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Hogyan is maradhattunk élet-
ben mi, akik az ötvenes és a hatva-
nas években születtünk?

Nekünk még nem volt gyerekülé-
sünk az autóban, de még biztonsá-
gi öv se nagyon. A gyógyszeres és 
vegyszeres üvegek könnyedén nyi-
tódtak, és bicajozáskor nemhogy 
könyökvédőnk és sisakunk nem 
volt, de még rendes biciklink se. Mi 
még kútból vagy csapból ittuk a vi-
zet, és azt sem tudtuk, mit jelent 
pontosan az ásványvíz. Egész nap a 
szabadban voltunk, a szüleink pe-
dig csak sejtették, hogy élünk és 
megvagyunk, hiszen még vezeté-
kes telefon se nagyon volt, nem-
hogy mobil. Viszont voltak baráta-
ink! Olyanok, akikkel találkoztunk 
kint az utcán, vagy ha mégse, ak-
kor egyszerűen elmentünk hozzá-

juk, és beengedtek. Nem kellett 
odatelefonálni vagy megkérdezni a 
szülőket. Nem vittek és nem hoztak 
minket autóval, mégis itt vagyunk. 
Akkor még minden fiú tudott fociz-
ni – talán nem véletlenül volt vi-
lághírű a magyar válogatott. 

Ha egy tanár leszidott, ne adj' 
isten nyakon vágott minket, nem 
szúrtuk le késsel, nem pereltük 
be, nem siránkoztunk otthon a 
szülőknek és apukánk vagy anyu-
kánk sem ment be az iskolába ve-
szekedni. A szüleink megtanítot-
tak úgy élni, hogy tudjuk, mit je-
lent a kötelesség, a bűntudat, a 
jóérzés, a felelősség. Ismertük 
ezeknek a szavaknak a lényegét. 
Jó és hasznos dolognak tartom a 
mobiltelefont, de nélküle is el tud-
nám képzelni az életemet. Néha 

gond nélkül elnémítom, és felé se 
nézek akár egész nap, sőt, gyakran 
ki is kapcsolom. Arról nem is be-
szélve, mennyire idegesít, ha szín-
házban, értekezleten, irodalmi es-
ten, esetleg hangversenyen csör-
ren meg valakinek a zsebében. De 
ez már nem a függőség, hanem 
a bunkóság kategóriájába tarto-
zik. Nemhiába alakult ki és ter-
jedt el a „bunkófon” elnevezése.  
    A számítógépre, az internetre 
viszont igenis „rá vagyok kattan-
va”, hogy ezzel a manapság diva-
tos kifejezéssel éljek. A múltkori-
ban kénytelen voltam megállapí-
tani, talán már függővé is váltam. 
Történt ugyanis, hogy a számító-
gépünk éppen szombaton este sö-
tétült el valamilyen, csak számá-
ra ismert okból. Döbbenten ültem 

a képernyő előtt, majd valóság-
gal kétségbeestem, amikor rájöt-
tem, hogy ez az állapot egészen 
hétfőig, vagyis több mint egy tel-
jes napig tarthat. Mi lesz addig ve-
lem a világháló nélkül? Hol találok 
olyan mestert, aki vasárnap kijön 
és megnézi? Teljesen kiakadtam, 
elsötétült előttem a világ. Egy-két 
óra múlva szinte már az elvonási 
tüneteket is érezni véltem maga-
mon. Egyszerűen elviselhetetlen 
volt a tudat, hogy kirekesztődtem 
a világhálóról, becsukódott az ad-
dig biztonságosnak és mindig nyi-
tottnak hitt kijárat. Úgy éreztem, 
szinte az egyetlen ebben a ketrec-
létben. Máris hiányoztak a levelek, 
a hírek... Az a kis mozdulat, a kat-
tintás.

Balassa Gellért

a Föld árnyékos oldala
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Drótposta
Köszönetemet szeretném  kifejezni annak az ismeretlen  úrnak, aki a hét-

végén megtalálta és visszajuttatta az irattartómat a Felsőinkám utcába. 
20/369-3637

Köszönjük dr. Juhász Attilának és a képviselő-testületnek a Bezerédj utcai ját-
szóteret! 30/334-1545

Hiányzik városunkból a Betyi csárda házias jellegű konyhája. 30/369-6086

Szent GyörGy-napi váSárt rendezett a SzabadSáG téren múlt hét vaSárnap a ma-
Gyarok SzövetSéGe. a terméSzeteS élelmiSzerek kedvelőinek lehetőSéGük nyílt kóS-
tolni éS váSárolni a kiStermelők éS őStermelők által a háztáji GazdaSáGban ter-
melt, előállított javakból. a házilaG kéSzített Szörpök, lekvárok, édeSSéGek, mézek 
éS Sajtok mellett bárki kedvére vehetett füStölt marha- éS SertéShúSokat, Sava-
nyúSáGokat éS GyümölcSleveket. kézműveS termékek, háztartáSi eSzközök, veSSző-
ből font koSarak, SzőnyeGek éS kerti növények SzéleSítették a válaSztékot. b. k.

