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Nyolc év után távozik a szoci-
alista országvezetés. A magyar vá-
lasztópolgárok 2010. április 11-én 
úgy döntöttek, hogy elsöprő fölény-
nyel az eddigi ellenzék kezébe adják 
a hatalmat.

Négypárti lesz a magyar parla-
ment. Két rendszerváltó párt, az MDF 
és az SZDSZ húsz év után eltűnik a 
történelem süllyesztőjében, viszont 
két új parlamenti párt lép a porond-
ra (Jobbik, LMP), míg a Fidesz–KDNP 
és az MSZP közötti erőviszonyok ra-
dikálisan megváltoztak. Az utób-
bi nyolc évben kormányzó baloldali 
párt 2006-hoz képest 1,3 millió sza-
vazót veszített, és jelen állás szerint 
a potenciális „váltópárt” szerepkö-
rétől is távol került. Szerény siker-
ként legfeljebb azt könyvelhetik el, 
hogy viszonylag kis különbséggel 

bár, de sikerült végül megelőzniük 
a rövid idő alatt meghatározó poli-
tikai erővé vált Jobbikot, valamint 
nagyon halovány, elméleti esélyük 
maradt a Fidesz kétharmados több-
ségének megakadályozására.

Az országgyűlési választás el-
ső fordulójának nagy nyertese a Fi-
desz–KDNP választási szövetség. A 
számok nyelvén ez azt jelenti, hogy 
már az első fordulóban megszerzett 
206 mandátummal biztosította a 
kormányzáshoz szükséges többséget 
(minimálisan 194-re lenne szükség), 
ebből 119-et egyéni választókerület-
ben szerezve, ahol így nem fog má-
sodik fordulóra sor kerülni. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy nyitva marad 
57 egyéni körzet (mandátum) sorsa, 
amelyekben azonban 2 választókörzet 
kivételével fideszes jelölt áll az élen, 

számos esetben közel az 50%-os sza-
vazati arányhoz. Egyes elemzők sze-
rint az 57-ből legalább 6 körzetben 
kellene az MSZP-nek vagy a Jobbik-
nak nyernie ahhoz, hogy meggátolják 
a Fidesz 258 mandátumra épülő két-
harmados parlamenti többségét.

Veszprém megyében a fideszes 
jelöltek mind a hét választókerü-
letben 50% feletti eredményt értek 
el, így nem lesz szükség a második 
fordulóra. 

Várpalotán, az 5. számú válasz-
tókerületben Talabér Márta, a Fi-
desz–KDNP jelöltje nyert, mégpedig a 
párt országos listán elért eredményé-
hez képest magasabb százalékkal. Az 
57,77% 16 964 szavazatot jelent. Má-
sodik helyen Deák Istvánné, az MSZP 
képviselőjelöltje végzett 18,80%-kal 
(5520 szavazat), harmadik a Jobbik 

jelöltje, Szabó Richárd lett, 13,93%-
kal (4090 szavazat), és a negyedik 
helyen Vancsek Ferenc az LMP jelöltje 
végzett 9,50%-kkal (2790 szavazat).

Veszprém megyében 190 262 ér-
vényes szavazatot adtak le a pártok 
területi listájára. A sorrend a követ-
kező: Fidesz–KDNP (56,79 százalék 
– 108 048 szavazat), MSZP (18,81 
százalék – 35 779 szavazat), Jobbik 
(14,66 százalék – 27 897 szavazat), 
Lehet Más a Politika (7,15 százalék 
– 13 601 szavazat), MDF (2,59 szá-
zalék – 4937 szavazat). 

Alapvető változások következtek 
be tehát a magyar politikai rend-
szerben és  (reméljük) talán a poli-
tikai kultúrában is. Hogy kétharma-
dos felhatalmazást sikerül-e szerez-
ni a kormányzati erőknek, majd csak 
két hét múlva tudjuk meg.

Nem lesz második forduló
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Drótposta
Tavaly ősszel hiába várták sokan – elmaradt a lomtalanítás Berhidán. Most a 

nagy többség az utcai kupacok láttán értesült az akcióról. Tájékoztatás??? 
70/396-5139

Vége van a nyolcéves ámokfutásnak, nagyon várjuk az elszámolást és az adóink 
jó helyre kerülését. 20/775-2188

Köszönjük, hogy Inotán kitisztították az utcák melletti árkokat! 30/651-4103

Hátrányos helyzetűek 
a munkaerőpiacon

A megváltozott munkaképessé-
gűek teljes körű társadalmi in-
tegrációja témában nyert pá-
lyázatot Várpalota Város Önkor-
mányzata az Európa a polgáro-
kért elnevezésű programban. A 
nemzetközi projekt Magyaror-
szág, Olaszország, Ausztria és 
Románia együttműködésével va-
lósul meg. 

Március utolsó hétvégéjén szak-
mai konferenciát tartottak Várpalo-
tán, amelyen a négy ország szakér-
tői vettek részt, hogy a gyakorlat-
ban is megvalósítható irányelveket 
fogalmazzanak meg a témában. A 
projekt hivatalos megnyitóján Né-
meth Árpád, Várpalota polgármes-
tere, Talabér Márta, a Veszprém Me-
gyei Közgyűlés alelnöke és Katona 
Csaba alpolgármester ismertette a 
projekt céljait. 

Az Európai Unió foglalkoztatás-
politikai irányelveiben a minden-
ki számára nyitott munkaerőpiac 
megvalósítása fontos feladat. Ha-
zánkban a romló demográfiai ada-
tok miatt a hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci aktivizá-
lódása elengedhetetlen. A megvál-
tozott munkaképességű, fogyaték-
kal élő emberek szociális ellátá-
sában az állami szerepvállalás fo-
kozatosan csökken, így helyzetük 
még hátrányosabbá válik. Jelen 
projekt feladata, hogy megkeres-
sék és adaptálják azokat a jól mű-
ködő európai modelleket, melyek 

képesek gyakorlatban is megvaló-
sítani az irányelvben megfogalma-
zott célokat, a nemzetközi tapasz-
talatcserével segítséget tudjanak 
egymásnak nyújtani e kiemelt te-
rületen. A konferencia előadói, az 
előkészítésben részt vevő szakem-
berek bemutatták a helyi környe-
zethez adaptált modelljüket, mely 
segítségével a halmozottan hát-
rányos helyzetű csoportok vissza 
tudnak kapcsolódni a munkaerő-
piacra. Ennek megvalósulása hoz-
zájárulna önellátásukhoz, és fej-
lődnének az egyének kompetenci-
ái, közvetve pedig javítana a már 
jelenleg is dolgozó népesség élet-
színvonalán.

A konferencián elhangzott elő-
adásokon és kerekasztal-beszél-
getéseken bemutatásra, átbeszé-
lésre kerültek többek között hazai 
gyakorlatok, a fogyatékkal élők 
munkaerőpiaci helyzete, az ön-
kormányzatok lehetőségei, a mun-
kaügyi központok és a civil szer-
vezetek szerepvállalása, illetve a 
rehabilitáció lehetősége. Bemu-
tatkozhattak fogyatékkal és hát-
ránnyal élő csoportok, melynek 
keretében kiállítás nyílt a szájjal-
lábbal festők alkotásaiból, vala-
mint cigányok mutatták be zenei 
kultúrájukat. A résztvevők a kon-
ferencia során meglátogatták a 
székesfehérvári Regionális Képző 
Központot és a Kolping Katolikus 
Szakiskolát Pétfürdőn.

G. A.

Előadók: Balogh-Ádám Szilvia intézményvezető (TNGK), Farkas 
Jácint szociális menedzser és koordinátor (ERFO), Szabó Katalin 
elnök (Szociális Szövetkezet), Horváth Olga ügyvezető (Savaria 
Rehab Team), Kocsy Béla igazgató (Hotel Panda), dr. Ráczné 
Freidler Andrea szakértő (ORSZI), Nagyné Mikulásik Katalin pro-
jektvezető (KDRMK-TÁMOP 1.1.1), Bányainé Salamon Judit projekt-
vezető (KMRMK-TÁMOP 1.1.1).

A székely nők titka
Székely szabók munkájának 
eredménye: felnőtt-, gyerek- és 
ünnepi ruhák, kiegészítők cipő-
től, hajdísztől a kalapig, csipkés 
zsebkendők, gallérok, és a bu-
doárban fehérneműk, amelyek 
felfedik a székely nők titkát – 
kézdivásárhelyi viselettörténe-
ti kiállítás nyílt a Nagy Gyula 
Galériában, amely április 30-ig 
megtekinthető. 

 
József Attila sorai nyomán a Jó 

ruhában járni-kelni címet kapta a 
kiállítás, amelyet Talabér Márta, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés alel-
nöke, Tamás Sándor, Kovászna Me-
gye Tanácsának elnöke, és Dimény 
Attila, a Kézdivásárhelyi Céhtör-
téneti Múzeum igazgatója nyitott 
meg. A műsorban népmese és -dal 
előadásával közreműködött Ke-
resztes Gábor, a Veszprémi Petőfi 
Színház művésze.

– A kiállítás Kézdivásárhely 
polgári viseletét mutatja be a 19. 
századtól az 1900-as évek közepé-

ig, mely a női és férfi viselet szép-
sége, praktikuma, esztétikai hatá-
sa mellett szellemiséget is sugároz 
– emelte ki Talabér Márta köszön-
tőjében. Dimény Attila beszélt a 
kiállítás céljáról: bemutatni azt a 
múlóban lévő polgári értékrendet, 
ami jellemezte Kézdivásárhelyt, 
azt a várost, amely megőrizte 
mind a mai napig székely magyar 
jellegét. 92%-ban székely magya-
rok lakják, akik padlásokról, szek-
rények aljából keresték elő a ru-
hákat, hogy ezzel gazdagítsák a 
kiállítást. Tamás Sándor felidéz-
te a székely nők titkát, amelynek 
egyike volt az a férfiszívet dobog-
tató, illatos levendulával megtöl-
tött, szív alakú párnácska, mely 
kitüntetett helyet foglal el a szé-
kely nők párnája alatt, így őrizve 
a szív titkait. A jelenlévő nők is 
részesülhettek egy kicsit ebből a 
titokból: a megnyitó zárásaként 
kis levendulapárnát kaptak és vi-
hettek haza, hogy párnájuk alá te-
hessék.

HELYESbíTéS 
Előző lapszámunkban az országgyűlési választáson részt vevő je-
löltek bemutatásánál az MSZP képviselőjelöltjénél tévedésből  De-
ák Ferencnét írtunk. Helyesen: Deák Istvánné. Az olvasóktól szíves 
elnézést kérünk.

Kíváncsi vagy arra, hogy mi is történik a városban? 
http://www.varpalotai.hu/Forum/
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Márciusi önkormányzati döntések
A márciusi képviselő-testületi 
ülés során, a napirend tárgyalá-
sa kezdetén zárt ülésen döntöt-
tek a képviselők arról, hogy Helt 
Tamást, a Várpalotai Közüzemi 
Kft. tavaly egy évre kinevezett 
ügyvezetőjét további öt évre bíz-
zák meg a vezetői feladatok el-
látásával. 

