentistváni „Matyó” Hagyo-
mányőrzők, az Ukrán Kisebbsé-
gi Önkormányzat és a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat.
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Tisztelt Választópolgárok!

Kérjük, hogy a 2010. április 11-i 
országgyűlési választások 
alkalmával szavazataikkal 

segítsék a Jobbikot és annak 
országgyűlési képviselőjelöltjét,

Szabó Richárdot!

Szebb jövőt!
www.varpalota.jobbik.hu

Fizetett politikai hirdetés

a pszichológus válaszol

Pszichoszomatikus zavarok I.  testképzavarok – izomdiszmorfia
A pszichoszomatikus betegségek között egy-

re népszerűbb helyet foglalnak el az evés-, il-
letve testképzavarok. Az anorexia nervosa 
és a bulimia nervosa mellett megjelent az 
izomdiszmorfia, a férfiak speciális testképzava-
ra, melyet a női anorexia nervosa fordítottjának 
tartanak. Az elmúlt évtizedekben írták le nők-
ben a testépítő típusú evészavart, amely a test- 
és izomtömeg összetételével való túlzott fog-
lalkozást és speciális étrend követését jelenti.

A  pszichoszomatikus zavarokon belül a test-
képzavarok olyan új betegségcsoportot képvi-
selnek, amelynek közös vonása, hogy a test 
érintettsége nem kizárólag a tünetek megje-
lenése szempontjából fontos, hanem a külső, 
testi megjelenés, a kor karcsúságideáljának va-
ló megfelelés – kényszeres – igénye markánsan 
jellemzi ezen zavarok kialakulását.

A testképzavarok az egyes testrészek eltor-
zulásának illúzióját jelentő diszmorfofóbiában, 
a klasszikus evési zavarokban és a legutóbbi év-
tizedben leírt izomdiszmorfiában (korábban in-
verz ano rexia) mutatkozik meg.

Az evészavarokat gyakran emlegetik tipikus 
női betegségként, a férfiak megbetegedései a 

női zavarok mintegy 2–10%-át teszik ki. Talán 
meglepőnek tűnhet, hogy az utóbbi években 
megjelenő, testképzavarral járó szindrómák-
ban erőteljes férfi túlsúly érvényesül. A férfiak 
eme modern testképzavara az atlétaideál alap-
ján áll. A zavar elsősorban olyan férfiakra jel-
lemző, akik igen izmosak, súlytöbbletük van, 
félnek a soványságtól (soványságfóbia), test-
képzavaruk mellett azonban az evési viselkedés 
zavara nem jellemző. Rejtőzködő viselkedés és 
az anabolikus szteroidok abúzusa jellemzi őket, 
kényszeresen edzenek, hízni szeretnének. 

Gyakran lehetünk tanúi annak, hogy a ki-
futók vékony női modelljei mellett egy újfajta 
női testideál van kibontakozóban: a jól ápolt, 
edzett test jegyeit magán viselő nő. Ez a típu-
sú nőideál hasonló testi jegyeket mutat a fér-
fiak atlétaideáljával – megőrizve a másodlagos 
női nemi jellegek dominanciáját. A testkép e 
modern zavarát testépítő nők körében írták 
le, és testépítő típusú evészavarnak nevezték 
el. Mind a szteroidhasználó, mind a szteroidot 
nem használó nőknél megfigyelték ezt a zavart, 
melynek kiugró jellemvonása, hogy az érintett 
személyek szigorúan csak magas fehérje-, ma-

gas energia- és alacsony zsírtartalmú ételeket 
fogyasztanak. Általában otthon, maguk készí-
tik el a pontos terv szerint összeállított és ki-
adagolt ételeket, gyakran becsomagolva azokat, 
hogy aztán az étkezési rendjük szerint meghatá-
rozott időben fogyasszák el. Ha a megtervezett 
rutint valami félbeszakítja, akkor intenzív szo-
rongást élnek át. Valószínűleg a diéta következ-
tében kialakult alacsony testzsírtömeg okozza a 
menstruáció kimaradását, amely a zavar másik 
jellemző velejárója. Ezt a zavart tehát a speciá-
lis étrendre és a testedzésre való extrém beszű-
kültség és a kényszeres rítusok jellemzik.

Ezekre a nőkre vonatkozóan írták le a szer-
zők a „nem hagyományos női nemi szerep” is-
mérveit. Az intenzív testedzés férfias foglala-
tosságát gyakrabban választják azok a nők, akik 
nemi szerepeikben a tradicionálistól eltérnek.

Fontos, hogy a zavarban szenvedőkkel talál-
kozó szakemberek felfigyeljenek a testi tünetek 
mellett a pszichés működésmód zavaraira is.

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

IGNÁCz aDrIeNN
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Megkérdeztük...

Milyennek ítéli meg 
a lengyel–magyar barátságot?

Maria zawada Bilik, tarnów város 
marketinghivatalának vezetője

Nagyon jó és hatékony az 
együttműködés, és ezalatt első-
sorban nem a hivatalos kapcsola-
tokat értem, hanem az emberek kö-
zötti viszonyt, ami a legfontosabb 
számomra. A történelem azt bizo-
nyítja, hogy függetlenül a politikai 
rendszertől vagy gazdasági hely-
zettől a kapcsolatunk mindig na-
gyon jó volt. Az első megyei kap-
csolat a balatonfüredi Bem iskolá-
val jött létre, és ők gyűjtötték az 
első adományokat a tarnówi Bem-
szoborhoz. A körkép is, amely a pa-
lotai vár előtt lett kiállítva, hűen mutatja, hogy a nehézségek ellenére 
is együtt mindig lehet valami értékeset alkotni. 

adam Bartos, a tarnówi regionális 
Múzeum igazgatója

Két olyan időszakra emlékszem, 
amikor nagyon fontos és szoros 
volt a kapcsolatunk. Az első az 
1956-os forradalom nehéz idősza-
ka, amikor Tarnów városa rengeteg 
pénzt, élelmiszert, kötszert és vért 
küldött Magyarországra és ebben 
az időszakban alakult meg az el-
ső lengyel–magyar baráti társaság, 
amely mind a mai napig működik. A 
másik az 1976-tól kezdődő kulturá-
lis együttműködés, melynek kere-
tein belül folyamatosan népművé-
szeti alkotásokból készült kiállítá-
sokat szervezünk különböző településeken, mely elősegíti barátságun-
kat, a közös történelembe visszanyúló lengyel–magyar barátságot.

ursula Cies likowska, a tarnówi Magyarbarátok 
társaságának egyik vezetője

Az ’56-os események hatásá-
ra létrejött bizottság Tarnów vá-
rosában nagy segítséget nyújtott 
a magyaroknak és törekvés zajlott 
azért is, hogy az árván maradt gye-
rekeknek egy árvaházat hozzunk 
létre. Ma elsősorban kulturális te-
rületen működik a társaságunk, 
idén is szervezünk találkozókat 
Bem halálának 160. évfordulója al-
kalmából. Egyesületünk rendelke-
zik egy viszonylag nagy könyvtár-
ral, Magyarországról szóló lengyel 
és magyar nyelvű könyvekkel. Las-
san egy éve magyarnyelv-tanfolyam is indult Tarnówban, melyre nagyon 
sokan jelentkeztek, egyre többen beszélnek városunkban magyarul! 

 B. K.

lengyel–magyar–
székely barátság

a közös történelmi múlt és a 
lengyel–magyar–székely barát-
ság jegyében tarnów város és 
székelyföld küldöttsége is részt 
vett a március 15-i ünnepségen, 
melynek keretein belül felavat-
ták a vár előtti tér bal oldalán 
elhelyezett 43x3 méteres erdé-
lyi körképet.

A panoráma kiállítását közel 
egyéves tárgyalássorozat előz-
te meg, és Talabér Márta, Veszp-
rém Megyei Önkormányzat alelnö-
kének köszönhetően október vé-
géig megtekinthető városunkban.

– A tavalyi évben kettős jubile-
umi ünnepséget rendeztek Tarnów 
városában Bem tábornok születé-
sének és halálának évfordulójából, 
melyre a Veszprém Megyei Önkor-

mányzatot is meghívták. Ebből az 
alkalomból állították fel a körké-
pet, és ennek hatására fogalmazó-
dott meg bennünk az ötlet, hogy jó 
lenne ezt Veszprém megyébe hoz-
ni. Azt gondolom, hogy ez egy kü-
lönleges érték, és azon túl, hogy 
történelmünknek egy szép pilla-
natát idézi, abban is bízom, hogy 

nagyon sok látogatót fog idevon-
zani Várpalotára – mondta a me-
gyei alelnök, majd hozzátette: – A 
panoráma a jövőben hosszú út elé 
néz, ugyanis Miskolc városában és 
Erdélyben is szeretnék kiállítani. 
Reméljük, hogy ezzel tovább tudja 
erősíteni a lengyel–magyar–székely 
hármas barátságot!