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

lengyel, magyar 
– két jó barát

sajnálatos katasztrófától volt 
hangos az elmúlt hetekben az 
országos sajtó, média. 2010. 
április 10-én, szombaton reg-
gel lezuhant a lech Kaczynski 
lengyel államfőt szállító kor-
mányrepülőgép az oroszországi 
szmolenszk közelében.

A katasztrófa következtében 
a lengyel elnökön kívül 96 ember 
veszítette életét, köztük a lengyel 
politikai és katonai vezetés szá-
mos képviselője. A sors szörnyű 
iróniája, hogy az államfő vezet-
te lengyel küldöttség a katyi mé-
szárlás 70. évfordulójának alkal-
mából utazott Oroszországba, és 
halt meg ugyanott, ahol egykor a 
lengyel elit színe-java. 

Sztálin parancsára 1940 tava-
szán mészárolták le a Szmolenszk 
melletti Katynban, illetve másutt 
mintegy 22 ezer lengyel hadifog-
lyot, tiszteket, főtiszteket és pol-

gári személyeket. A mészárlást a 
legnagyobb titokban hajtották 
végre, a hozzátartozókat pedig 
deportálták.

A lengyel nemzeti emlékezet 
számára Katyn olyan jelentőség-
gel bír, mint nekünk, magyaroknak 
az aradi vértanúkra vagy az 1956-
os forradalmat követő megtorlás 
áldozataira való megemlékezés.

A magyar kormány az évszáza-
dos sorsközösségen alapuló len-
gyel–magyar barátságra való te-
kintettel, osztozva a lengyel nem-
zetnek Lech Aleksander Kaczynski 
elnök halála miatt érzett gyászá-
ban, gyásznappá nyilvánította áp-
rilis 17-ét. E napon minden isko-
lában megemlékeztek a lengyel és 
magyar történelem közös esemé-
nyeiről és a két nemzet együttmű-
ködéséről. Várpalotán, a Thuri-vár 
bástyáján több napig lobogott a 
gyász zászlaja. 

BÁlINt aNGéla

Ötszáz nap alatt 
hétmillió áldozat

Hartyányi Jaroszlava törté-
nész, az Országos Ukrán Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke évek óta 
kutatja az ukrán nép legnagyobb 
katasztrófáját, a holodomor törté-
netét, hogy minél többen ismer-
hessék meg e tömeges népirtás  
tragédiáját.

A Várpalotai Ukrán Kisebb-
ségi Önkormányzat törekszik ar-
ra, hogy a várpalotai lakosság is 
megismerhesse az ukrán nép tör-
ténelmének e fájdalmas korszakát. 
Április 23-án tartottak könyv-
bemutatót és előadást, amelyen 
Hartyányi Jaroszlava történész 
az 1932–33-as ukrajnai éhínségről 

szóló, Az ártatlan áldozatok em-
lékére című kötet szerzője és ösz-
szeállítója beszélt az események-
ről, annak az ukrán népet érintő 
következményeiről. Az elnök asz-
szony a könyv tiszteletpéldányá-
val ajándékozta meg Németh Ár-
pád polgármestert és Budai  László 
könyvtárvezetőt, aki hangsúlyoz-
ta, hogy az értékes könyv ki-
kölcsönözhető lesz a könyvtár-
ban. A könyvbemutató előtt ke-
rült sor a várpalotai könyvtárban 
újonnan létesült ukrán kisebbsé-
gi különgyűjtemény átadására is, 
amelyet Hartyányi Jaroszlava és 
Németh Árpád leplezett le. G. a.