A képviselők a továbbiakban 
egyetértettek a megyei fenntar-
tásban működő Faller Jenő Szak-
képző Iskola és Kollégium, vala-
mint a Bartos Sándor Óvoda, Ál-
talános Iskola, Előkészítő Szakis-
kola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény alapító 
okiratának módosításával, mely 
szerint a Faller szakképzőben 
szeptember 1-jétől bevezetésre 
kerül az ún. előrehozott szakkép-
zés (egyes szakmákban a képzési 
idő három évre csökkenthető), a 
Bartos iskolában pedig a felvehe-
tő tanulók száma 180-ról 190 fő-
re módosul. A Lurkó Kuckó Óvo-
da és Tagintézményei vezetőjének 
2010-ben jár le a vezetői megbízá-
sa, a feladat ellátására pályázatot 
írt ki az önkormányzat. A pályá-
zókat a háromtagú, szakértőkből 

álló bizottság április 30-ig meg-
hallgatja.

Az egészségügyi szolgáltatások-
ról szóló új kormányrendelet alap-
ján az utcajegyzék szerinti lakos-
ságszám igazolásánál pluszfinanszí-
rozást jelent a háziorvosok számára 
a külterületen lakók egészségügyi 
ellátása, így havi szinten több jut-
tatást kapnak azok az orvosok, 
akiknek utcajegyzékében külterület 
szerepel, emiatt a körzetek feladat-
vállalási szerződésének utcajegyzé-
ke kiegészült Várpalota külterülete-
inek megnevezésével.

Az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium felhívást tett közzé 
a közrend és a közbiztonság erősí-
tése érdekében településőrök fog-
lalkoztatásához igényelhető tá-
mogatásról. A képviselő-testület 
az ülés során elhatározta, hogy 
a 2010-es évben 14 fő regisztrált 
munkanélküli személyt település-
őrként alkalmaz.

Az elmúlt hónapokban a kép-
viselő-testület megbízása alap-
ján létrejött munkacsoport meg-
vizsgálta, hogy milyen módon le-
het a városi közvilágítási hálózat 

karbantartása terén előnyös vál-
tozást elérni, és milyen lehetőség 
van a villamos áramnak a jelenle-
ginél kedvezőbb áron történő be-
szerzésére. A képviselő-testület 
mindezek alapján felkérte a pol-
gármestert, hogy kezdjen tárgya-
lásokat az E-ON Zrt.-vel a szüksé-
gessé vált felújításokról, és kérjen 
árajánlatokat a közreműködő szer-
vezetektől villamosáram-beszer-
zésre és korszerűsítésekre.

A testület új rendeletet foga-
dott el a közterületek elnevezé-
séről és a házszámozás rendjéről, 
a 2009. évi költségvetésről szóló 
rendelet pedig módosításra került 
az évközi változások miatt, majd 
elfogadta az önkormányzat 2010. 
évi közbeszerzésekre vonatkozó 
tervét. Napirendi pontként szere-
peltek beszámolók, többek között 
a Várpalotai Rendőrkapitányság, 
a központi háziorvosi ügyelet és 
az ápolóotthon működéséről, az 
Önkormányzati Környezetvédelmi 
Alapból folyósított támogatások-
ról, illetve a városi hangosító be-
rendezések üzemeltetéséről és a 
városi jelképek 2009. évi engedély 
nélküli használatáról. 

GÁGó ANITA

Helt tamást további öt évre megbízták a közüzemi kft. vezetésével

bemutatták az új Pannonia motorkerékpárt
A legenda újraéled! címmel tar-
tott sajtótájékoztatót a Magyar 
Motorkerékpár Kft. április 6-án 
a Thuri-vár udvarában, ahol 
több  éves fejlesztés után végre 
bemutatták az új Pannonia mo-
torkerékpár 49 lóerős, 400 köb-
centiméteres modelljét. A bol’d 
Or vagyis Aranysisak névre ke-
resztelt motor egy 55 darabos 
limitált széria első példánya, 
amellyel a márka korábbi sikerei 
előtt szeretnének tisztelegni. 

Az első Pannonia motorkerék-
pár-modell, a TL 1954-ben gördült 
le a Csepeli Motorkerékpárgyár 
gyártósoráról és a több mint húsz 
éven át tartó sikertörténet során 
a Pannonia márkanévvel megkö-

zelítőleg 700 000 darab kétkerekű 
hagyta el a futószalagot.

Az új Pannoniát magyar ter-
vezők álmodták meg, és a gyár-
tás is 90 százalékban itthon tör-
tént, a futómű fejlesztése azon-
ban Franco Moro, a Moro Racing 
főmérnökének köszönhetően 
O lasz  or  szágban folytatódott.  Az 
egyébként 15 millió forintos ön-
kormányzati támogatással meg-
alkotott motor retrós külseje mo-
dern technikát takar. Az első mo-
dellből mindössze 55 darab kerül 
legyártásra, mert 2011-ben lesz az 
55. évfordulója az 1956-os Bol’d 
Or versenynek, ahol a Pannoniával 
a kategória első helyén végzett a 
magyar csapat a nemzetközi 24 
órás versenyen. Az említett ver-

seny győztesei, Kurucz György és 
Reisz János húzták le a leplet a 
legújabb Pannoniáról, majd lát-
hatóan nagy örömmel be is indí-
tották azt. A bemutatón továbbá 
részt vett Siklósi Tamás, a motor-
kerékpár tervezője, Wiesler Zol-
tán, aki a 3D-s terveket és szi-
mulációkat készítette, Franco 
Moro, a Moro Racing főmérnöke, 
az egykori Csepeli Motorkerék-
párgyár alkalmazottai, valamint 
Talmácsi Gábor motorversenyző 
és menedzsere, Stefano Favaro. A 
rendkívül nagy létszámban meg-
jelent sajtó képviselőit Mázló Im-
re, a leendő gyártó Magyar Mo-
torkerékpár Kft. ügyvezetője kö-
szöntötte. 

A bemutatón részt vett Németh 
Árpád, Várpalota város polgármes-
tere is, akinek közreműködésével 
sikerült az új Pannonia bemuta-
tóját és jövőbeni gyártását váro-
sunkba hozni.

– A televízióban láttam egy 
összeállítást, melyben felmerült, 
hogy szeretnék újra gyártani a 
Pannonia motorkerékpárt, viszont 
nem volt meg hozzá a helyszín, 
ezért 2007 tavaszán felkerestük  
Mázló urat. Várpalota hitt ben-
ne, hogy ez megvalósulhat, de na-
gyon sokan voltak, akik nem. Bí-
zom benne, hogy a Pannonia mo-
torkerékpár és utódai öregbíteni 
fogják a magyar ipar hírnevét! – 
mondta a polgármester.

bALÁzS KITTI



[ 2010. április 15. ]4

Az ügyvéd válaszol

A választási rendszerről 1.
A német modellen alapuló vegyes magyar 

választási rendszer – amelyet az 1989. évi 
XXXIV. törvény szabályoz – kétfordulós, két-
szavazatos, töredékszavazat-visszaszámláló 
rendszer, amely a legkisebb szavazatveszte-
ség érdekében kombinálja a többségi (egyé-
ni) és az arányos (pártlistás) rendszert.

A 386 fős, egykamarás parlamentbe 176-an 
egyéni választókerületben, minimum 58-an 
országos és maximum 152-en területi pártlis-
tákról szerzett mandátummal jutnak be. Párt-
listáról akkor lehet mandátumot szerezni, ha 
a pártlistára leadott szavazatok országos át-
lagban meghaladják az 5%-os küszöböt. (Az 
első, 1990-es választáson ez a határ még 4% 
volt.)

A választók közvetlenül az egyéni jelöl-
tekre és a pártok területi (19 megyei és 1 fő-
városi) listáira szavaznak, lakóhely szerint. 
Az országos listákra közvetlenül nem lehet 
szavazni: ezeken az úgynevezett töredéksza-
vazatok alapján oszlanak el a mandátumok.

A választás hivatalos végeredményét 
nyolc nappal a szavazás lezárulása után közli 

az Országos Választási Bizottság, a nem hi-
vatalos eredmény azonban már a választások 
napjának éjszakáján ismertté válik.

Egyéni képviselőjelöltként annak a leg-
alább 18 éves, magyar állampolgárságú sze-
mélynek a neve kerülhet a szavazólapra, aki 
legalább 750, az ajánló személyi számával és 
aláírásával ellátott ajánlószelvényt tudott 
összegyűjteni. Az ajánlószelvények gyűjtését 
a szavazás előtti 23. napig kell befejezni, és 
a 19. napon kell bejelenteni a jelölteket. Egy 
választópolgár érvényesen csak egy jelöltet 
támogathat.

Területi listát azok a pártok állíthatnak, 
amelyek a területhez tartozó egyéni kerüle-
tek legalább negyedében, de legalább két ke-
rületben tudtak jelöltet állítani.

Országos listát azok a pártok állíthatnak, 
amelyek képesek legalább hét területi listát 
indítani.

Az ország területén a választás napját 
megelőző nap 0.00 órától a szavazás nap-
ján urnazárásig kampánycsend lép életbe. 
Közvéleménykutatási eredményeket két nappal 

a magyarországi szavazás megkezdése előtt 
lehet utoljára nyilvánosságra hozni (a korábbi 
8 napos határidőt előíró jogszabályt az Alkot-
mánybíróság 2007 márciusában hatályon kívül 
helyezte). Külföldön nyolc nappal, illetve egy 
héttel a hazai szavazás napja előtt adhatják le 
voksaikat a névjegyzékbe vett szavazók.

Az első fordulóban minden választónak 
két szavazata van: egy-egy voksot lehet lead-
ni az egyéni jelöltek, illetve a területi párt-
listák valamelyikére. Az első szavazási fordu-
ló akkor érvényes, ha a választók több mint 
fele leadta szavazatát, és akkor eredményes, 
ha valamelyik egyéni jelölt megszerzi a sza-
vazatok több mint 50%-át. A pártok a terüle-
ti listákra leadott szavazatok arányában kap-
nak mandátumot.

Második szavazási fordulót az elsőt köve-
tő 14. napon kell tartani azokban a kerületek-
ben, ahol nem dőlt el az egyéni mandátumok 
sorsa. Amennyiben a részvétel az első fordu-
lóban nem érte el az 50%-ot, akkor a listás 
szavazást is meg kell ismételni. 

IFJ. DR. HARCOS GÁbOR üGYVéD

Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdővel határolt, 

800–900 m2 méretű, közművesítés alatt 
álló (víz, csatorna, villany)

é p í t é s i  t e l k e k
leköthetők.

 

70/330-54-27, 70/339-21-59
A három telek kettõre is összevonható.