B. K. 
FOtó: VarPalOtaI.Hu

sok éRdeklődőt vonzott a köRkéP és a koRHű RuHákban előadott csatajelenet

FelHíVÁs
az inotai alumíniumkohászat 50 éves történetét 

bemutató könyv kiadásához kérjük támogatásukat!

A megjelentetéshez adományaikat 
a 12081000-00123575-00100004 számú 

Várpalota Város Közművelődési Közalapítványa 
számlájára, a közlemény rovatban 

az „Inota 50 éves könyv” feltüntetésével tehetik meg.

Minden, legalább 5000 Ft összeget adományozó 
számára az elkészült könyv egy példányát megküldjük!

Az adományozáshoz csekkszelvények Várpalota 
Város Önkormányzata és az Inotal Zrt. portájáról 

kérhető, de közvetlen banki átutalással is küldhető 
a felajánlott összeg!
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tárgyaltak a kistérség polgármesterei
a Várpalota Kistérség többcélú 
társulása társulási tanácsa Né-
meth Árpád elnökletével meg-
tartotta márciusi ülését, ame-
lyen többek között részt vet-
tek a társulási tanács tagjai: 
Várpalota, Berhida, Pétfürdő, 
Ősi, Öskü, tés és Jásd polgár-
mesterei.

Az ülésen a Várpalotai Kistér-
ségi Helyi Vidékfejlesztési Iro-
da vezetője tájékoztatót tartott 
az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program keretében a kistér-
ségben megvalósult és folyamat-
ban lévő projektekről, az utób-
bi hónapokra vonatkozóan. A be-
számolóból kiderült, hogy ebben 
az időszakban 2 pályázó nyert 
támogatást (játszóterek építésé-
re és templomtetőcserére), illet-
ve 12 pályázat – a településekre 

vonatkozóan felújítás- és rendez-
vénycélú, valamint kultúrpark lét-
rehozására irányuló, illetve mező-
gazdasági termelők támogatását 
célzó projektek  jelenleg elbírálás 
alatt van. 

A Térségi Népjóléti Gondozá-
si Központhoz tartozó szociális 
konyha élelmezési normája az el-
múlt két évben nem változott az 
inflációnövekedés és a folyama-
tosan emelkedő élelmiszerárak el-
lenére, így a társulási tanács az 
ülésen elfogadta a norma 5%-os 
emelését, mely elengedhetetlen 
a költségek fedezéséhez, a minő-
ségi étel előállításához. Várpalo-
ta önkormányzati képviselő-tes-
tülete módosította a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 
(nappali ellátás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, támogatószolgá-
lat, tartós bentlakásos intézményi 

elhelyezés), ezek igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló önkormányzati rendeletét, 
mely a társulási tanács által is el-
fogadásra került.  A továbbiakban 
a kistérség többi önkormányzata 
benyújtja a képviselő-testületek 
felé a térítési díjakra vonatkozó 
előterjesztést. 

2009. december 31-ével jött 
létre a Térségi Népjóléti Gondo-
zási Központ, így szükséges volt a 
szervezeti és működési szabályzat 
megalkotása, amelyet a társulási 
tanács az ülés során elfogadott. 

A kistérség általános iskolá-
iban a 7-8. osztályosok pályavá-
lasztási tanácsadását 2007 óta a 
Válaszutak Kft. látta el, azonban 
a cég jelezte, hogy személyi felté-
telek hiánya miatt a továbbiakban 
nem tudja a tanácsadást biztosí-
tani. Mindemellett az állami támo-

gatás a külső cég bevonásával járó 
feladatellátásra már két éve meg-
szűnt, így finanszírozásiforrás-
hiány is fennáll. A társulás és a 
kft. között fennálló megbízási 
szerződés április elsejével meg-
szüntetésre kerül.

Szükségessé vált a többcélú 
társulási megállapodás módosítá-
sa, az előzőekben a gondozási köz-
pont átszervezése nyomán, illetve 
a jelen ülés során született idevo-
natkozó döntések miatt, valamint 
a képviselő-testületek évenkénti 
együttes ülésének kötelezettsége 
megszüntetése vonatkozásában. 
A munkaszervezet elkészítette és 
az ülés elé terjesztette a 2010-es 
év rendezvénytervét, amely a kis-
térség települései által megjelölt 
és kiemeltnek tekintett rendezvé-
nyeket tartalmazza.

G. a.

Magyar sonkát a húsvéti asztalra 
ínycsiklandó, színes sütemé-
nyek, gyönyörű hatalmas húsvé-
ti sonkák, gusztusos lekvárok, 
kézműves termékek sorakoztak 
az asztalokon, amelyeken öröm-
mel akad meg a vásárló szeme. 
Harmadik alkalommal került 
megrendezésre a hagyományos 
ízek piaca a városközpontban.

A TEMA Hungaria Egyesület, a 
Magyarok Szövetsége és a Várpa-
lota-Pétfürdői Kertbarát Egyesü-
let szervezésében zajlott a piac, 
ahol elsősorban helyi kisterme-
lőktől, vállalkozóktól származó, 
kizárólag magyar és adalékanyag-
mentes termékeket vásárolhattak 
az érdeklődők. – Biosütik magok-
ból, aszalt gyümölcsből, ásványi 
anyagokból készült ékszerek, tar-
tósítószer nélküli biolekvárok, mé-
zek, saját készítésű kecskesajtok, 
virágok, szőnyegek, mézeskalá-

csok – sorolja Kapuvári Kálmánné 
szervező (Magyarok Szövetsége) a 
megtalálható termékeket –, tavaly 
Márton-nap környékén libát, kará-
csony előtt kacsát árultunk, most 
pedig húsvét előtt sonkával igyek-
szünk ellátni a vásárlókat.

Hosszú sor kígyózik a sonkák, 
kolbászok standjánál, többen sze-
retnék beszerezni a húsvéti sonkát 
a házias, kiváló minőségű magyar 
terméket készítő cégtől. A ser-
téshús feldolgozásával foglalko-
zó hajmáskéri Hús Trió 2001 Kft. a 
hagyományos házias ízeket képvi-
seli a piacon. Szerencsére jelent-
kezik az igény a lakosság részéről 
a hagyományos ízekre, megfigyel-
hető, hogy keresik a magyar ter-
mékeket. Ennek az igénynek pró-
bál megfelelni a húsfeldolgozó 
kisüzem. Igen nehéz ma verseny-
ben maradni a kereskedelemben, 
hiszen az áruházláncok termékei 

olyan áron vásárolhatóak meg, 
amelyet egy kiskereskedő nem tud 
produkálni. 

– Több lábon kell állni, sok 
mindennel foglalkozni, hogy ver-
senyképesek legyünk. Szállítunk 
közétkeztetéshez, iskolákhoz, kis, 
magánhentesekhez, nagyobb üz-
letekbe és vendéglátóhelyekre is, 
sőt az utóbbi hónapokban juttat-
tunk a termékeinkből határon túli 
területre is – meséli Kiss Ervin, a 
kft. egyik tulajdonosa. – Nagyon 
nehéz a multikkal versenyezni, ők 
a gyengébb minőségű terméke-
iket adják olcsón, és nagyon sok 
a kiskeresetű ember, akik szeret-
nének kedvezőbb árú termékhez 
jutni. A Hús Trió 2001 Kft. azon-
ban nem akar ebbe a gyengébb 
minőség irányba indulni, így ter-
mékeik valamennyivel drágábbak, 
amit aztán igen nehéz a jelenle-
gi gazdasági helyzetben érvénye-

síteni. – Mi nem vágunk sertést, 
hanem vásároljuk a húsokat, zö-
mében magyar vágóhidakról, fél-
sertést és a sertéshúsokat, illet-
ve kereskedőktől bontott húsokat, 
kizárólag ellenőrzött termékeket. 
Próbálunk hagyományos módon 
fűszerezni, adalékanyagot, bőrke-
pépet nem rakunk bele – mondja 
Kiss Ervin.

Különösen kedvező hely az áru-
sításra az ilyen piac, mint a vár-
palotai hagyományos ízek piaca 
is, hiszen itt a kereskedő közvet-
lenül, forgalmazó nélkül találko-
zik a vásárlóval, ami mindenkinek 
csak előnyére válik. Kiss Ervin sze-
rint jó lenne, ha ebbe az irányba 
mozdulna el a kereskedés, ha több 
támogatásban részesülhetnének a 
magyar vállalkozók, és megbecsült 
lenne a kiváló magyar termék.