éhínség Ukrajnában
Az ukrán nemzet az 1920-as években a Szovjetunión belül önálló-

ságot akart elérni, melyet Sztálin drasztikus lépésekkel igyekezett le-
állítani: gyors téeszesítés, erőltetett kolhozosítás eredményeként az 
ukrán parasztoknak 1931-32-re minden terményüket be kellett szol-
gáltatnia a szovjet államnak. Egyre erőszakosabb eszközökkel, törvé-
nyekkel, fekete listás falvak összeállításával kényszerítették a lakos-
ságot a beszolgáltatásokra, rettenetes éhínséget eredményezve, mely 
során mintegy hétmillió ember halt éhen 1932 őszétől 1933 teléig. A 
lakosság igyekezett különféle módokon élelmiszert szerezni, a meglé-
vőt elrejteni, de a legtöbb esetben az erőszak győzött. A rettenetnek 
hirtelen szakadt vége, a népirtásnak végül mintegy tízmillió ukrán 
áldozata lett. Népszámlálási adatok, képi és írásos dokumentumok, 
szemtanúk beszámolói bizonyítják a szörnyű tragédiát. 

Őstermelők vására
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Új játszótér a tési-dombon
Újra gyerekcsapat népesíthe-
ti be a tési-dombon a Bezerédj 
utcai régi játszóteret, amely a 
CBa-nak és a Procter&Gamble-
nek köszönhetően mától meg-
újulva, az európai uniós köve-
telményeknek és a gyermekek 
ízlésének egyaránt megfelelve 
áll rendelkezésre a játékra vá-
gyó csemeték számára.

 Április 26-án került át-
adásra Várpalota új játszóte-
re a „Köszi”-program keretén be-
lül, a megnyitón Janky Gyöngyi 
a Procter&Gamble képviseletében 
tájékoztatta a programról a meg-
jelenteket. 2006-ban indult A kö-
zösség szíve, a CBA üzletlánc és 
a Procter&Gamble vállalat közös 
adományozási programja, amely-
nek célja, hogy a helyi közössé-
geket támogassa. Minden évben 
más-más célt határoznak meg, ta-
valy bevonták a CBA vásárlóit is 
abba a döntésbe, hogy mire for-
dítsák az adományozásból össze-
gyűlt összeget. A legtöbb helyen, 
mint Várpalotán is, játszótér fel-
újítására érkezett nagyobb szám-
ban szavazat. A lakóhely-szépí-

tési akció keretében a kiemelt 
Procter&Gamble termékek megvá-
sárlása után gyűlt az adományo-
zásra szánt pénz, amelyet a cé-
gek egészítettek ki, hogy minden 
nyertes településnek egymillió 
forintot tudjanak adományozni. 
Egész évben összesen húsz tele-
pülést sorsolnak ki két hullámban, 
összességében húszmillió forintot 
adományozva, így jutott Várpalo-
ta játszóterére is az egymillió fo-
rintos támogatás. 

– Városunkban 2007-től indí-
tottunk egy nagyszabású játszó-
térprogramot: az előírásoknak 
nem megfelelő régi játszóterek 
helyett újat építünk. Örömteli do-
log számunkra, hogy vannak olyan 
cégek, amelyek az általuk megter-
melt jövedelemből áldoznak arra, 
hogy visszajuttassanak a vásárló-
közösségnek – mondta megnyitó 
beszédében Németh Árpád polgár-
mester, majd köszönetet mondott 
a CBA-nak és a Procter&Gamble-
nek, hogy a nagylelkű adomány-
nyal hozzájárultak az új játszótér 
megszületéséhez. Ezt követően 
Janky Gyöngyi emléklapot adott 
át Németh Árpádnak, és emléktáb-

la is elhelyezésre került. Az ava-
tás a megjelent kisiskolásoknak és 
óvodásoknak is nagy élményt je-
lentett, hiszen nemcsak az új ját-
szóegységeket vehették birtokba, 

hanem arcfestés, gólyalábas bo-
hócok és játékos sportversenyek 
is szórakoztatták a gyermekeket.

GÁGó
FOtó: VarPalOtaI.HU

a réGi játSzótér helyén, a téSi-dombon újat avattak. németh árpád polGármeSter, 
janky GyönGyi éS juháSz attila önkormányzati képviSelő