K ö s z ö n j ü K

a választópolgá -
 roknak, hogy 
Szabó Richárdra 
és a Jobbikra adták 
szavazatukat!

Győzzön a Jobbik!
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Megkérdeztük...
Fontos-e az önnek 

a helytörténet?

György Judit könyvtáros
A város múltja szempontjából na-

gyon érdekelnek a régi fotók, sok időt 
töltöttem Leitner Feri bácsi, illetve 
Konta László fotóanyagának áttekin-
tésével. Szeretem visszaidézni azokat 
a dolgokat, amikre gyerekkoromból 
emlékszem, és sajnálom, hogy ebből 
a kis városból nagyon sok minden el-
tűnt és lett egyfajta panelrengeteg. 

Ostyáni István nyugdíjas
Mivel Jásdon lakom, e település-

nek a története érdekel. Varga Ferenc 
barátommal járom Várpalota és Jásd 
környékét, rengeteget fényképezünk, 
felhívjuk a figyelmet a védett növé-
nyekre. Ami talán a leglényegesebb, 
hogy megpróbáljuk a gyerekeket is 
arra szoktatni, hogy éljék, védjék és 
szeressék a környezetüket. 

budai László könyvtárvezető
Pajor József hagyatéka miatt most 

leginkább a helyi nyilasmozgalom és 
az iparos olvasókör résztvevőinek 
kutatása érdekel. Amit mondhat-
ni a legjobban ismerek már közép-
iskolás korom óta, az Thuri György-
höz, a törökökhöz és a várost-
romhoz köthető korszak. b. K.

Kevesebb a halálos baleset
Sikeresnek tekinthető a 2009-
es év városunkban a rendőri 
munka terén. Ezt támasztja alá 
a rendőrség munkájának egyik 
fontos mérőszáma, a nyomozás 
eredményességét mutató sta-
tisztikai szám, amely alapján a 
megyében található hét rendőr-
kapitányság közül a várpalotai a 
második legjobb eredményt érte 
el, az országos rangsorban pe-
dig a 21. legeredményesebb ka-
pitányság.

Dr. Csányi Zoltán rendőr alezre-
des, megbízott rendőrkapitány szá-
molt be a márciusi testületi ülé-
sen a Várpalotai Rendőrkapitány-
ság 2009. évi tevékenységéről és a 

jövőbeni feladatokról. Az év során 
vezetőváltások történtek: dr. Szabó 
János rendőr alezredes Balatonal-
mádi rendőrkapitánya lett, a Vár-
palotai Rendőrkapitányság élére 
pedig dr. Csányi Zoltán rendőr al-
ezredes került, a közrendvédelmi 
osztály vezetői feladatát Zékány 
József főhadnagy látja el, az igaz-
gatásrendészeti osztály élére So-
mogyi Szilvia rendőr századost ne-
vezték ki. Csányi Zoltán beszámo-
lójában kiemelte, hogy több terü-
leten is sikerült előrelépést elérni: 
a legkiemelkedőbb a közterületen 
töltött óraszám emelkedése, mely 

a korábbi évek csökkenő tenden-
ciáját törte meg. Ez jelentős mér-
tékben köszönhető az önkormány-
zattól kapott többletforrásnak is.  
Másik kiemelkedő eredmény a köz-
lekedési állapotok lényeges javulá-
sa: 18%-kal csökkent a sérüléses, 
33%-kal pedig a halálos balesetek 
száma.

– A 2010-es év a szubjektív 
biztonságérzet javításának a je-
gyében telik el országos és helyi 
vonatkozásban is. Ennek kereté-
ben igyekszünk minél nagyobb 
rendőri létszámmal és több alka-
lommal megjelenni a közterülete-
ken – vetítette előre a rendőrka-
pitány az ez évi célokat. Első és 
legfontosabb feladatnak az or-

szággyűlési és önkormányzati vá-
lasztások rendjének biztosítását, 
továbbá a vagyon elleni bűncse-
lekmények csökkenő tendenciájá-
nak megőrzését jelölte ki Csányi 
Zoltán. Az ülés során a képviselők 
elismeréssel adóztak a rendőrség 
munkája iránt. 

A képviselők részéről felmerü-
lő kérdések elsődlegesen a 8-as 
számú országos főút közlekedési 
problémáit érintették. Jákli Tiva-
dar és dr. Juhász Attila, az Alsó-
város illetve a Loncsos városrész 
képviselői vetették fel az évek 
óta visszatérő gondot: a nyolca-

son való gyalogos átkelés nehéz-
ségét, továbbá a feltorlódó gép-
kocsi-forgalmat, amely következ-
tében csoportosan nagyobb szá-
mú gépjármű a Loncsoson próbál 
tovább haladni, többletforgalom-
mal terhelve ezzel a városrészt. 
Csányi Zoltán válaszából kide-
rült, hogy főként infrastrukturá-
lis problémáról van szó, a túlter-
heltségen alapvetően az elkerü-
lő út megépülése segítene, amely 
azonban nem tartozik sem a vá-
ros, sem a rendőrség hatáskörébe. 
A kapitányság azzal tud alkalman-
ként segíteni, hogy jelzi a feltor-
lódott forgalmat a Nemzeti Közle-
kedési Hatóságnál, akik sárga vil-
logóra állítják a forgalomirányító 
lámpákat, így jobban haladhat a 
folyamatos forgalom, illetve a til-
tó és korlátozó táblák betartását 
nagyobb létszámmal ellenőrzik a 
Loncsosban. A közlekedési lám-
pák behangolása nem rendőri, ha-
nem közlekedésmérnöki kérdés, a 
rendőrség csupán tanácsot adhat. 
Mindenképpen fontosnak tartják, 
és folyik is előkészítő munka az 
irányban, hogy egy közlekedési al-
osztályt felállítsanak a Várpalotai 
Rendőrkapitányságon, de a 8-as 
út problémáját ez sem tudná tel-
jes mértékben megoldani. 

A rendőrkapitány a betöréses 
lopások felderítésére vonatkozó-
an felhívta a figyelmet arra, hogy 
fontos lenne a lakók részéről olyan 
védelmi intézkedések megtétele, 
amely csökkentené a sértetté válás 
esélyét (pl. riasztórendszer alkal-
mazása.)  Holdosiné Varga Zsuzsan-
na képviselő érdeklődésére Csányi 
Zoltán elmondta, hogy a rendőrség 
kiemelt fontosságúnak tartja a fi-
atalok bűnmegelőzési, prevenció 
jellegű oktatását, és zajlik ismeret-
terjesztés e téren (vetélkedők, elő-
adások) a DADA-program keretén 
belül is. Hátrány, hogy az alacsony 
rendőri létszám miatt csak korláto-
zott mértékben van erre lehetősé-
gük, de mindig nyitottak a hasonló 
kezdeményezésekre. 

GÁGó

Csányi zoltán megbízott rendőrkapitány a testületi ülésen beszámolt a 2009-es évi 
tevékenységről, valamint a jövőbeni feladatokról

Palotai Hírnök: www.varpalota.hu, www.varpalotai.hu
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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” fel-
tüntetésével tehetik meg. Minden, legalább 5000 Ft összeget ado-
mányozó 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!

Pályázati felhívás
Várpalota város, a közüzemi kft., a Városszépítő és Védő Egyesület és a Liget Sziget 
Faiskolai Áruda összefogásra szólítja a város lakosságát, intézményeit és vállalkozó-
it, hogy segítsék megvalósítani a tiszta, virágos várpalotáért mozgalom célkitű-
zéseit környezetünk tisztán tartásáért, közterületeink ápolásáért, fák, virágok ülte-
téséért, gondozásáért. Kategóriák: 1.) kertes házak, 2.) tömbházak, emeletes házak, 
3.) vállalkozók, kereskedelmi egységek, 4.) intézmények. Díjazást növényvásárlási 
utalvány formájában osztanak szét, valamint különdíjakat, okleveleket adnak át.
A jelentkezési lap átvehető és leadható a polgármesteri hivatal portáján, a Thuri-vár 
bejáratánál és a városi könyvtárban. leadási Határideje: 2010. május 31. A 
verseny értékelése: 2010. október 26.

Közlemény
üzlethelyiségeken kívüli jövedéki termék értékesítésével kap-
csolatban.

Felhívom a figyelmét a településünkön jövedéki termékkel ke-
reskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodók figyelmét az alábbi 
jogszabályi rendelkezésre:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának kü-
lönös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110. § (11) be-
kezdése alapján: 

 „A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, bort, 
sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti 
alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés [Kertv. 2. § 
14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] kereté-
ben is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes vámha-
tósághoz – legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három mun-
kanappal – bejelenti az értékesítés helyét és időpontját, rendszeres 
időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat 
és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját, 
valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épület-
rész címét (helyrajzi számát).” 

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Tájékoztató
az ügyfélszolgálati és okmányiroda új szolgáltatásáról, az ügyfélfogadás módjának megváltozásáról.

INTEGRÁLT üGYFéLHíVó RENDSzER bEVEzETéSE április 14-étől.

Városunk képviselő-testülete, a polgár-
mesteri hivatal, valamint az ügyfélszolgálati 
és okmányiroda vezetésének szándéka és fo-
lyamatos törekvése, hogy az okmányirodán, 
az ügyfélszolgálaton, valamint az anyakönyvi 
hivatalban napi rendszerességgel megjelenő 
ügyfélforgalom korszerű és hatékony kezelésé-
vel és irányításával ügyfeleink számára gyor-
sabb, kényelmesebb és színvonalasabb köz-
igazgatási szolgáltatásokat biztosítsunk.

Ennek érdekében a hivatal épületének B 
bejárata felől megközelíthető ügyfélszolgálati 
és okmányirodán 2010. április  14-étől integ-
rált ügyfélhívó rendszer került bevezetésre.

Az ügyfelek fogadása, sorszámkiadás, 
aktív várakozás, ügyfélhívás:

Az irodánkon megjelenő ügyfélforgalom op-
timális kezelése és irányítása céljából a betérő 
és az előjegyzett ügyfelek minden esetben sor-
számozott jegyet kapnak, továbbá lehetőséget 
kínálunk a többcsatornás időpontfoglalásra is – 
bővítve ezzel fogadási struktúránkat. 

Az előjegyzett ügyfelek fogadása, belép-
tetése a rendszerbe az információs pultnál, 
adminisztrációs munkatárs segítségével tör-
ténik. Az ügyfélnek a foglalt időpontja előtt 
legalább 5 perccel meg kell érkeznie annak ér-
dekében, hogy sorszámozott jegyét az infor-
mációnál átvegye.

Az előre foglalt időpontos ügyfelek előnyt él-
veznek az időpontfoglalás lehetőségével nem élő 
ügyfelekkel szemben, akik választhatnak, hogy 
kivárják a sorukat vagy időpontra visszajönnek. 