GÁGó aNIta

a Palotai Hírnök a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.
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a kereszttől 
a dicsőségig

az égből jött közénk, hogy 
megmutassa az utat, vállalta a 
keresztet, és így értünk szen-
vedett egészen a sírig, a sírtól 
a dicsőségig. Húsvét ünnepe 
egyet jelent a Krisztus-hívők 
számára: Jézus feltámadásával 
megnyílik az örök élet kapuja.

„Ha pedig Krisztus nem tá-
madt fel, semmit sem ér a hi-
tetek, mert még mindig bűne-
itekben vagytok… De Krisztus 
feltámadt a halálból elsőként 
a halottak közül.” Szent Pál így 
mutat rá a korintusi híveknek 
írt levelében Krisztus-hitünk 
sarkkövére, központjára: a fel-
támadásra. Feltámadás nélkül 
nincs Jézust követő út. Ha vé-
gig szemléljük virágvasárnaptól 
a nagyhét eseményeit egészen 
húsvét ragyogó hajnaláig, és 
még tovább, a feltámadt Krisz-
tus megjelenéséig, a Vigaszta-
ló elküldéséig, hitünk csaknem 
minden eleme megmutatkozik 
számunkra. Bűnbánat, Istenben 
megélt szenvedés, az Úr akara-
tának elfogadása, áldozat, va-
csora Krisztussal, szolgálat, 
meghalás a bűnnek, és feltáma-
dás az új életre. Egyházi ünnepi 
liturgiáink lehetőséget adnak, 
hogy ezeket újraéljük, ott lehes-
sünk a keresztfa mellett valósá-
gosan, és boldog örömmel szem-
léljük a feltámadás pillanatát az 
üres sírra tekintve.

Mindez misztérium. Másik 
helyen Pál apostol így tanít a 
Szeretethimnuszban: „Ma még 
csak tükörben, homályosan lá-
tunk, akkor majd színről színre. 
Most még csak töredékes a tu-
dásom, akkor majd úgy ismerek 
mindent, ahogy most engem is-
mernek. Addig megmarad a hit, 
a remény és a szeretet...” Meg-
érteni, ésszel felfogni, és érte-
lemmel megmagyarázni nem le-
het nagypéntek és húsvétvasár-
nap titkát, csakis hittel rátekin-
teni és szívvel befogadni újra és 
újra, minden tavasszal. 

GÁGó aNIta

lezárták a Vár-völgyet
a tavasz beköszöntével bizto-
san sok helyinek illetve túrázó-
nak eszébe jutott, hogy a szép 
időben kilátogasson Várpalota 
legnépszerűbb kirándulóhelyé-
re, a Vár-völgybe. a kirándul-
ni indulók információszolgálta-
tás hiányában meglepve találták 
szemben magukat a kihelyezett 
sorompóval és kerítéssel és egy 
erdőszerkezeti átalakítást ma-
gyarázó táblával.

A nagymértékű fakitermelés 
okát a 2009. szeptemberi önkor-
mányzati tájékoztató levélben a 
HM Verga Királyszállási Erdészete 
részletesen kifejti, melyből kide-
rül, hogy az erdőszerkezet átala-
kítása az Európai Unió által finan-
szírozott Life+ projekt keretein 
belül valósul meg. A projekt meg-
valósítása több éven át tart. „Első 
lépésként az elöregedett állomány 
letermelésére kerül sor úgy, hogy 
az egészséges példányok és a lom-
bos fafajok kímélésével az erdő 
borítása megmaradjon. Ezzel pár-

huzamosan történik a terület vá-
gástakarítása, a bozótirtás és az 
ültető fészkek kialakítása. Tavasz-
szal indul a »molyhostölgy mak-
kal« az erdősítés. A munkák során 
törekszünk a kirándulók és a la-
kosság érdekeit szem előtt tarta-
ni, megértésüket köszönjük! A to-
vábbiakban is szívesen állunk bár-
ki rendelkezésére a témával kap-
csolatban akár a helyszínen, akár 
más lehetőséget kihasználva.” 

A lakosság tájékoztatására 
szerettük volna megkérdezni a HM 
Verga Zrt.-t hivatkozván az előb-
biekre, mi indokolja a Vár-völgy 
lezárását, hová kerül a letermelt 
fa, illetve mi várható a jövőben 
a kirándulóhelyet illetően, de a 
többhetes megkeresés és egyez-
tetés ellenére sem kívántak infor-
mációval szolgálni.

BalÁzs KIttI 
FOtó: erDŐHÁtI

a kedvenc kiRándulóHely FelkeResését bRutálisan akadályozza a kiHelyezett soRomPó

Országgyűlési választások – 2010. április 11.
talabér Márta, a Fidesz országgyűlé-
si képviselőjelöltje

Talabér Márta Veszprémben szüle-
tett, 1972. január 27-én. Berhidán él, 
itt járt általános iskolába is. 1990-ben 
érettségizett a várpalotai Thuri György 
Gimnáziumban, szociálpedagógusi 
vég zettséget a Benedek Elek Pedagó-
giai Főiskolán szerzett. Németül fel-
sőfokon beszél, hobbija a kézilabda, a 
teke és a fényképezés. 1990 óta tagja 
a Fidesznek. Berhidán 1998-ban helyi 
önkormányzati képviselővé választot-
ták, a Veszprém Megyei Közgyűlésben 
pedig főfoglalkozású alelnökké. 2002-
től Berhidán a pénzügyi bizottság 
tagjaként, a megyei közgyűlésben pe-
dig a szociális és gyermekvédelmi bi-
zottság elnökeként dolgozik.

Deák Ferencné, az MszP országgyű-
lési képviselőjelöltje

1955. december 15-én, Várpalo-
tán született. 1979-ben szerzett dip-
lomát az akkori Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Főiskolán, 
majd 2000-ben a Debreceni Egyetem 
Bölcsésztudományi Karán pedagógia 
szakos, 2001-ben tehetségfejlesztő 

szakértői diplomát kapott. Pedagó-
gusi pályáját tanítóként kezdte Vár-
palotán, 1991 óta irányítja az általa 
létrehozott alapítványi iskolát. Köz-
oktatási szakértő, az Alapítványi és 
Magániskolák Egyesületének és az 
Írisz Nőegyesületnek elnökségi tag-
ja. A 2006. évi országgyűlési válasz-
tásokon egyéni mandátumot szerzett. 
2006 óta az oktatási és tudományos 
bizottság tagja.

szabó richárd, a Jobbik országgyű-
lési képviselőjelöltje

1978. október 17-én született  
Budapesten. Római katolikus vallá-
sú. Székesfehérváron a Kereskedelmi 
és Vendéglátó Ipari Szakközépiskolá-
ba járt,  ahol szakács, cukrász és fel-
szolgáló szakmákból állami szakmun-
kásvizsgát tett, 1996-ban. 1999-ben  
érettségizett, majd felvételt nyert a 
Kecskeméti Kertészeti és Agrármér-
nöki Főiskolára, ahol diplomamun-
káját a XIX–XX. századi magyar sző-
lőtermesztés és borkultúra témakör-
ből írta. Alapszinten beszél angolul 
és oroszul. 2007-ben egy belső rend-
szerű felsőfokú szakvizsga letéte-

le után közgazdászként dolgozik. Je-
lenleg egy kft. résztulajdonosa, mely 
pénzügyi tervezéssel, társasházi, la-
kóközösségi képviselettel foglalkozik. 
Feleségével Várpalotán él.  2009 ok-
tóberében csatlakozott a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom várpalotai 
alapszervezetéhez. 

Vancsek Ferenc, a lehet Más a Poli-
tika országgyűlési képviselőjelöltje

Vancsek Ferenc 1963-ban szüle-
tett Várpalotán, egy bányászcsalád 
harmadik gyermekeként. Azóta is itt 
él, feleségével két fiúgyermeket ne-
velnek. A családi hagyományt foly-
tatva 9 évig a bányánál dolgozott. 
1994-ben diplomát szerzett, mint bio- 
lógia-testnevelés szakos tanár, azóta 
a Várkerti Általános Iskolában dolgo-
zik. 2000-ben másoddiplomás kép-
zésben elvégezte a környezetvédő ta-
nári szakot, azóta ő vezeti az iskola 
környezeti nevelési tevékenységét. 
A környezetkárosító hatások kivédé-
se érdekében több társával együtt 
2005-ben megalapították az Egész-
séges Palotáért Egyesületet, melynek 
azóta is elnöke.
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Tradeorg Nyomda, Fûzfõgyártelep

Jegyek válthatók a Pannon Várszínház Jegyirodájában: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.
Tel.: 88/563-200, Mobil: 30/396-33-98  •  www.pannonvarszinhaz.hu  •  e-mail: pannonjegy@infornax.hu
Jegyek kaphatók országszerte a Ticketportal partnerirodáiban, valamint a www.ticketportal.hu oldalon.

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

Köszönet
A Máltai  Szeretetszolgálat Várpalotai Csoportja egy szállít-
mány bébiételt kapott Tatáról. A szeretetszolgálat csoportjá-
nak se pénze, se szállítási eszköze nincs. Segítséget kérve és 
kapva ez úton köszöni meg Katona Csaba alpolgármester úrnak 
és Huszárné Bacsárdi Valériának, a Fidesz Várpalotai Szerveze-
te vezetõjének segítségét. A bébiétel a családsegítõ és a szere-

tetszolgálat által kerül kiosztásra.
A Máltai  Szeretetszolgálat 2010. március 27-én 

8–10 óráig a Várpalota, Tési úti Máltai raktárban 
osztja szét a bébiételt.

Görbicz Istvánné és Holler Józsefné
Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai Csoportja

Bérleteink most csak:
 Havi korlátlan: 7000.- 5500.-
 De./Diák/Nyugd.: 5500.- 4000.-
 Junior (<19): 3500.- 3000.-

Minden bérlethez 1 szolizseton és 1 ital ajándék!
 Technogym kardio- és edzõgépek   személyi edzõ
 üdülési csekk elfogadás  családi kedvezmények
 Ergoline szoláriumok új csövekkel

PALOTA

Itt a tavasz, hozd formába magad! 

A volt Palota Szálló aljában
Tel.:+36203619210

 E
zz

el
 a

 h
ird

et
és

se
l a

já
nd

ék
 n

ap
ije

gy
et

 k
ap

sz
! 

2010. április 17-én 19 órakor

tánc-dal-fesztivál 2
a táncdalfesztivál jóval több 
volt, mint az egycsatornás te-
levízió szórakoztató népünne-
pélye. a táncdalfesztivál már 
a maga korában is intézmény 
volt, a társadalmi közérzet vul-
kánszerű kitörése, hű tükre a 
társadalmi viszonyoknak.

Akkor váltak ikonokká, felejt-
hetetlen igazi sztárokká a ’60-
as, ’70-es évek élvonalba tarto-
zó zenészei, és indítottak útjára 

egy korszakot, mely meghatároz-
ta a jövőnk alakulását is. Akkor 
a Táncdalfesztivál a mindenna-
poknak tartott tükröt, a zene esz-
közével tárta fel féltett vágyain-
kat, titkainkat, de szenvedésein-
ket és a kor kritikáját is, virág-
nyelvű iróniával. És mit jelent a 
Táncdalfesztivál ma? Nosztalgi-
át, visszaemlékezést gyermekko-
runkra, a tinédzserévekre, az is-
kolapadba karcolt szívekre, az el-
ső csókra, az első szerelemre. De 
jelent búcsút is egy letűnt kor-
tól, a „szocialista operett világ-
tól”. A Tánc-dal-fesztivál első ré-

szét 2009-ben mutatta be a Pan-
non Várszínház, majd a kitörő si-
keren felbuzdulva elkészítették a 
folytatást is. A Tánc-dal-fesztivál 
2-ben a fiatal tehetséges veszp-
rémi színészek megidézik többek 
közt a Neoton Famíliát, Poór Pé-
tert, Zoránt, Kovács Katit és az 
első Táncdalfesztivál győztes slá-
gerét, s együtt dúdolhatjuk: Nem 
leszek a játékszered! A Pannon 
Várszínház daljátékában felcsen-
dülnek a Mária volt, az Édes évek, 
a Táskarádió, a Kócos kis ördögök 
és még sok kedves örökzöld slá-
gerünk dallamai.

szereplők: Oravecz Edit, Koscsisák András, Egyed Brigitta, Zayzon Csaba, Kovács Ágnes Magdolna, Mol-
nár Ervin, Stefancsik Annamária, Varga András, Soós Melinda, Szelle Dávid, Kiss Barbara, Németh Ádám, 
Telegdi Kamilla, Szász Kamilla, Csontos Boglárka, Horváth Bence, Hegyi Zsombor Zsolt

Díszlettervező: Kovács Yvette Alida · Jelmeztervező: Justin Júlia · Koreográfus: Bóbis László

rendező munkatársa: Kiss Dávid · színpadra alkalmazta és rendezte: Vándorfi László

jelenet az előadásból

síRva nevetős kádáR–bRezsnyev-duett
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Programajánlók, közérdekû információk
VÁrPalOtaI IFJúsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
2-án 14–16 óráig húsvéti játszóház. Ha tehe-

ted, hozz magaddal kifújt tojást és tojás-
tartót! A belépés díjtalan!

tHurI-VÁr 
1-jén 17 órakor Öveges Ernő kiállítása. Meg-

nyitja: Pócsik József, a Bartos iskola igaz-
gatója

KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István út 28.
30-án 17 órakor a Szponzort Keresünk Zene-

kar koncertje
retrO szíNHÁz, BéKe MűVelŐDésI HÁz
Inota, Radnóti utca
29-én 19 órakor Egressy Zoltán: Portugál – a 

budapesti Katona József Színház elõadása
NaGY GYula GalérIa
Várpalota, Szent István utca 3.
25-én 17 órakor Szájjal, lábbal festők kiállítá-

sa. Megnyitja: Szabó Gergely, Küngös pol-
gármestere

HeMO
Várpalota, Mandulás
Vida Zoltánné – Toma – Harmónia című kiállí-

tása. A kiállítás nyitva: március 31-ig
FODOr sÁra tÁJHÁz
Várpalota, Jókai utca
27-én 13–18, 30-án és 1-jén 13–16 óráig hús-

véti játszóház

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. 
Márc. 28., virágvasárnap – 8 órakor szent-
mise, gyermekpassió, 10 órakor barkaszen-
telési szentmise, 18 órakor szentmise. 
Márc. 29–31. – 17.30-tól gyóntatás, 18 
órakor Sándor Mihály jásdi plébános tart 
lelkigyakorlatos szentmisét. Ápr. 1., nagy-
csütörtök – 18 órakor szentmise. Ápr. 2., 

nagypéntek – 15 órakor  keresztút a katoli-
kus iskola udvarán, 18 órakor nagypénteki 
szent liturgia és passió. Ápr. 3., nagyszom-
bat – 18 órakor szentmise (kb. 19.15 feltá-
madási körmenet). Ápr. 4–5. húsvétvasár-
nap és húsvéthétfő – 8, 10 és 18 órakor 
ünnepi szentmise. húsvétvasárnap 18 óra: 
csíksomlyói feltámadási jelvény fogadása.

Inota, falu, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 11.30 órakor, minden 
pénteken szentségimádás. 
Márc. 28., virágvasárnap – 11.30. szentmise 
Ápr. 1., nagycsütörtök – 16 órakor szentmi-
se. Ápr. 4–5. húsvétvasárnap és húsvéthét-
fő – 11.30 órakor szentmise 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise. 
Márc. 27., szombat –  18 órakor szentmise. 
Ápr. 1., nagycsütörtök – 16 órakor szentmi-
se. Ápr. 4–5. húsvétvasárnap és húsvéthét-
fő – 16 órakor szentmise

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

bibliaóra szerdánként 17.30. Ünnepi isten-
tisztelet: nagyhéten minden este 17 órakor, 
bűnbánati istentisztelet. Nagypénteken 10 
és 17 órakor ünnepi istentisztelet, 17 óra-
kor úrvacsorával. Húsvétvasárnap és -hét-
főn 10 és 17 órakor ünnepi istentisztelet, 
10 órakor úrvacsorával

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. 
Márc. 25., nagycsütörtök: 10 és 18 órakor 
úrvacsorai istentisztelet. Márc. 26., nagy-
péntek: 10 órakor úrvacsorai istentiszte-
let, 18 órakor passióolvasás. Márc. 28–29., 
húsvét első és második ünnepe: 10 órakor 
úrvacsorai istentisztelet

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, 45 
dkg liszt, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 1,5 
dkg vaj, 1 tojás, kevés só, csipetnyi 
cukor, szezámmag, sajt, mustár

Elkészítés: A jól megmosott 
füstölt csülköt takarékláng fölött 
puhára főzzük, csontjáról lefejtjük 
és hagyjuk kihűlni. 45 dkg liszt-
ből, 2 dkg élesztőből, 2 dl tejjel, 
1,5 dkg vajjal, csipetnyi cukorral 

kelt tésztát készítünk. Ha kellő-
képpen összegyúrtuk, meleg he-
lyen állni hagyjuk. Ujjnyi vastag-
ságúra nyújtjuk, közepén felhal-
mozzuk a főtt csülköt, megkenjük 
mustárral, rászórunk sajtot majd 
szorosan begöngyöljük a tésztába. 
Tetejét tojással megkenjük, meg-
szórjuk szezámmaggal és köze-
pesen meleg sütőben kb. 20 perc 
alatt megsütjük.

recept(t)úra

Cipóban sült csülök

– Miről ismered meg a palackorrú delfint?
– Dugóhúzóval piszkálja az orrát!