Az időpontfoglalás lehetőségét az ügyfél-
szolgálati és okmányiroda teljes nyitva tartá-
sa idejére megnyitotta. 

A várótérben ügyfeleink aktívan tölthetik 
ki várakozási idejüket. Az ott elhelyezett LCD 
felületen futó Q-Monitor multimédiás alkalma-
zás segítségével a sorszámukról, a közérdekű 
információkról, a város ügyeiről folyamatos tá-
jékoztatást kapnak. Az egyéni vállalkozók és 
társas vállalkozások számára lehetőséget kívá-
nunk biztosítani arra, hogy bemutassák szol-
gáltatásaikat, tevékenységüket a városunk-
ból és a környékbeli településekről, valamint 
az ország különböző részeiből érkező ügyfelek 
számára. A vállalkozóknak a multimédiás be-
mutatóval kapcsolatban érdeklődni lehet az 
irodavezetőnél személyesen vagy a 06/30/815-
2562-es telefonszámon, továbbá a tavaszine.
engi.marianna@varpalota.hu email címen. 

Az ügyfélhívás oly módon valósul meg, 
hogy az ügyintézők hívóterminálok segítsé-
gével hívják, újrahívják a munkaállomásokhoz, 
vagy küldhetik át az ügyfeleket más ügyinté-
zésre. Egy időpont egy ügyfél ügyének elinté-
zésére szolgál. 

Személyes helyszíni előjegyzést kérő ügy-
feleink számára biztosítjuk a helyszíni sor-
számkérés (betérő ügyfélkezelés) lehetőségét.

Időpontfoglalás a következő módokon 
lehetséges:

1.) személyes helyszíni előjegyzéssel az in-
formációs pultnál ügyfélfogadási időben

2.) a 88/592-679-es vezetékes telefonszá-
mon ügyfélfogadási időben

3.) a www.varpalota.hu lokális weblapról 
(Q-Calendar Internet) egy linken keresztül 24 
órában  (várhatóan 2010. május 1-jét követő-
en) 

4.) www.magyarorszag.hu weblapról az XR-
rendszerben ügyfélkapun keresztül 24 órában

5.) wap-os mobiltelefonon keresztül a wap.
govcenter.hu/varpalota URL-címen 24 órában 
(várhatóan 2010. május 15-étől)

Az ügyfélszolgálati és okmányirodán az 
ügyfélirányító rendszer bevezetésével megújul 
az ügyfélkezelési kultúra.  Korszerű előjegyzé-
ses megoldásaink lehetőséget biztosítanak a 
személyes, vezetékes és mobil telefonos, vala-
mint internetes időpontfoglalásra, ugyanakkor 
a korszerű ügyintézés mellett fontosnak tart-
juk az ügyfelek hatékony tájékoztatását is.

Tavasziné Engi Marianna
az ügyfélszolgálati és okmányiroda vezetője 
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Tegyen gyermeke 
holnapjáért!

Várpalota Város Önkormányzata 
2009 őszén egészségprevenciós 
mozgalmat indított, melynek ke-
retében méhnyakrák és nemi szer-
vi szemölcs ellen önkormányzati 
oltási programot kezdeményezett 
a helyi lakosú 13 éves kislányok 
egészségének megőrzése érdeké-
ben, mely program a második oltá-
si évaddal ez évben is folytatódik. 

 
A human papilloma vírus (HPV) 

okozta megbetegedésekről, a véde-
kezés módjáról, a védőoltási prog-
ramról adott részletes tájékoztatást 
Tóthné dr. Bakonyi Csilla háziorvos, 
önkormányzati képviselő a márci-
us végén megtartott lakossági fóru-
mon. A vetítéssel egybekötött elő-
adás köz érthetően és felhívó jelleg-
gel mutatta be a megjelenteknek a 
vírusfertőzés következményeit, a 
megbetegedéseket, valamint meg-
előzésének fontosságát és módját. 

Az oltási programot a 4 kompo-
nensű HPV-vakcinával (6, 11, 16, 18-
as) végzik, amely a méhnyakrák mel-
lett a nemi szervi szemölcsök ellen 
is megfelelő védettséget nyújt. A há-
rom oltásból álló sorozat első adagja 
egy kiválasztott időpontban, a máso-
dik két hónap, a harmadik pedig az 
elsőhöz képest hat múlva kerül be-
adásra. A 13 éves lányok harmadáron 
juthatnak az oltáshoz, emellett a la-
kosság kezdeményezésére az önkor-
mányzat úgy határozott, hogy kibő-
víti a HPV elleni egészségprevenciós 
programot. Ennek keretében azok a 
helybeli lakosok, akik nem tartoznak 
a kiemelten támogatott korcsoport-
ba, de az orvosi indikációnak meg-
felelő életkorúak (lányok és felnőtt 
nők, valamint a 9–15 év közötti fi-
úk) a program keretében igen jelen-
tős árkedvezménnyel juthatnak hoz-
zá a védőoltáshoz. Várhatóan ápri-
lis 19-én megtörténik a vakcinák 
szállítása, és utána megkezdődhet-
nek az oltások. A humán papilloma 
vírus okozta megbetegedésekről, a 

védekezés módjáról a www.hpvinfo.
hu honlapon található részletes tá-
jékoztatás.

 Harald zur Hausen 1983-ban fe-
dezte fel, hogy a humán papilloma 
vírus okozza a méhnyakrák 99,7%-át. 
Kutatásainak köszönhetően fejlesz-
tették ki a HPV elleni vakcinát. A 
HPV egy DNS-vírus, több mint 130 
típusát azonosították, 30-40 típu-
sa a nemi szerveket és azok környé-
két veszélyezteti. HPV-fertőzés kö-
vetkezménye lehet: nemi szervi sze-
mölcsök, méhnyak-, szeméremtest 
kóros, daganatos elváltozásai, és 
egyéb rák. A méhnyakrák a méhnyak 
hámsejtjeinek abnormális növekedé-
se következtében kialakuló súlyos el-
változás, a mirigydaganatok között a 
második leggyakrabban előforduló 
megbetegedés, kialakulásában alap-
vető a HPV-fertőzés tartós fennál-
lása. A WHO becslése szerint 2006-
ban közel 650 nő halt meg naponta 
méhnyakrákban. 

A nők egész életükben ki van-
nak téve a HPV-fertőzésnek, ezért 
nagyon fontos a megelőzés, mely-
nek elsődleges módja a négy kom-
ponensű védőoltás, másodlagos pe-
dig a szűrés. A legveszélyeztetettebb 
és legérzékenyebb korosztályba a fi-
atalok tartoznak: 13–15 éves korban 
már elkezdődik a fertőzés, 16–19 
éves korosztály az egyik leginkább 
veszélyeztetettebb főként a lányok 
körében, a 20–24 évesek esetében 
van csúcson a fertőzés, a férfiak itt 
már többségben vannak, 25–30 éve-
sek között szintén a férfiak az érin-
tettebbek, 30 év fölött pedig csök-
ken a fertőzöttség. A HPV-fertőzés 
kialakulhat a külső nemi szervek 
bőrkontaktusa révén, szexuális úton, 
sőt, az anya átadhatja az újszülött 
gyermekének a szülés során. Kocká-
zati tényezők többek között a fia-
tal életkor, a szexuális partnerek na-
gyobb száma, valamint a korai élet-
korban elkezdett nemi élet. 

G. A.

Röviden

„Még az ég is festve van…”

Gyönyörű tájképek, vörösben játszó ég, őszi erdő, csillogó tó jelenik 
meg a képeken, amelyek városunk hat jól ismert festőművésze ecsetje nyo-
mán készültek, és kerültek kiállításra az Inotai Közösségi Házban. A Palo-
tai 6-ok tagjai, Borbás Zoltán, Csontos Katalin, Farkas István, Öveges Ernő, 
Papp János, valamint Tatár Antal művészetét és alkotásait Pócsik József, a 
Bartos Sándor Általános Iskola igazgatója mutatta be a megnyitón, egyen-
ként előtérbe állítva a művészek sajátosságait, egyéni látásmódját, akiket 
mégis összeköt a táj, a természet, a szűkebb haza szeretete. Emelve a kul-
turális esemény fényét dalok, versek is felhangzottak Gágó Zsolt gitáros-
énekes és az Inotai Tagiskola tanulói tolmácsolásában.

Várpalotától Csíksomlyóig

Újra elérkezett Várpalotára a feltámadási zarándokmenet, melynek a 
városban való fogadása és továbbvitele a Palotai Turul Társaság szervezé-
sében zajlott. Az első feltámadási menet 2005-ben indult, a mintegy 3000 
kilométeres stafétaszerű zarándoklat húsvéttól pünkösdig, a Balatontól 
Csíksomlyóig áthalad minden Kárpát-medencei utódállamon. Várpalotára 
húsvétvasárnap a siófoki szervezők hozták el a népi motívumokkal díszí-
tett szárnyas keresztet, mely először a Trianon Múzeumba, majd ünnepi 
menettel a katolikus templomba érkezett. A jelvény átvétele az esti szent-
misén zajlott, vers, dal és Fodor Balázs plébános ünnepi gondolatai kísére-
tében. A keresztet másnap vitte tovább a társaság Székesfehérvárra.

 Milliókat nyertek a nagycsaládosok

120 család részére pályázott a várpalotai Csupaszív Nagycsaládos Egye-
sület nagyobb mennyiségű energiatakarékos izzókra. A pályázat eredmé-
nyes volt, több mint három és fél millió forintot nyert a szervezet, jelenleg 
folyik a támogatási szerződés megkötése és a tárgyalások az üzleti partne-
rekkel. A nagycsaládokért dolgozó egyesületi munka aktivitását és eredmé-
nyességét mutatja, hogy már zajlik egy újabb pályázat előkészítése, amely 
siker esetén háztartási gépek lecserélését teszi lehetővé a résztvevők szá-
mára. Az izzócsereprogram újra kiírásra került, amelyre a szervezet ismét 
jelentkezik, más egyéb pályázatok előkészületei mellett. Természetesen az 
éves programok is színesítik a gyermekes családok napjait: májusban városi 
anyák napi színpadot állítanak fel, ahova várják az iskolákból, óvodákból, 
civil szervezetekből érkező szereplőket; éves szinten ifjúsági tagozatot mű-
ködtetnek, adományosztásokat, képzéseket és találkozókat szerveznek.

A bakony sziklái

Az elmúlt négy év alatt a tizedik önálló kiállítása nyílt meg Öveges Er-
nőnek, aki a legendás festőművész, Nagy Gyula mellett tanulta ki a művész-
mesterség fortélyait. A Bakony sziklái című kiállítás megnyitójára a Thuri-vár 
Corvin-termében került sor április elsején. A rendezvény kezdeteként Juharos 
Boglárka, a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanulója játszott el egy Bach- és egy Mendelssohn-művet zongorán, majd 
Pócsik József, a Bartos Sándor Általános Iskola igazgatója megnyitotta a ki-
állítást. Beszédében a Bakony festőjének titulálta Öveges Ernőt, aki a maga 
eszközeivel színpompásan tárja elénk a csodálatos Bakony szebbnél szebb 
tájait és tüneményes színes szikláit.
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Meg n y í l t
az Allianz Biztosító Zrt. értékesítési pontja!