– Mi leszel ha nagy leszel, Móricka? – télen medve, nyáron tanár.

Professzor a hallgatókhoz:
– az időutazásról szóló szemináriumot a múlt héten tartjuk...

Humorzsák

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér):

március 25-én 8–23 óráig, 26-án és 29–30-án 8–18 óráig szárazföldi 
és légierő lövészet, március 31-én katonai tevékenység.

április 17., szombat 19 óra

tánc-dal-fesztivál 2

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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egészségére!

Visszaadjuk a hallást és az élményeket

www.victofon.hu

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

Szabaduljon meg hallásproblémáitól!

Jelentkezzen tanácsadásra!

egyre növekvő zajártalom 
– egyre gyakoribbak a halláspanaszok és a fülzúgás

a zaj egyre inkább körülfog ben-
nünket. szinte már nem ismer-
jük a nyugtató csöndet. autók, 
gépek zúgásának, bömbölő-dü-
bögő Hi-Fi berendezések zaj-sű-
rűjében élünk, s ha mindehhez 
hozzászámítjuk a túlfeszített 
életformát, a lakosság elörege-
dését, aligha csodálkozhatunk 
azon, hogy egyre többen szorul-
nak halláspanaszok és fülzúgás 
miatt szakorvos segítségére. 

Az elmúlt évtizedben is be-
tegeink többsége „időskori” hal-
láscsökkenés miatt kereste fel 
a szakorvost. A halláspanaszok 
megjelenése ebben a korosztály-

ban a leggyakoribb, mivel a hal-
lórendszer öregedése természetes 
folyamat.

Ugyanakkor egyre gyakoribbak 
a fiatalkori halláspanaszok. Mind-
ez azért elszomorító, mert leszá-
mítva az öröklött, vele született 
hallásbetegségeket, a zajártalom 
eredetű halláspanaszok megelőz-
hetők lennének.

E káros folyamatért elsősor-
ban a fiatalok körében kedvelt 
discmanek, mp3-, mp4-lejátszók, 
nagy teljesítményű hangszórók 
okolhatók, amennyiben ezeket túl 
hangosan működtetik. Ugyanak-
kor jelentkeznek a szakrendelésen 
olyan fiatal sportolók is, akiknek 

hallórendszerét a teljesítmény-
kényszer az egészséges mértéknél 
jobban igénybe veszi.

Aki kóros tünetet észlel, mi-
előbb forduljon szakorvoshoz, 
mert a károsodás korai szakaszá-
ban eredményesebb a kezelés. Kü-
lönösen igaz ez a fülzúgás eseté-
ben. Budapesten és országszerte 
találhatóak olyan intézmények, 
ahol felkészült szakemberek vár-
ják a betegeket. A hallásszűrés 
és -gondozás területén jelentős 
tapasztalatokra tettünk szert az 
utóbbi évek során. 

Ma már kiváló minőségű halló-
készülékeket ajánlhatunk betege-
inknek, köztük gyermekeknek is. 

Audiológiai rendelőinkben – 
körültekintő vizsgálatok elvégzé-
se után, szükség esetén – a be-
tegek hozzájuthatnak az egyéni 
adottságaiknak leginkább megfe-
lelő hagyományos, analóg vagy di-
gitális hallókészülékhez. 

Fülzúgással kapcsolatos prob-
lémákkal is nyugodtan fordul-
hatnak segítségért, hiszen Bu-
dapesten és az ország más terü-
letein is foglalkoznak fülzúgás 
terápiával. 

Dr. szŐCs aNDrÁs 
Fül-Orr-GéGész, 

auDIOlóGus szaKOrVOs, 
FŐOrVOs
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Várpalota Város Önkormány-
zata 2008 nyarán benyújtot-
ta pályázatát a KDOP 3.2.1 le-
romlott vagy leromlással ve-
szélyeztetett városrészek re-
habilitációja című pályázati 
kiírásra. 

A Közép-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség 2009 
januárjában arról tájékoztat-
ta a várost, hogy a Várpalota 
szociális városrehabilitációja 
című első fordulós pályázatát 
a 582 473 553 Ft csökkentett 
összköltséggel történő támoga-
tásra érdemesnek ítélte.

Az eredmény tükrében megkez-
dődhetett a második fordulós pá-
lyázati anyag kidolgozása, amely 
jelenleg elbírálás alatt van.

A szociális városrehabilitációs 
projekt a Tési-domb városrész-
ben kerül megvalósításra. A 
program fő célja a tési-dombi 
akcióterület infrastrukturális és 
szociális leszakadásának meg-
előzése, az akcióterület infrast-
ruktúrájának fejlesztése, vala-
mint az ott élő lakosság szoci-
ális-társadalmi felzárkóztatása 
révén.

A fejlesztési tevékenység 
magában foglalja a lakóépületek 
energiahatékonyságának növe-
lését, a közterületek megújítá-
sát, ezen belül egy több generá-
ció számára alkalmas közösségi 
park kialakítását. Az új parkoló-
helyek kialakítása, az úthálózat 
és járdák megújítása és fejlesz-
tése, valamint a gyermekbarát 

játszóterek kialakítása ugyan-
csak részét képezi a projektnek. 

Az akcióterület fejlesztésé-
nek a fizikai beruházások mel-
lett sarkalatos pontja a helyi 
lakossági csoportok leszakadá-
sát megállító, visszafordító, va-
lamint a helyi közösséget épí-
tő beavatkozáscsomag. Az ak-
cióterület fő problémáit az ala-
csony gazdasági aktivitásban és 
az ehhez kapcsolódó társadal-
mi feszültségekben, jelenségek-
ben kell keresni. A helyi iden-
titástudat, a Várpalotához és 
a Tési-dombi városrészhez kö-
tődés gyökerei megvannak, de 
ezek megerősítése a terület va-
lódi felemeléséhez, a fejleszté-
sek eredményeinek hosszú távú 
fenntartásához elengedhetetlen. 

Az akcióterületen végrehaj-
tásra kerülő közösségfejlesz-
tő intézkedések a képzettségi 
szint és a gazdasági aktivitás 
erősítését, a helyi lakosság te-
lepülésfejlesztési akcióba va-
ló bevonását, valamint a helyi 
közösség identitásának erősí-
tését, formálását célozzák. A 
programcsomag magában fog-
lalja az oktatási-képzési prog-
ramokat, a lakosságot mozgó-
sító környezettudatossági kam-
pányt, bűnmegelőzési rendez-
vényeket és közérdeklődésre 
számot tartó közösségi prog-
ramokat is. A fejlesztők őszin-
tén bíznak abban, hogy a pályá-
zat lebonyolítása eredményesen 
szolgálja majd Várpalota hosszú 
távú érdekét.

Pályázat városrehabilitációra

A Várpalota és Kistérsége Civi-
lek Szövetsége tájékoztató fórumot 
tartott márciusban a civil szerve-
zetek számára, amelyen Baloghné 
Bóna Eszter, az Euroconsult Ala-
pítvány képviselője látta el a 
szervezeti működést segítő hasz-
nos információkkal a civileket. 

Hogy készül a közhasznúsági és a 
számviteli beszámoló, ki minősül 
közhasznú szervezetnek, mi a ha-
tározatok könyve – a szervezetekre 
vonatkozó kötelezettségekkel kap-
csolatban többek között ezekről a 
témákról hallhattak és érdeklőd-
hettek a megjelentek.

A budapesti születésű Kovács 
Tibor festőművész és tanár rend-
kívül látványos, élénk színekkel 
gazdagított képei kerültek kiállí-
tásra a Jó Szerencsét Művelődési 
Ház emeleti aulájában. Művésze-
téről Farkas István festőművész, 
tanár beszélt az érdeklődő közön-
ségnek, megnyitva ezzel a fest-

ménykiállítást. Különleges világ 
nyílik meg a művész keze nyo-
mán: egyedien ábrázolt portrék, 
geometriai formájú alakok, folt-
szerű megjelenítés, elvont tájak. 
Mindezek érzelmeket, hangula-
tot igéznek a nézőben, a fénylő 
színek élménnyel gazdagítják a 
szemlélőt.

A színházi világnapot (március 
27.) évtizedek óta ünneplik a világ 
valamennyi országában. A színház 
számtalanszor varázsolja el az em-
bereket, nyit meg egy másik vilá-
got néhány órára a színpadokon. A 

színházi világnapról városunkban 
is megemlékeztek, ennek alkalmá-
val a Várpalotai Ifjúsági Házban 
az Art Garage Társulat Rácz Tamás 
vezetésével tartott nyílt próbát a 
jelen lévő fiataloknak.