8100 Várpalota, Posta u. 6. I/4. 
(A 8-as út mellett, az Agip-kút és a Spar között)

Ügyfélszolgálat:
hétfô 8–17, kedd 8–16, szerda 8–16, csütörtök 8–16, 

péntek 8–15 óráig

Új munkAtársAkAt is várunk!
Telefon: 30/256-9597, Reich Veronika hálózati igazgató

2010. április 17-én 19 órakor

Folytatódik a tánc-dal-fesztivál
Február 17-én folytatódik Inotán 

a nagy sikerű Tánc-dal-fesztivál. A 
Pannon Várszínház produkciójának el-
ső részével nyitotta meg kapuit a ta-
valyi év őszén a Retro Színház. Most 
a folytatást láthatják a nézők, ha-
sonlóan kedvelt és közismert dalok-
kal, zenékkel. A Táncdalfesztivál jóval 
több volt, mint az egycsatornás te-
levízió szórakoztató népünnepélye. A 
Táncdalfesztivál már a maga korában 
is intézmény volt, a társadalmi köz-
érzet vulkánszerű kitörése, hű tük-
re a társadalmi viszonyoknak. Akkor 
váltak ikonokká, felejthetetlen igazi 
sztárokká a 60-as, 70-es évek élvo-
nalba tartozó zenészei, és indítottak 
útjára egy korszakot, mely meghatá-
rozta a jövőnk alakulását is. Akkor a 
Táncdalfesztivál a mindennapoknak 
tartott tükröt, a zene eszközével tár-
ta fel féltett vágyainkat, titkainkat, 
de szenvedéseinket és a kor kritiká-
ját is, virágnyelvű iróniával. És mit 
jelent a Táncdalfesztivál ma? Nosz-
talgiát, visszaemlékezést gyermekko-

runkra, a tinédzser évekre, az iskola-
padba karcolt szívekre, az első csókra, 
az első szerelemre. De jelent búcsút is 
egy letűnt kortól, a „szocialista ope-
rett világtól”. A Tánc-dal-fesztivál el-
ső részét 2009-ben mutatta be a Pan-
non Várszínház, majd a kitörő sikeren 
felbuzdulva elkészítették a folytatást 
is. A Tánc-dal-fesztivál 2-ben a fiatal 
tehetséges veszprémi színészek meg-
idézik többek közt a Neoton Familiát, 

Poór Pétert, Zoránt, Kovács Katit és 
az első Táncdalfesztivál győztes slá-
gerét, s együtt dúdolhatjuk: Nem le-
szek a játékszered! A Pannon Várszín-
ház daljátékában felcsendülnek a Má-
ria volt, az Édes évek, a Táskarádió, a 
Kócos kis ördögök és még sok kedves 
örökzöld slágerünk dallamai. 

Április 23-án pénteken a fiata-
labb korosztálynak játszik a Pan-
non Várszínház. A közönség délután 

5 órától láthatja Eric Kastner klasszi-
kus ifjúsági detektívjátékát, az Emil 
és a detektíveket. Mihez kezd egy vi-
déki iskolás fiú, ha a berlini vonaton 
ellopják tőle anyja keservesen ösz-
szekuporgatott pénzét? Emil – így 
hívják hősünket – látogatóba készül 
nagymamájához, Berlinbe, unokahú-
ga, Kalapocska is izgatottan várja, ő 
pedig ott áll az idegen pályaudvaron 
egy fillér nélkül. Természetesen ezek 
után szó sem lehet róla, hogy így ki-
fosztva állítson be rokonaihoz. Egye-
lőre annyit tehet, hogy egy gyanús, 
fekete keménykalapos férfi szoros 
nyomába ered. Emil mindenre elszán-
ta magát, ám egymagában nem sokra 
menne, ha a sors nem sietne segítsé-
gére néhány ügyes, furfangos gyerek 
személyében...

Erich Kästner, világhírű német 
író ifjúsági regényeinek népszerűsé-
ge abban rejlik, hogy az író a gyerek-
kor érzékenységét átélve viszi olva-
sóit kalandról kalandra, amelyek él-
tető eleme a humor.

a  daljátékban felCsendülnek a mária volt, az édes évek, a táskarádió, a kóCos kis 
ördögök és még sok kedves örökzöld slágerünk dallamai
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Programajánlók, közérdekû információk
ŐSbŐ VEzéR PARK
Öskü, a kerek templom lábánál
17-én 10 órától A dob ünnepe – 

III. nemzetközi sámán-, táltos-, 
regőstalálkozó

GÁL GYuLA SPORTCSARNOK
Várpalota, Fehérvári út
17–18-án mindkét napon 14 órakor 

I. Várpalotai országos 
 mazsorettfesztivál.  

35 mazsorettcsoport, több száz fellépő.
HELYTÖRTéNETI SéTA
Várpalota
27-én 16 órakor. A sétát vezeti: Antal 

László. Koszorúzás Petőfi István halá-
lának 130 évfordulóján; Árpád út: az 
ispotály és a szegényház létesítésének 
140. évfordulója tiszteletére; Jókai út: 
a megyeház megtekintése, Palota 140 
éve lett járási székhely

RETRO SzíNHÁz, béKE MűVELŐDéSI 
HÁz

Inota, Radnóti utca
17-én 19 órakor Tánc-Dal-Fesztivál 2 – a 

Pannon Várszínház előadásában

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep-
nap 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 
pénteken szentségimádás. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-ká-
polna 
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 
istentisztelet 10 órakor. Hónap utol-
só vasárnapján családi istentisztelet 
10 órakor.

Sport
GÁL GYuLA SPORTCSARNOK
Várpalota, Fehérvári út
24-én 18 órakor VBSK–Pécs bajnoki kézi-

labda-mérkőzés.
FuTÁS
Várpalota, Szabadság tér 5., parkoló 

17-én 8 órától Futás a szabadba(n)! – 
kocogj (1/2 óra) vagy fuss (1 óra). In-
dulás és érkezés a Palota Fitnesstől/hez.

TúRA
Városi Természetbarát Szövetség
24-én Hidegkút–Koloska-forrás–

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

Hozzávalók: a tésztához: 20 dkg 
liszt, 10 dkg vaj, 4 ek. víz, 1 tojás-
sárgája, só, a töltelékhez: 3 vörös-
hagyma, 20 dkg húsos szalonna, ke-
vés olaj, 4 tojás, 2 dl tejszín, 2 dl 
tej, bors, só, szerecsendió

 
Elkészítés: A tészta hozzávaló-

it összegyúrjuk, majd fóliába csa-
varjuk a tésztagolyót és a hűtőbe 
tesszük 30 percre. A hagymát fel-
karikázzuk, a szalonnát kockákra 
vágjuk, majd kevés olajon 5-6 perc 
alatt egy teflonban megsütjük a 

hagymás szalonnát. Kicsit megsóz-
zuk, megborsozzuk. Összekeverjük 
a tojásokat a tejszínnel és a tejjel, 
sózzuk, borsozzuk, szerecsendió-
val ízesítjük. A sütőt előmelegítjük 
200 fokra. Egy kapcsos tortaformát 
kibélelünk papírral. A tésztát ki-
nyújtjuk, a formába simítjuk, hogy 
4 cm magas pereme legyen. Bele-
tesszük a szalonnás hagymát, majd 
rá a tojásos keveréket. 50-60 per-
cig sütjük. Akkor jó, ha a teteje ki-
csit megbarnul. Zöldsaláta vagy sa-
vanyú uborka kitűnően illik hozzá.

Recept(t)úra

Szalonnás-hagymás lepény 

Humorzsák
– Papa! Tudom, hogy mi volt a nagypapa a háborúban!
– Na mi volt?
– Villanyszerelő!
– Ezt meg honnét tudod?
– A padláson megtaláltam a sisakját, és két villám van rajta.

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): április 15-én 8–18 óráig, április 

22-én és 26–30-ig 8–23 óráig szárazföldi lövészet.

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

A Látóhatár Jegyiroda megszűnése miatt a Retro Színház 
előadásaira Várpalotán, a Jó Szerencsét Művelődési Köz-
pontban, a közművelődési irodában lehet jegyeket váltani. 

ÚJ! ÚJ!

Nyitási akció: 10% minden szolgáltatás árából!
Ahol a szépség elkezdődik...
                 győződjön meg róla személyesen!

A  k ü l ö n l e g e s  s t ú d i ó !
Bejelentkezés: +36 20 2335180

8100 Várpalota, Táncsics u. 3/3 (a vár melletti üzletsoron)
H-K: 7.30-17.30, Sz: 9-17.30, CS-P: 9-20, Szo: bejelentkezésre
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Tippek, trükkök a Liget Sziget Faiskolai Árudából
Elérkezett minden kertészke-
dő kedvenc évszaka: a tavasz, 
ismét élettel telik meg a kert. 
Pillantsunk bele a legfontosabb 
feladatokba.

A gyümölcsösökben, szőlőkben a 
legnagyobb kerti munka a metszés, 
amely már nagyrészt befejeződött, 
azonban a levágott ágakat, vessző-
ket kár lenne elpazarolni. Remélhe-
tőleg senki sem az égetést választ-
ja, mivel a nyesedékeket többféle-
képpen is felhasználhatjuk: minél 
kisebb darabokra vágva a gyümölcs-
fák, szőlők tövét takarhatjuk be ve-
lük, így kevesebbet kell gazolnunk, 
és emellett még a talaj vízháztartá-
sát is javítjuk. Emellett a nyesedékek 
lassú bomlásával szerves anyagot vi-
szünk a talajba. 

A másik jó megoldás, hogy az ap-
rított darabokat a komposzt része-
ként alkalmazzuk. A komposzthalom 
felépítésekor lényeges szempont, 
hogy az levegős legyen, mivel csak 
így fog bomlani, és ezáltal fogunk 

jó minőségű szerves anyaghoz jutni. 
Még most sem késő szerves trágyát a 
talajba bedolgoznunk, ha ősszel ezt 
nem tettük meg. A Liget Sziget Fais-
kolai Árudában kapható olyan kom-
posztált szarvasmarhatrágya, ame-
lyet palánták ültetésekor használha-
tunk, hiszen csak így várhatunk jó 
minőségű termést.

A díszkertekben az első fűnyírás 
előtt mindenképpen ellenőrizzük gé-
pünket. Ne feledjük, hogy minden 
egyes nyírás előtt élezzük meg a 
kést. Érdemes ezután egy gyepszel-
lőztetést végeznünk, hogy az össze-
filcesedett darabokat el tudjuk távo-
lítani, ezáltal a csapadék is jobban 
tud hasznosulni. Amennyiben nincs 
gépünk, sűrű fogú gereblyével is so-
kat tudunk segíteni gyepünknek. Ne 
feledkezzünk meg a gyepápolás so-
rán a tápanyag-utánpótlásról sem: 
az előbb említett komposztot vagy 
marhatrágyát is használhatjuk véko-
nyan elszórva, s begereblyézve.  

Érdemes elgondolkozni azon, 
hogy idén milyen virágzó növények-

kel díszítjük majd kertünket.  Egy vi-
rágzó növényekkel teli kert menedék 
lehet a rohanó világunk elől, hiszen 
ki ne vágyna egy olyan helyre, ahol 
kipihenheti a nap fáradalmait, ahol 
meghitt pillanatokat tölthet el. Az 
elképzelt idilli kép kialakításában 

segít a Liget Sziget Faiskolai Áruda, 
hiszen már megérkeztek hozzánk az 
első virágzó sziklakerti évelők, dísz-
cserjék, illetve a bimbós rózsák, s 
hamarosan követik őket az egynyári 
növények, illetve az eddig hiányolt 
termékek: a kőedények. Ezek segít-
ségével páratlan növény kompozíci-
ókat tudunk létre hozni. Nagyméretű 
örökzöldekkel hamar gátat szabha-
tunk a kíváncsiskodó, szúrós szemű 
szomszédoknak.

A Liget Sziget Faiskolai Árudában 
megtaláltuk azt a megoldást, amely-
lyel az önök költségeit csökkenthet-
jük: létrehoztuk a kedvezményes vá-
sárlásra jogosító törzsvásárlói kár-
tyát, amelyet most még hihetetlen 
módon egy ingyenes regisztrációt 
követően kaphatnak meg. Regiszt-
rálni honlapunkon lehet, a www. 
ligetsziget.hu oldalon. Itt olvasha-
tók növényismertetők is, valamint 
további részletek az akcióval kap-
csolatban. 

Liget Sziget Faiskolai Áruda – Mi-
nőség a kistérségben! (x)

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!
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Körözötten kocsit lopni egészségtelen 
Kocsilopásról érkezett bejelentés március 21-én a rendőrség ügyele-

tére, mely szerint egy családi házhoz tartozó garázsból éjszaka eltűnt egy 
tízéves Opel Astra. A kezdetben nem sok sikerrel kecsegtető nyomozás 
három nap múlva éjszaka érdekes fordulatot vett. Kocsis járőrök az ello-
pott Astrához hasonló színű kocsit vettek észre a város belterületén, meg 
akarták állítani, de gépkocsi eltűnt a környező utcákban. Nem sokkal ké-
sőbb újra megtalálták, és kiderült, hogy az ténylegesen a lopott autó. A 
sofőr és az utasok keresésükre indultak, és pár perc múlva két gyanúsan 
viselkedő fiatal férfi és egy lány jelent meg a kocsinál, akiket igazolta-
tott is a járőr. Később előkerült egy kabát, benne egy iskolai ellenőrző 
könyv, valamint egy, a közelben parkoló kocsiról származó rendszámtáb-
la. A nyomozás során derült ki, hogy a fiatalok csak kocsikázni szerettek 
volna, amihez az üzemanyagot is úgy akarták egy benzinkútról ellopni 
– sikertelenül. Időközben a nyomozók megállapították, hogy a gépkocsi 
ellopásával a 20 éves berhidai K. Attila gyanúsítható, aki többszörösen 
büntetett, így nem volt ismeretlen a várpalotai nyomozók előtt. Egy má-
sik ügyben éppen körözés hatálya alatt állt. A fiatalok ellen jármű ön-
kényes elvétele miatt indult büntetőeljárás, K. Attilát pedig a Veszprémi 
Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Rendszámot lopott, ingyen tankolt, megfizet érte
Lakossági bejelentés érkezett március 29-én arról, hogy egy családi 

ház előtt leparkolt személygépkocsiról ismeretlen elkövető ellopta mind 
az első, mind a hátsó rendszámtáblát. A szemtanúk szerint az elkövető 
egy sötét színű kocsival hajtott el a helyszínről, melynek rendszámát fel-
jegyezték, és ennek alapján a rendőrök le tudták ellenőrizni a nyilvántar-
tási rendszerben. Időközben az egyik helyi üzemanyagtöltő állomás keze-
lője bejelentést tett a rendőrségre, hogy egy sötét színű Peugeot vezetője 
a benzinkútról – a teletankolást követően – fizetés nélkül távozott. A ke-
zelő általa bediktált forgalmirendszám-töredék és a jármű típusa is meg-
egyezett a szemtanúk által elmondottakéval. A kút kamerája által rögzített 
felvétel alapján már egy jó személyleírás birtokában értesítették a várpa-
lotai rendőrök a környező kapitányságokat, és rövid időn belül a fehérvá-
riak üzentek, hogy a keresett járművet megtalálták a Szamos utcában, és 
ahogy az kiderült, a 35 éves székesfehérvári férfival szemben a szükséges 
intézkedéseket megteszik. Később arra is fény derült, hogy a tolvaj ittas 
állapotban közlekedett, ráadásul a kocsi kesztyűtartójában lőszereket ta-
láltak a rendőrök. A rendőrség gyanúja szerint a férfi mielőtt tankolni ment 
a lopott rendszámot felszerelte a Peugeot-jára, majd a fizetés nélküli tan-
kolást követően a rendszámtól útközben megszabadult. Az általa elköve-
tett jogsértések miatt eljárás indult ellene. 

Halálba futott
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a 8-as számú főúton, 

amikor egy 54 éves nő haladt át a hajmáskéri elágazónál március 22-én es-
te és egy Várpalota irányából Veszprém felé tartó személyautó elgázolta. A 
három utassal közlekedő autó vezetője nem vette észre az úttesten átfutó 
sötét ruhát viselő nőt. A hajmáskéri nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Lángra lobbant a családi ház Inotán
Szerencsére senki sem sérült meg, viszont jelentős károk keletkeztek 

a március végi inotai háztűz során, amikor kémény átforrósodása miatt 
gyulladt be a szigetelőanyag. A tűzoltók jelzése alapján vonult ki a mentő 
és esetkocsi, mert előzetesen nem lehetett tudni, hányan tartózkodnak a 
házban, sikerült-e kimenekülniük, és fennáll-e robbanásveszély. Az oltást 
a veszprémi, péti és balatonfűzfői tűzoltók végezték négy autóval. 

 bALÁzS KITTI

Rendőrségi hírek Hulladékot 
a komposztládába!
Környezetkímélő szerves hul-
ladék feldolgozásával magas 
szervesanyag tartalmú talajjaví-
tó komposztot készíthet csalá-
di háza udvarán, amellyel min-
den téren csak nyerhet! Megkez-
dődött a Komposztáljunk otthon  
program városunkban, amelynek 
projektindító napját április 12-
én tartották a Várpalotai Közüze-
mi Kft. telephelyén. 

Helt Tamás ügyvezető igazgató, 
Medve Erika pályázati ügyintéző, 
Vancsek Ferenc, az együttműködő 
Egészséges Palotáért Egyesület el-
nöke, és Rácz-Kiss Bernadett a be-
szállító Szabó Kerttechnika képvi-
seletében ismertették a részleteket 
a programban résztvevők számára. 
A tájékoztató délutánon Németh 
Árpád polgármester is jelen volt.

A Komposztáljunk otthon, kom-
posztálási program Várpalotán cí-
mű sikeres pályázaton a Várpalotai 
Közüzemi Kft. közel hét és fél mil-
lió forint támogatást nyert, ezáltal 
több mint kétszáz család számára 
nyílik lehetőség a komposztálási 
tevékenység megkezdésére. A részt 
vevő családok térítésmentesen jut-
nak komposztládához, komposztá-
lódást elősegítő mikrobiológiai ké-
szítményhez és kesztyűhöz, emellett 
érdemes belevágni a meghirdetett 
versenybe is, mert az eredményesen 
szereplők értékes nyeremények gaz-
dái lehetnek. Az ajándékok között 
szerepel Viking GE és AL-KO Power 
Slider 2500 R komposztaprító gép és 
Felco metszőolló. 

A pályázaton nyert, a komposz-
táláshoz szükséges komposztládát 
és a megnyerhető metszőollót és 
aprítógépeket a Szabó Kerttech-
nika biztosítja, az Egészséges Pa-
lotáért Egyesület munkatársai pe-
dig a képzéseket, iskolai órákat, a 
szakmai konzultációkat és a hely-
színi ellenőrzéseket bonyolítják le. 
A családok komposztálással kap-
csolatos képzésen vesznek részt a 
Civilházban (az elsőt Gellért Mik-
lós, a Szike egyesület elnöke tar-
totta a projektindító nap keretén 

belül), majd elvihetik a komposzt-
ládákat, amelyre három évre hasz-
nálati jogot kapnak, a program si-
keres végig vitelével pedig tulajdo-
nukban is marad. A széles körű pro-
jekt kiterjed a fiatalabb nemzedék 
oktatására-nevelésére is: hat isko-
la 46 osztálya tájékoztató előadá-
sokon vehet majd részt, környezet-
védelmi, osztályfőnöki órák, illetve 
zöldnap keretén belül.

A nyitó napon részt vevők az el-
méleti tájékoztatót követően a gya-
korlatban is megtekinthették a kom-
posztálás módszerét a komposztlá-
da, az ágaprító és egyéb eszközök 
használatának bemutatása alkalmá-
val a kft. üzemcsarnokában, és tá-
jékoztató kiadványt, illetve kom-
posztálási naplót vihettek haza. A 
program nyitott minden érdeklődő 
számára, az április 25-ig tartó elő-
adásokat bárki látogathatja, vala-
mint utólag is be lehet kapcsolód-
ni a komposztprogramba, a szerve-
zők várják a további jelentkezőket. 
Ezenkívül akik nem vesznek részt a 
programban, de szívesen komposz-
tálnának otthon, az eszközök meg 
is vásárolhatóak a telephelyen, il-
letve a Szabó Kerttechnikánál. 

A részletekről érdeklődni sze-
mélyesen a Fehérvári u. 7. sz. alat-
ti telephelyen, vagy a  88-592-
117-es telefonszámon lehet, ezen-
kívül a szükséges információk meg-
találhatóak a kft. honlapján: www.
vpkozuzem.hu. (x)
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Április 5-én volt 57 éves a vá-
rosunkban közüzemi tevékenysé-
get folytató cég, mely évfordulót 
ezentúl minden évben megünne-
pelnek. A Várpalotai Közüzemi 
Kft. udvarán ettől a naptól a cég 
zászlója lobogva jelzi a kft. létét 
és működését, amely a nemzeti 
színű és a várpalotai zászló mel-
lett a születésnapi rendezvény 
kezdetén került felvonásra.