Civilek tájékoztatása

színek és mozdulatok

színházi világnap

tIszK partneri 
konferencia

Partnerség a szakképzésben – e 
témában szervezett konferenci-
át a Bakony szakképzés-szerve-
zési társulás a partner gazdálko-
dó szervezetek számára a Faller 
Jenő szakképző Iskolában.

A konferencia elsődleges célja 
volt, hogy bemutassa a támogató 
gazdálkodószervezetek képviselő-
inek, mire is fordította a társulás 
a tőlük érkező támogatásokat. A 
fórumon megjelentek a társulási 
tanács, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat és Várpalota Város Önkor-
mányzata, a Közép-dunántúli Re-
gionális Munkaügyi Központ, vala-
mint a támogató partnerszerveze-
tek, vállalkozók, cégek képviselői.

Talabér Márta, mint a megyei 
közgyűlés alelnöke, illetve a tár-
sulási tanács tagja köszöntötte a 
megjelenteket. Beszélt a szakkép-
zés átalakulási folyamatáról, ki-
emelve, hogy mindent megtesz-
nek a TISZK (Térségi Integrált 
Szakképző Központ) működésének 

biztosításáért, a minél kedvezőbb 
lehetőségek megteremtéséért a 
szakképző intézmények számára. 
Galambos Szilvia, a társulási ta-
nács elnöke mutatta be a megje-
lenteknek a megyei és a várpalo-
tai önkormányzat által alapított, 
hat szakképző intézményt tömö-
rítő Bakony Szakképzés-szervezé-
si Társulás működését, az eddig 
megszerzett tapasztalatokat, el-
ért eredményeket, és a sikeres pá-
lyázatokat. A vállalkozókat gya-
korlatban érintő témákban Végh 
László, a Veszprém Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara szak-
képzési irodavezetője és Benyőcs 
László, a munkakultúra-kutatással 
foglalkozó Mathias Institut ügy-
vezető igazgatója tartottak tájé-
koztatót, a gyakorlati képzések, 
a tanulószerződések, valamint a 
mai versenyhelyzetben a szakkép-
zéssel szemben megjelenő munka-
erő-piaci igények, kihívások terü-
letéről.

G. a.
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rendőrségi hírek

Pénzt sokasított a „jósnő” – magának
Egy 77 éves berhidai asszonyt lopott meg egy magát jósnőnek kiadó 

ismeretlen tettes március elején. A 60-70 év körüli trükkös tolvaj arra hi-
vatkozva kért bebocsátást a lakásába, hogy jósol neki, amivel jó egész-
séget és gazdagságot hoz. Az állította, olyan praktikákat ismer, amellyel 
megsokasítja a pénzt, és ennek érdekében újságpapírba kell csomagolni 
a pénzt, a párnák közé rejteni és csak másnap szabad hozzányúlni. A mit 
sem sejtő idős asszony odaadta megtakarított pénzét, közel egymillió 
forintot, aminek hiányát csak az idegen távozása után egy órával vette 
észre. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a „jósnő” nem egyedül járta 
a vidéket. Az utcán egy ezüstszínű Suzuki Wagon R típusú személyautó 
várt rá, amelyben rajta kívül még ketten utaztak: egy férfi, illetve egy 
30-35 év körüli hosszú fekete hajú nő. A „jósnő”, hosszú ősz hajú, bőre 
kreol színű. Mintás kendőt, drapp színű kabátot, sötét hosszú szoknyát, 
fehér zoknit és sötét cipőt viselt. Aki érdemleges információval rendel-
kezik a történtekről, kérjük hívja a Várpalotai Rendőrkapitányságot a 
88/592-450-es telefonszámon vagy a 112-es segélyhívón.

tetten érték a betörőket
Két várpalotai férfit kaptak el betöréses lopás közben március 15-én 

este az erdészet egyik épületében. Az esetet megelőzően lakossági be-
jelentés érkezett a rendőrkapitányságra, mely szerint két személy próbál 
behatolni az irodaházba. A közelben tartózkodó két járőr a helyszínre si-
etett, ahol tetten érték a 21 és 31 éves férfiakat, akik menekülni próbál-
tak. A járőrpárnak a helyszínen csak az idősebb férfit sikerült elfogniuk. 
Elmenekült társát kedden a kora reggeli órákban sikerült kézre keríteni-
ük, akit egyébként már más bűncselekmény miatt is köröztek. A helyszí-
nen elfogott férfi sem volt ismeretlen a rendőröknek, ugyanis március 
9-én este lakossági bejelentés alapján egyszer már elkapták a rendőrök. 
Akkor egy családi házba tört be, ahol a házat átvizsgálva az egyik szobá-
ban az ágyon, takaró alatt elrejtőzve találták meg a rendőrök a hajlékta-
lan férfit. Mindkét betörő ellen lopás kísérlete miatt indult eljárás.  

a kanapé lángolt, nem a kolbász
Március 21-én, éjfél előtt egy, a Várpalota, Erdődy P. T. utcában ta-

lálható lakóházból érkezett bejelentés a rendőrségre, mely szerint a lép-
csőházból erős füst árad ki. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, de 
addigra már a lépcsőház földszintjén tárolt, és lángoló kanapét a ház 
elé húzta egy, a házban lakó, és a tüzet észlelő fiatal férfi. Az időközben 
helyszínre érkező tűzoltók az égő bútordarabot eloltották. Személyi sé-
rülés nem történt, a tűz keletkezésének okát a rendőrség vizsgálja.

Ittasan vezetett, s még jogsija sem volt
Városunk belterületén, az Újlaky utcában igazoltattak a rendőrök 

március 7-én éjjel, amikor újabb ittas helyi sofőr akadt a horgukra. Ha-
sonló eset történt 13-án éjjel a Waldstein utcában is, ahol egy fiatalkorú 
várpalotai fiút igazoltattak, aki egy tési lakostól kölcsönkapott autóval 
közlekedett. A szondáztatás után kiderült, hogy a 17 éves fiú alkoholt 
fogyasztott, helyzetét azonban súlyosbította, hogy jogosítvánnyal sem 
rendelkezett.

Vizet kértek, egymilliót loptak
A március 16-i esetben is egy idős asszonyt raboltak ki Palotán. Két 

fiatal nő kopogott be a 76 éves asszony lakásába azzal az ürüggyel, hogy 
a szomszédját keresik, aki nincs itthon, és szeretnének neki üzenetet 
hagyni, amihez papírt és tollat, valamint egy pohár vizet kértek. Miután 
az idős hölgy beengedte őket, a figyelmét elvonva a szobában lévő ru-
hásszekrényből közel 1 millió forint készpénzt loptak el.

 BalÁzs KIttI

szállt a költemény
Nagy költőink, íróink szavai, 
gondolatai, versei hangzottak 
fel irodalombarát gyermekszí-
vek tolmácsolásában az immár 
több évtizede hagyományos, el-
térő tantervű iskolákból érke-
ző tanulóknak szervezett vers- 
és prózamondó verseny megyei 
szintű döntőjén, a Bartos sán-
dor Általános Iskolában, márci-
us 19-én. 

Ajka, Tapolca, Pápa, Veszprém 
és Várpalota eltérő tantervű okta-
tási intézményeiből 26 tanuló ér-
kezett, hogy megmérettesse ma-
gát. A résztvevők már túl vol tak 
az iskolai házi versenyeken, 40-50 
diák közül kerültek kiválasztás-
ra, így érkeztek a megyei döntő-
re, amelyet a ’48-as forradalom 
előtt tisztelegve rendeztek meg. 
A verseny három korcsoport sze-
rint, különböző helyszíneken zaj-
lott, vers és próza kategóriákban. 
Szabadon választott művek hang-
zottak fel szebbnél szebb elő-
adásmódban, a kisebbek mesével, 
gyermekverssel, a nagyobbak ko-
molyabb költeményekkel érkez-
tek. Az eredményhirdetés után a 
megérdemelt könyvjutalmakkal és 
a zsűrielnökök lélekemelő gondo-
lataival gazdagon térhettek haza 
a diákok. 

– Tanulóink zöme hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű, így nagyon fontos, hogy 

legyen lehetőségük különféle sza-
badidős tevékenységekben részt 
venni, hiszen ezek számukra ne-
velőerővel bírnak – tájékoztatott 
Pócsik József igazgató. A sajátos 
nevelésigényű gyermekeket okta-
tó, önállóan működő iskola a me-
gyében öt településen van, speci-
ális helyzetükből adódóan külön 
versenynaptárral rendelkeznek, 
amelyet a megyei gyógypedagó-
giai igazgatói munkaközösség ál-
lít össze. 