Az ünnepség, amely a beszállító 
cégek felajánlásaiból jött létre, lehe-
tőséget adott arra, hogy a kft. a ki-
emelt ügyfeleit, partnereit köszönt-
hesse, és bemutathassa számukra az 
üzemet. A rendezvény alkalmával 
Helt Tamás ügyvezető igazgató vá-
zolta fel a cég történetét és az el-
múlt év eredményeit, valamint be-
szélt a jövőre vonatkozó megvalósít-
ható tervekről. Bejelentésre került, 
hogy a Delta Services közreműködé-
sével teljesen megújul a cég iroda-
technikai gépparkja, míg a közüze-

mi kft. régi használt berendezéseit 
felvásárolja a Delta, amelyet a kft. 
javaslatára az önkormányzat számá-
ra ajánl fel. Németh Árpád polgár-
mester beszédében megköszönte a 
nagylelkű adományozást, és tájé-
koztatta a megjelenteket arról, hogy 
a gépeket iskolákhoz, óvodákhoz, 
szervezetekhez juttatják majd el. 

Az ünnepség során mutatták 
be Várpalota első webkameráját is, 

amely a napokban kezdte meg mű-
ködését, így folyamatosan látható 
a város élő látképe a cég november 
óta működő, a Maggam Kft. által 
készített új honlapján. A rendezvé-
nyen jelen volt a kft. minden dolgo-
zója, akiket ajándékkal lepett meg 
a vezetőség, és átadásra került a 
2009. évben elvégzett munka alap-
ján Az  év dolgozója cím. A továb-
biakban a kiemelt vendégek üzemlá-
togatás alkalmával ismerhették meg 
a különböző részlegek működését. 
Végül aktuálisan a 60-70-es éveket 
idéző retró hangulatú állófogadással 
zárult a kellemes délután.

A Várpalotai Közüzemi Kft. új ar-
culattal állt a lakosság elé: a „meg-
újuló környezetünkért”-jelmondat 
sokat sejtet az elmúlt év munká-
járól és a megvalósítandó tervek-
ről. Tavaly több jelentős átszerve-
zést hajtott végre az önkormányzat 
a közüzem működése terén: átkerül-
tek a kft.-hez a temetőgondnoksá-
gi, városüzemeltetési tevékenysé-
gek, illetve feladatok a kincstártól, 
és a cégbe integrálódott a Palota-
konzult Kft. Mindezek után új irány-
vonalat is megfogalmaztak a műkö-
dést illetően. Ehhez kapcsolódik a 
temetkezési és kegyeleti szolgálta-
tás bevezetése, amelynek előkészü-
letei megkezdődtek, az ehhez a te-
vékenységhez szükséges autó már a 
rendelkezésre áll. A városüzemelte-
tés terén továbblépést jelent, hogy 
megkezdődött a szolgáltató tevé-
kenység kiterjesztése más önkor-

mányzatok, partnerek, cégek számá-
ra. Ez érinti a kertészeti (zöld terü-
letek gondozása), az ebrendészeti 
és köztisztasági tevékenységet (út-
tisztítás, hóeltakarítás), illetve az 
építési üzem szolgáltatásait, vala-
mint a távhőszolgáltatást is. Az épí-
tési üzem a tavalyi évben 20%-os 
növekedést tudhatott magáénak, a 
tervek között szerepel gépparkjának 
modernizálása, amely szintén előse-
gíti majd a szolgáltatás további fej-
lődését, ez pedig a gazdasági válsá-
got figyelembe véve különösen je-
lentős eredménynek számít. 

Komoly átszervezéseket hajtot-
tak végre a kft.-nél, amely elsősor-
ban a céget kifelé képviselő ügy-
félszolgálat munkájában mutatko-
zik meg (például új egységesített 

számlázási rendszer bevezetése). 
Létrejött egy értékesítési, beszerzé-
si csoport, amely a partner cégekkel 
tartja a kapcsolatot, és ez év során 
kezdik el a minőségbiztosítási rend-
szer kiépítését is.  A pályázatírás 
terén szintén sikereket könyvelhet 
el a cég. Az önkormányzat számá-
ra is írtak pályázatokat, amelyek kö-
zött vannak már nyertesek is, ezek 
mellett a közüzemi kft. a komposz-
tálási program bevezetését is sike-
res pályázatnak köszönheti, amely-
nek eredményeként a Komposztál-
junk otthon program április közepén 
indul el. Az új rendelet értelmében 
január 1-jétől megkezdődött a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
a családi házas övezetekben. Köz-
beszerzési eljárás keretében a kft.-
nek lehetősége nyílik gépparkjának 
megújítására: egy új multiliftes au-
tó beszerzése valósul meg. Előké-
szítés alatt áll egy telephelyfejlesz-
tésre, -bővítésre irányuló pályázat, 
és gyümölcsöző átalakítás előtt ál 
a távhőszolgáltató részleg is. GÁGó

FOTó: VARPALOTAI.Hu

Születésnapozott 
a Várpalotai Közüzemi Kft.

A közüzemi tevékenységek 
története Várpalotán

A Veszprém Megyei Tanács 1957. évi határozata alapján vonták össze a várpa-
lotai ingatlankezelő és a kertészeti vállalatot, így jött létre a mostani kft. jogelőd-
je. Az új közös feladatok: ingatlankezelés, köztisztasági, kertészeti, szemétszállí-
tási tevékenységek a városban. A vállalat telephelye először a Gárdonyi utca 45. 
szám alatt volt, a ’70-es évek elején költözött át jelenlegi telephelyére, amelyet 
saját erőből épített fel. A vállalat a ’80-as évek közepéig a várossal együtt roha-
mosan fejlődött. 

A távhőszolgáltatást végző cég 1969-ben kezdte meg tevékenységét, először 
egy 12,5 MW-os széntüzelésű kiserőművel. A ’70-es évek végére a kiserőmű már 
leépült, majd hőforrásként a November 7. Erőmű vette át ezt a szerepet. Az erőmű 
az ipari fogyasztás megszűnése utána hőveszteséggel üzemelt, ez és a korszerűt-
len berendezések vezettek oda, hogy megemelkedett a hődíjszolgáltatás költsége, 
így az önkormányzat a japán hitel lehetőségét kihasználva 1998-ban indította el 
a gázmotoros fűtőművet. A közüzemi kft. az Inota Készenléti lakótelepen is végez 
hőszolgáltatási tevékenységet, 2006 második felében valósult meg itt a korszerű, 
villamos energiát szintén termelő fűtőmű. 2007-ben került összevonásra a várpa-
lotai fűtőmű és a közüzemi kft.

A köztisztasági tevékenység szintén a jogelőd feladatai közé tartozott, az ’50-
’60-as években azonban még nem folyt olyan szervezett hulladékgyűjtési tevé-
kenység, mint napjainkban. Több különböző hulladéklerakó is volt a város terüle-
tén, a legutóbbi 1970 óta működött, a bányászat miatt létrejött süllyedéket töl-
tötték fel kommunális hulladékkal, egészen 2009-ig. Jelenleg a lerakó környeze-
tében a talajvíz minőségének ellenőrzése folyik, a terület rekultivációja 2011-ben 
indul el. A kertészeti tevékenység a kezdetektől fogva végig vonul a cég történe-
tén. Már a ’70-es évek végén virágboltot nyitottak a Gárdonyi utcában, illetve mű-
ködött gyümölcs- és zöldségkereskedés is. Az ingatlankezelés szintén a kezdetek-
től jelen volt, a jogelőd tevékenysége folytán.

Az év dolgozói: Talum Zsolt, 
Salla Lászlóné, Kiss Csabáné, 
Kerekes Istvánné, Poór Mária, 
Halmi Györgyné, Takács György, 
Varga Atilláné, Molnár Ferencné.

a közüzemisek tortával ünnepeltek
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Könnyûzenei lexikon

union beat
1967-et írunk. Ekkor érezte azt Gyüre István szólógitáros, Teveli 

Tibor ritmusgitáros, énekes, Tóth Lajos basszusgitáros, Farkas Atti-
la Csünt dobos, hogy mindenképpen  zenekart kell alapítani. És lőn.  
A kezdet kezdetén még csak feldolgozásokat játszottak, jobbára a 
Shadowstól, a Credence Clearwater Revivaltől, a Black Sabbathtól. 
Több helyen felléptek, bár abban az időben nem igazán kényeztet-
ték el koncertlehetőséggel az együtteseket. Tehát felléptek a pa-
lotai MüM szakmunkásképző intézet akkori éttermében (ma Nagy 
Gyula Galéria), a KISZ-házban, a Rákóczi-telepi Petőfi étteremben. 
1968 vége felé Teveli Tibor gitáros elköltözött Szombathelyre, s nem 
sokkal Farkas Attila és Tóth Lajos is elhagyta a zenekart. 1968 ele-
jén ezért újjászerveződött a banda, de ekkor már Union néven. Az 
új felállás: Gyüre István – szólógitár, Gyarmati János – ének (ex-
Trinkers), Dombi Ferenc Parafa – basszusgitár, Dombi István –  dob.  
Megváltozott a zenei stílus is: az eddigi, inkább  slágeres popzene 
helyett a keményebb rockzenére tértek át. Ekkor már a feldolgo-
zásokon (Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin stb.) kívül sa-
ját számokat is előadtak (Napos part, Hová mész, Várj még). Az 
Union ebben az időszakban azon kevés együttesek közé tartozott, 
amely ezt a keményrock-vonalat képviselte zenéjében.  1968 nyará-
tól az Unionnak állandó klubja lett az inotai Béke Művelődési Ház-
ban, ahol minden szombaton zenéltek, de azért adtak koncertet Vár-
palotán (KISZ-ház, Alagsor), Tésen, Inotán és Ősiben is. Az 1969-es 
országos ifjúsági találkozóra is beneveztek, amelynek megyei válo-
gatóját (1969. június, Gézaháza) az Union meg is nyerte. Ugyanitt 
Gyüre István különdíjat kapott, mint a megye legjobb szólógitáro-
sa. A díjakat Komjáthy György rádiós, a  Csak fiataloknak, a  Töltsön 
egy órát kedvenceivel, a Rock ‘n’ rolltól a funkyig, a Pop-regiszter 
még sok népszerű rádióműsor vezetője adta át.

1969 novemberéig zenéltek együtt, majd Dombi Ferenc és Gyüre 
István bevonult katonának, s ezzel megszűnt az Union zenekar lé-
tezni. 

Tagok
Gyarmati János – ének
Gyüre István – szólógitár
Dombi Ferenc – basszusgitár
Dombi István –  dob
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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

A lap legközelebb április 29-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: április 24., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

teljes körÛ
nyomdAi szolgáltAtás

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

UniQA BiztosÍtÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

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

Ingatlan
Várpalotán a Jókai utcában 1,5 szo-

bás panellakás eladó. Tel.: 20/387-
5600

Ősiben 93 nm-es 3 szobás  összkom-
fortos családi ház 1150 nm-en sür-
gősen eladó. Ár: 6,1 millió Ft. Tel.: 
20/470-5159

Vennék a Tési-dombon egyedi fűtéses, 
erkélyes, első emeleti, kb, 50 nm-
es lakást. Érdeklődni: 30/997-4675, 
88/371-888 telefonszámon. 