A kulturális és művészeti te-
rületeken megrendezett verse-
nyek a házi vetélkedők után a me-
gyei döntővel lezárulnak, míg a 
komplex tanulmányi verseny, il-
letve sportszövetség által szerve-
zett széles spektrumú sportverse-
nyek terén regionális és országos 
szintű győzelemre is van esély.  – 
Büszkén mondhatom, hogy ezeken 
a versenyeken mindig van 2-4 or-
szágos helyezésünk. Az idén mi a 
vers- és prózamondó verseny ren-
dezését vállaltuk fel, és emellett 
van két saját kezdeményezésű 
sportversenyünk, amelyet minden 
évben mi rendezünk, beépülve a 
megyei versenynaptárba – emel-
te ki az igazgató. A többi megyei 
verseny megszervezését mindig 
más-más iskola vállalja magára. A 
gyermekek már készülnek az ápri-
lisi pápai tanulmányi versenyre, a 
kulturális bemutató pedig május-
ban lesz.

eredmények:
Szakképző: Vers: 1. Bogdán 
Renátó (Pápa), 2. Gregor Péter 
(Ajka), 3. Nagy Anikó (Várpalota). 
Próza: 1. Orbán Erika (Veszp-
rém). 
Felső: Vers: 1. Csörge Kata-
lin (Veszprém), 2. Karsay Edu-
árd (Várpalota), 3. Orsós Olívia 
(Pápa). 

Próza: 1. Surányi Roland (Veszp-
rém), 2. Bodó Levente (Tapolca), 
3. Polgár Szabolcs (Pápa).
Alsó: Vers: 1. Farkas Krisztina 
(Tapolca), 2. Banicz Martina 
(Ajka), 3. Varga Eugénia (Vár-
palota).
Próza: 1. Kila Ábrahám (Várpalo-
ta), 2. Kocsis József (Tapolca), 3. 
Kalmár Krisztián (Pápa).

KÖszÖNet
Megköszönöm Ács Krisztiánnak meg annak az ismeretlen úrnak a segít-
ségét, akik a március 21-én keletkezett lépcsőháztűzben segítségünkre 
voltak. Továbbá ugyancsak köszönöm a tűzoltók, a  rendőrség, a mentők 
példás segítségnyújtását.

Péss Józsefné Katika 
Várpalota, Erdődy u. 34. sz. ház lakói nevében.
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Könnyûzenei lexikon

Black Cat Band
A Fekete Macska Bandája 1979-ben alakult, palotai fiatalokból. A 

Kassai Szilveszter – szólógitár, Balogh Venyige Endre – szólógitár, 
Csibra István – dob alkotta zenekar alapvetően saját, improvizatív 
szerzeményeket játszott, de természetesen néhány P. Mobil-számot 
is. Ezzel az együttes zenei irányultsága is nyilvánvalóvá vált, hiszen  
a Black Cat Band ugyancsak rendes magyar hard rockot  játszott. Bár 
kiplakátolt, bejelentett  koncertjük nem volt, de minden próbájuk 
nyilvános volt a pétfürdői Olaj klubban, ahol alkalmanként mindig 
jelen volt minimum 20-30 zene-, rockrajongó. 1981-ben megkereste 
az együttest Vadász Szilárd dobos a Sky zenekarból, és felajánlot-
ta, hogy egyesüljön a két  banda.  S így is történt, ebben az évben 
megtörtént a fúzió, s a továbbiakban Sky néven híresült el a zenész-
csapat. A Black Cat Band pedig kilehelte a lelkét. Még egy kép sem 
maradt utána…

Tagok
Kassai Szilveszter – szólógitár
Balogh Venyige Endre – szólógitár
Csibra István – dob

seGítHet aNélKül, HOGY KÖlteNe rÁ!
Adójának 1%-a vagy az államkasszában marad vagy átirányíthatja azt alapítvá-
nyunk számára. Az „eGY MOsOlYért” KÖzalaPítVÁNY a városunkban műkö-
dő szociális intézményeket támogatja, mint bölcsőde, védőnői szolgálat, házi 
segítségnyújtás, támogatószolgálat, Fogyatékosok Napközi Otthona, Idősek 
Napközi Otthona, Ápoló Otthon, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat.
Szívesen vesszük egyéb felajánlásait is, lehet az akár egy-egy használati tárgy, 
személyes segítségnyújtás vagy pénzadomány.
az „egy Mosolyért” Közalapítvány: 8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39., 
számlaszáma: 73900212-10003729-00000000, számlát vezeti: zirci taka-
rékszövetkezet, Várpalota, adószáma: 18932904-1-19

az Ápoló Otthon (Várpalota, Honvéd u. 2) 15 éves fennállása során éppen 225 
embernek adott otthont, nyújtott támaszt  utolsó éveinek megszépítésében és 
meghosszabbításában. 30 idős, beteg ember ellátására van egy időben lehető-
ségük, amivel 30 család mindennapjait teszik élhetőbbé. Az intézmény az elmúlt 
néhány évben hatalmas változáson ment keresztül. Egészségügyi jellegű intéz-
ményből otthont nyújtó, szociális ellátássá vált. Most azonban komoly anyagi 
gondokkal küzdenek. 
Segítsenek, hogy a város idős lakosainak legyen támasza akkor is, ha a család 
már nem képes az ellátásukról gondoskodni.
Az Ápoló Otthon közvetlenül, vagy az „Egy Mosolyért” Közalapítványon keresz-
tül várja segítségét!

Váltsd               zöldre!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komposztáljunk 
otthon! pályázat keretein belül megvalósuló projekt 
április 12-én elkezdődik! Akik az előzetes igényfelmé-
rés alkalmával jelentkeztek komposztládáért (a pótlistá-
ra jelentkezetteket is beleértve), egy kb. 1 órás képzést 
követően jutnak a ládához és egyéb, a komposztálást 
segítő eszközökhöz. A képzések – melyeket az Egész-
séges Palotáért Egyesület munkatársai tartanak – az 
alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre a Művelő-
dési Ház hátsó részében található Civil Házban. Kérjük 
a Családok képviselőit, hogy telefonon jelezzék, mely 
időpontban jönnének az oktatásra. Egy-egy időpontra 
18 jelentkezőt tudunk regisztrálni.

Képzési időpontok:
 1. 2010.  április  12-én (hétfő) 17.00
 2. 2010.  április  14-én (szerda)  17.00
 3. 2010.  április  16-án  (péntek)  17.00
 4. 2010.  április  17-én  (szombat)  9.00
 5. 2010.  április  17-én  (szombat)  11.00
 6. 2010.  április  18-án  (vasárnap) 10.00
 7. 2010.  április  19-én  (hétfő)  17.00
 8. 2010.  április  21-én  (szerda)  17.00
 9. 2010.  április  23-án  (péntek)  17.00
 10. 2010.  április  24-én  (szombat)  9.00
 11. 2010.  április  24-én  (szombat)  11.00
 12. 2010.  április  25-én  (vasárnap)  10.00

Érdeklődni személyesen a Várpalota, Fehérvári u. 7. 
sz. alatti telephelyünkön vagy a 88-592-117-es telefon-
számon lehet!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt várpalotai Lakosságot, 
hogy a sajtótájékoztatóval egybekötött projektindító 
rendezvényre 2010. április 12-én 15.00-kor kerül sor 
a Fehérvár u. 7. sz. alatti telephelyünkön, melyre szere-
tettel vár a Várpalotai Közüzemi Kft. minden kedves ér-
deklődőt. A rendezvényen többek között a komposztláda, 
az ágaprító és egyéb eszközök bemutatására is sor kerül.

L A K o s s á g i
T á j É K o z T A T ó

KomposztáljunK  
otthon!
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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 április 15-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: április 10., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

UNIQA BIZTOSÍTÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

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

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 sz oba, 2 fürdő-

szoba, ebédlő, nappali, kandal-

ló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 

kút. Érdeklődni lehet:  30/642-

0307, 36/355-201

eladó Várpalotán a belvárosban, 

Waldstein u. 3. sz. alatti, föld-

szinti kétszobás, összkomfortos 

lakás. 20/4456-328

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 Várpalotán, csendes szép he-

lyen 4 szoba +  nappalis, 2 fürdő-

szobás új családi ház+ dupla ga-

rázs. Iskola, óvoda, bolt, posta 5 

percre. Érd: 20/568-5164

eladó egy 86 nm-es családi ház 

Pétfürdőn, nagy telekkel, garázs-

zsal, áron alul. 70/571-4356

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

Várpalotán, a Mátyás k. utcában 
1+1/2 szobás lakás április 1-jétől 
kiadó. 25 000 Ft + rezsi. 1 hónapi 
kauciót kérek! Érd.: 20/380-9820

Munkát vállal
Idős néniknél, házaspároknál he-

ti takarítást vállalok. Várpalota, 
Pétfürdő. 30/419-4051

Mérlegképes könyvelői végzettséggel 
vállalom magánszemélyek adóbe-
vallásának elkészítését (2000 Ft/
db). Tel: 0620/285-9941