Várpalota-Inotán a Baglyas szőlőhe-
gyen  500 nöl telek présházzal, pin-
cével eladó. Telken kordonos szőlő, 
gyümölcsfák.  Ugyanitt 220 l-es hű-
tőláda is eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: 88/785-331.

Eladó Várpalotán a városközpontban 
(Táncsics utcai) 56 nm-es 2 szobás, 

részben felújított 4. emeleti erké-
lyes, jó panorámájú lakás. Ára: 8,7 
millió Ft. Érdeklődni a +36 30 857-
5865 telefonszámon, délután 15 és 
19 óra között.

Pétfürdôn az Ösküi úton, aszfaltozott 
út mellett, 2325 nm-es sarokte-
lek 42 nm-es felújított kis házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel el-
adó. Telephelynek gazdálkodásra 
kiválóan alkalmas. Víz, villany van, 
csatorna, gáz a kapu elôtt. Érd.: 
20/291-2649.

Szilvásváradon a központban, de csen-
des helyen kétbejáratú,  két gene-
rációnak, vendéglátásra, cég-, ön-
kormányzati üdülőnek is alkalmas 
1200 nm területen fekvő 133 nm-
es, gázkonvektoros ház eladó. 4 
szoba, 2 fürdőszoba, ebédlő, nap-
pali, kandalló, gardrobe, kamra, 

pince, fúrott kút. Érdeklődni lehet:  
30/642-0307, 36/355-201

Munkát vállal
Vállalok korrepetálást, fejlesztést igény 

szerinti tárgyakból, hivatalos levelek 
szövegezését, házi dolgozatok megírá-
sát, szakdolgozatok, egyéb dokumen-
tumok gépelését, pályázatírást ked-
vezményes áron. Érd.: 06-70/5383987. 
Ugyanitt emeletes ágy eladó.

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

Vegyes
Hűtőszekrény 3 fiókos fagyasztóval ol-

csón eladó. 70/523-1224
Eladó 24"-os mountain bike női vázas 

kerékpár 11 000 Ft-ért, és Mora 3 

gázégős fehér gáztűzhely  15 000 
Ft-ért. 70/214-9122

3 db 2 hónapos kishörcsög egyben vagy 
külön-külön elvihető. 70/523-1224

Hagyatékot, régi bútort, paraszti, pol-
gári bútorzatot, lakáskiegészítőket 
(fogas, csillár, stb.), használati tár-
gyakat, könyvet, porcelánt vásárol-
nék. 20/291-2649

Régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 
keresek megvételre. Oldalkocsi, 
alkatrész, szakkönyv,  régi kato-
nai felszerelés, ruházat is érdekel. 
70/514-8314

üdülési csekket vásárolnék. 20/291-
2649

Jól jönne egy kis mellékes? Keresünk 
kiadó sátorhelyet, szobát, apart-
mant, lakást vagy házat máj. 20–
24. a Pannónia Fesztivál vendége-
inek. Tel.: +36203620018

Pétfürdôn az Ösküi úton, 
aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es 
saroktelek 42 nm-es felújított kis 

házzal, nagy garázzsal, melléképülettel 
eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu 
elôtt. érd.: 20/291-2649.

Hagyatékot
régi bútort, paraszti, polgári 

bútorzatot, lakáskiegészítôket 
(fogas, csillár, stb.), használati 
tárgyakat, könyvet, porcelánt 

vásárolnék 
20/291-2649

PALOTA

Sporttal, egy testileg-lelkileg 
egészségesebb városért

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

Raveczky üvegezés
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, 

katedrálüvegek, dróthálós üvegek, tükör.
8100 Várpalota, Veszprémi út 7. (hátul)

Tel./fax: 88/470-254
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–11

sZolgáltatÓHáZ 
aUtÓsBolt

AutóALkAtréSz éS feLSzereLéS
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606

Várpalotán, a táncsics utcai 
cipôbolt április 16-án újra nyit!

Szeretettel várjuk 
a cipôsarokBan!

Nyitva: h.–p.: 9–17, 
szo.: 9.30–12

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

Zirci Takarékszövetkezet
Köszönjük!
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már BerHidán is 
feladhatja apróhirdetését!

Berhida, Szabadság tér 5., 
elektro Start szaküzlet

újabb palotai 
kézis sikerek

Focilegenda városunkban

Tatai HAC–VbSK 25:25 (13:10)
A bajnokság 20. fordulójában 

megrendezésre kerülő mérkőzésen 
a palotai kéziseknek rendkívül ér-
tékes egy pontot sikerült elhozni-
uk a hazai pályán még veretlen Ta-
ta otthonából. A feszült hangula-
tú, ám roppant izgalmas találkozó 
első félidejének döntő részében 
a Bányász akarata érvényesült, 
többször is háromgólos vendég-
előnyt mutatott az eredményjel-
ző. A játékrész hajrája azonban az 
erős és rutinos játékosokból álló 
hazaiaké volt, előbb egyenlítet-
tek, majd még a fordulás előtt há-
romgólos előnyre is sikerült szert 
tenniük. A második félidő nagy 
része hol egy-, hol kétgólos kü-
lönbségű tatai vezetéssel telt. A 
várpalotaiak azonban egy perc-
re sem adták fel a küzdelmet, en-
nek meg is lett az eredménye, az 
utolsó percekben utolérték ellen-
felüket, sőt még a vezetést is si-
került átvenniük. A lefújás előtt 
nem sokkal a hazaiak büntetőből 
egyenlítettek, így az őszi mérkő-
zéshez hasonlóan döntetlen ered-
mény született a két együttes ta-
lálkozóján.

Ercsi SE–VbSK 23:26 (8:13)
A mérkőzést a VBSK kezdte job-

ban, majd a hazaiak vezettek, míg 
a félidő második felében ismét a 
Bányász játékosai domináltak. A 
második félidőben 17:11-es ven-
dégelőnynél már-már eldőlni lát-
szott a mérkőzés, a vendéglátók-
nak azonban sikerült visszajönni-
ük a mérkőzésbe. Az Ercsi előbb 
egyenlített, majd kétgólos előny-
re is sikerült szert tennie, 22:20-
ra alakítva a találkozó állását. A 
palotai játékosok azonban nem re-
megtek meg a kiélezett szituáci-
óban, egyenlítettek, és egy fan-
tasztikus hajrát produkálva a mér-
kőzést is a maguk javára fordítot-
ták, végleg eldöntve ezzel a két 
bajnoki pont sorsát.

A VBSK az elmúlt hetek remek tel-
jesítményeinek köszönhetően (négy 
mérkőzésen a megszerezhető nyolc 
pontból hetet begyűjtve) öt forduló-
val a zárás előtt az ötödik helyet fog-
lalja el a bajnoki tabellán.

A palotai kézisek legközelebb 
április 24-én 18 órakor hazai pá-
lyán a listavezető Pécs gárdáját 
fogadják.

béRCzES VIKTOR

a lassan Hat éve működő várpalotai olimpiai baráti kör márCius végi közönségta-
lálkozóján miklós lászló vobk-titkár köszöntötte vendégként novák dezsőt, két-
szeres olimpiai bajnokot. miklós lászló ezután felelevenítette az 1900–2000-
ig tartó legfontosabb labdarúgó-eseményeket, ezt követően novák dezső boldogan 
emlékezett vissza az 1964-es tokiói, az 1968-as mexikói diCsőséges győzelmükre, 
majd a későbbi ferenCvárosi és dunaújvárosi edzőpályafutására. a fradiban össze-
sen 405 mérkőzésen szerepelt, ebből 251 bajnoki, 137 nemzetközi, 17 Hazai díj-
mérkőzés volt. 96 gólt szerzett Hátvédként. 1974-ben az ftC örökös bajnokává, 
1981-ben pedig az év edzőjének választották.

Második helyen
Második helyre sikerült felzár-

kóznia a Jáév SE csapatának a Zir-
ci körzeti női labdarúgó-bajnok-
ság tavaszi nyitó fordulójában. A 
Jáév csapata (Mészár K., Badics 
D., Varga Zs., Farkas D., Fadgyas 
Gy., Császi B. Csere: Kovács A., 
Badics N., Herendi J., Merics B.) 
március végén hazai pályán fogad-
ta Bakonyszentkirályt. Napsütéses 
szeles időben zajlott a megmé-
rettetés és már az első félidőben 
2:0-ra vezettek a palotai lányok. 
A második félidőben sikerült szé-
pítenie Bakonyszentkirálynak, de 
a hazai csapat kitartóan küzdött, 

és szép játékuknak köszönhetően 
a végeredmény 6:1 lett.

Gólszerzők: Császi B. (3) Far-
kas D., Herendi J., Fadgyas Gy. ill. 
Szakács E.

Nem volt akkora az öröm azon-
ban az április 4-i mérkőzésen, 
amikor a Jáév SE csapata ismét 
hazai pályán fogadta a listaveze-
tő Hárskút SE-t. Az 1:6-os vereség 
ellenére a palotai lányok tovább-
ra is második helyen állnak a baj-
nokságban.

Gólszerzők: Herendi Judit, ill. 
Schoffhauser É. (3), Kucsera B. (3).

b. K.

Sereghajtó focisták
Az elmúlt hetek eredményeinek 

következtében a VBSK labdarúgó-
csapata az NB III. Dráva-csoport 
utolsó helyét foglalja el.

Eredmények: Várpalota–Nagy-
kanizsa 1:4 (0:2), Várpalota–Ka-
posvár II. 2:8 (1:5), Nagyatád–

Várpalota 2:0 (0:0). A Nagykanizsa 
elleni mérkőzés után 4 játékos tá-
vozott a csapattól. A Kaposvártól 
elszenvedett vereség után pedig 
edzőváltásra is sor került: Pintér 
Csaba helyét Gazsó Illés foglalta 
el a kispadon.

Tűzgyújtási tilalom
A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Er-

dészeti Igazgatósága a Veszprém megye területén lévő erdőkre 
vonatkozóan azonnali hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat ren-
delt el. A tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

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



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. 04. 01-tõl 2010. 04. 30-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.
Az akció az árukészlet 90%-ára vonatkozik.

FoLyTaTódik
18–50%-os akciónk

féle laminált padló

10 mm vastagságú svédpadlók
1990 Ft Ft/m2-tõl 2900 Ft/m2-ig

Tisztelt 
Választópolgárok!

Köszönöm, hogy április 11-én megtiszteltek bizalmuk-
kal, ami által az országgyűlésben képviselhetem Vár-
palota és Zirc térségeinek lakosságát. Arra törekszem, 
hogy a megelőlegezett bizalmat az itt élők érdekében 
megszolgáljam.

Talabér Márta