Mezőgazdasági szezonális talajmun-
kákat nyugdíjas traktoros-kom-
bájnos nagy gyakorlattal, hosz-
szabb időre  vállal. Rakodógépes 
munka is érdekel. 20/215-7885

Vegyes
Veterán motorokat (Pannónia, Csepel 

stb.) keresek megvételre. Oldalko-
csi, alkatrész, szakkönyv, régi ka-
tonai felszerelés, ruházat, légoltal-
mi sisak is érdekel. 70/514-8314

Hagyatékot, régi bútort, paraszti, 
polgári bútorzatot, la kás ki egé szí-
tő ket (fogas, csillár, óra, porcelán 
stb.), használati tárgyakat, köny-
vet, iratokat vásárolnék. 20/291-
2649

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

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

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

PALOTA

Sporttal, egy testileg-lelkileg 
egészségesebb városért

Várpalota, a volt Palota Szálló aljában, 
H-P: 8-22, SZ: 10-18
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szupermaraton 
a Balaton körül

Nem kevesebb, mint 194 km 
megtétele elé néztek a harma-
dik alkalommal megrendezett 
BsI Balaton szupermaraton ver-
senyzői. a több mint hatszáz 
fős mezőny március 18-án dél-
előtt tizenegy órakor rajtolt el. 
a négynapos rendezvényen egyé-
niben, párosban és csapatban is 
lehetett indulni csakúgy, mint 
az újdonságot jelentő kétnapos 
félmaratonon. 

A versenyen számos külföldi 
futó is részt vett a magyarok mel-
lett. Városunkból Horváth Erzsé-
bet volt az egyik jelentkező, aki 
csapatával 52., egyéniben 8. he-
lyezést ért el, és nagyon szívesen 
mesélt futó pályafutása kezdeté-
ről és legutóbbi versenyéről.

– Miért épp a hosszútávfutás? 
Honnan jött az ötlet?

– Öt éve kezdtem, annak idején 
volt egy egészségügyi problémám 
plusz az akkori párom is futott és 
úgy gondoltam, valamit tennem 
kell, hogy megerősödjek. Szépen 
folyamatosan kezdtem neki, elő-
ször 3 kilométert futottam és ez 
végül 3,6 kilométerre sikeredett. 
Az első versenyem rá egy hónapra 
volt, ott már 6,5 kilométeres tá-
vot teljesítettem. Saját magamon 
is meglepődtem főleg a hosszabb 
távok után, amikor rájöttem, hogy 
nekem ennyit sikerült futni. Ké-
sőbb már, ha volt rá lehetőség 
dupláztam, egy versenyen belül 
akár két kisebb távot is futottam.

– Miért kezdtél el futni?

– Más sportok érdekeltek, de 
azt kell hogy mondjam, hogy a fu-
tás határozottan nem. Még mikor 
iskolába jártam és jegyre kellett 
futnunk, nemegyszer volt rá pél-
da, hogy kértem a tanárt, inkább 
írja be az elégtelent, de én nem 
futok! Meg is lepődött, mikor a 
második versenyemen összetalál-
koztam vele indulóként.

– A tavalyi városi futáson má-
sodik helyezett lettél. Milyen más 
eredményeket értél el eddig?

– Egyéniben eddig harminc ki-
lométer a leghosszabb táv, amit 
három óra huszonhét perc alatt 
teljesítettem. Részt vettem egy 
tizenkét órás váltó versenyen, 
Mikulás-futásokon, az említett  
Várpalota-félmaratonon, ahol a 
rövid és a hosszú távot is  lefu-
tottam. Nemrég pedig Almádiban 
második helyezést értem el terep-
futóversenyen.

– Mesélj egy kicsit a leg-
utóbbi versenyedről, a Balaton 
Szupermaratonról!

– Most indultam másodszor 
ezen a versenyen, a kezdőnap 
március 18. volt, Siófokról indul-
tunk és az útvonal végig a Balaton 
mentén, a kerékpárúton haladt. A 
szupermaratonon idén is váltóban 
indultam a Tárnoksprint nevű csa-
patban három tárnoki lánnyal. Ami 
változás, hogy a harmadik napo-
mon, amely pihenőnap volt, lefu-
tottam a Maraton Pluszt is, ez ne-
kem összességében száz kilométer 
futást jelentett. Amellett, hogy ne-
kem ez most nagyon kemény volt, 
a verseny kellemesen, hangulato-
san zajlott, az időjárás is kedve-
zett, mert csapadékmentes, szép és 
napos időben futhattunk. Csapat-
társaim, Huszár Andrea, Németh 
Lászlóné Erika és Klemné Zabó Ág-
nes szépen teljesítették minden 
nap a saját távjukat. A 43,6 kilo-
méteres Maraton Pluszon volt egy 
szakasz, ahol bele kellett sétál-
nom 4 kilométert, viszont még so-
ha nem futottam egyszerre ennyit 
és elégedett vagyok, mert végül jó 
időeredménnyel végeztem.

BalÁzs KIttI

HoRvátH eRzsébet a célban

Győzelem idegenben 
és otthon

Pler II.–Várpalotai Bányász sK 
27:34 (13:15)

A Szentendre elleni hazai ve-
reség után ismét a szebbik arcát 
mutatta a VBSK kézilabdacsapa-
ta: határozott, lendületes játék-
kal nagyon fontos két pontot si-
került elhoznia a fővárosi ellen-
fele otthonából. A mérkőzésen a 
hazaiak szereztek vezetést, utána 
kiegyenlített játék következett, 
a Bányász először 6:5-nél veze-
tett, ezt követően a budapestiek 
még egyszer átvették a vezetést, 
a félidőben azonban már megint a 
vendégek álltak jobban, kétgólos 
palotai előnnyel fordultak a csa-
patok.

A második félidőben már egy-
értelműen a Bányász akarata ér-
vényesült, sorban születtek a ven-
dég találatok, többször még em-
berhátrányban is sikerült betalál-
ni. A gárda fokozatosan őrölte fel 
ellenfelét, és végül az őszi mérkő-
zéshez hasonlóan, 7 gólos különb-
ségű magabiztos győzelmet ara-
tott. A Várpalota legeredménye-
sebb góllövői: Nagy Csaba 10, Paic 
Róbert 9, illetve Gebhardt Ádám 5 
találattal voltak. A csapatot ismét 
szépszámú szurkoló kísérte el, 
akik hangjukkal gyakorlatilag ha-
zai pályát teremtettek a Népfürdő 
utcai sportcsarnokban.

Várpalotai Bányász sK–Váci Kse   
23:20 (10:9)

A következő fordulóban tovább 
folytatódott a csapat jó teljesítmé-
nye. Egy rendkívül izgalmas, for-
dulatokban gazdag mérkőzésen si-
került legyőzni a tabellán jelenleg 

második helyen álló Vác gárdáját, 
visszavágva ezzel az ősszel ide-
genben elszenvedett vereségért. 
Az első játékrészben szinte végig 
a vendégek vezettek, a Bányásznak 
azonban sikerült egyenlíteni és a 
lehető legjobbkor, még a fordulás 
előtt a vezetést is átvenni. A má-
sodik félidőben hamar 3 gólra nőtt 
a hazai előny. Ezt követően a váci-
ak fordítottak, utána ismét a VBSK 
percei következtek, a vendégek 
azonban még ekkor is egyenlíteni 
tudtak. A hajrá a lelkes közönsé-
ge által hajtott palotaiaké volt, így 
a két legendás edző csapatainak 
találkozója után ezúttal Laurencz 
László volt kénytelen gratulálni a 
Bányászt most is remekül felkészí-
tő Kiss Szilárdnak.

A folytatásban két idegenbeli 
mérkőzés következik. A palotaiak 
először március 27-én a hazai pá-
lyán még veretlen, harmadik he-
lyen álló Tatához utaznak, majd 
április 3-án az utolsó előtti Ercsi 
otthonában lépnek pályára.

BérCzes VIKtOr
FOtó: VarPalOtaI.Hu

súlyos vereség Pakson
Paksi FC II.–Várpalotai Bányász   

8:0 (4:0)

Várpalota: Radnai, Lukács, Uj, 
Horváth T., Bálint, Blaski, Király, 
Bogdán, Vető, Kaufmann, Ko-
vács. Csere: Humli, Horváth L., 
Zsupek.

Az ősszel hazai pályán lejátszott 
találkozóhoz (VBSK–Paks II.: 1:8) 
hasonlóan ismét nagy különbségű 
vereségbe szaladtak bele a Várpalo-
tai Bányász focistái. Az előző fordu-
lóban elhalasztott VBSK–Kaposvári 
Rákóczi II. mérkőzés pótlására áp-
rilis 3-án 14.30-kor kerül sor.



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

Fizetett politikai hirdetés