a Gyerekek örömmel vették birtokba az új játSzóteret

Dr. Juhász Attila, a városrész egyéni képviselője a játszótér meg-
újulásával kapcsolatban kérdésünkre elmondta, hogy Várpalota ját-
szótérprogramja keretében városszerte születtek új játszóterek, és 
újultak meg régiek, eddig egyedül a Loncsos városrészben nem tör-
tént újítás ezen a téren. – Régóta szerettem volna, ha ebben a vá-
lasztókerületben is kialakításra kerülne új játszótér, ennek érdekében 
minden lehetséges lépést megtettünk, majd jött a lehetőség a CBA 
és a Procter&Gamble akciója keretében. Képviselői programomnak is 
része volt a családbarát város kialakítása, ennek egy lehetséges ha-
tékony lépése, a játszótér kialakítása, most megvalósult – tájékozta-
tott Juhász Attila. A megújult játszótér területe mindig is közösségi 
tér volt, már több évtizede nyújtott lehetőséget a gyermekeknek a 
kikapcsolódásra. Az új játszótér létrehozása a városi költségvetést 
nem terhelte, teljes mértékben az egymillió forintos adományból ke-
rült megvalósításra. 

– Még ebben az évben szeretnénk továbbfejleszteni a játszóte-
ret az egyéni képviselői keretemből: homokozót létrehozni, padokat 
elhelyezni, illetve fákat telepíteni a területre – beszélt a jövőről dr. 
Juhász Attila.

regősök és táltosok a Dob ünnepén
Különleges ősmagyar hangulat, 

vásári forgatag töltötte be Öskün 
az Ösbő vezér parkot április 17-én. 
Az ősi kerek templom lábánál szer-
vezték meg a III. nemzetközi sá-
mán-, táltos-, regőstalálkozót, ahol 

ősi hagyományok megjelenítése, a 
természetközeli népek zenéje, har-
ci bemutató, színvonalas kézműves 
vásár, éjszakai szertűzgyújtás és 
közös örömdobolás szerepelt a szí-
nes programok között. A színpadon 

Kövi Szabolcs gyönyörű fuvoladal-
lamain kívül hallhatóak és látható-
ak voltak helyi, valamint távolabbi 
településekről érkezett dobkörök, 
ősi hangzásvilágot idéző zenészek.  
Várpalotát Regős Sziránszki József 

és lánya, Sziránszki Klaudia képvi-
selte, valamint Lozsi Géza harci be-
mutatóval. A rendezvényen látoga-
tást tett a japán nagykövetség és a 
mongol utazási iroda munkatársai.

 a. h.

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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az ügyvéd válaszol

a választási rendszerről 2.
Ha az első forduló érvényes, de eredményte-

len, a három legtöbb szavazatot kapott jelölt, 
illetve mindazok, akik legalább 15%-nyi szava-
zatot szereztek, indulhatnak a második forduló-
ban; ekkor az érvényességhez 25%-ot meghala-
dó részvétel, az eredményességhez pedig rela-
tív többség is elegendő. A második fordulóban a 
pártok a szavazás napján reggel hat óráig írás-
ban jelezhetik, ha jelöltjüket visszaléptetik

Az egyéni választókerületekben megszerez-
hető egy-egy mandátum mellett a területi és az 
országos listákon speciális számítási módszerek-
kel osztják el a mandátumokat.

A területi listákon a mandátumok elosztása a 
Hagenbach-Bischoff formula segítségével törté-
nik. Az adott megyében (vagy Budapesten) az ér-
vényes szavazatok számát elosztják a kiosztható 
mandátumok száma + 1-gyel; ez a kvóta, amely 
egy mandátum elnyeréséhez szükséges. Amelyik 
párt egyszer elérte a kvótát, az egy mandátumot 
kap, amelyik kétszer, az kettőt, amelyik három-
szor, az hármat stb. Ha ezek után még marad ki-
osztatlan mandátum, azt az a párt kapja, ame-
lyiknek szavazatszáma alulról legjobban megkö-

zelíti a kvótát, de ez esetben is meg kell lennie 
a szükséges szavazatszám kétharmadának (ez a 
kétharmados szabály). Amennyiben ezek után is 
marad(nak) kiosztatlan mandátum(ok), az(ok) 
felkerül(nek) az országos listára, így növelve az 
onnan kiosztható mandátumok számát.

Az országos listán szerezhető mandátumokat 
a töredékszavazatok és a felkerült negatív sza-
vazatok alapján osztják el. A töredékszavazatok 
azok a leadott, de mandátumot nem eredménye-
ző szavazatok, amelyeket az országosan öt szá-
zaléknál több szavazatot szerzett pártok vesztes 
egyéni jelöltjei kaptak, illetve amelyeket a terü-
leti listákra adtak a szavazók, de az ott elnyer-
hető mandátumokhoz szükséges szavazatszám 
fölött vannak. (Nem számít töredékszavazatnak 
a független jelöltekre és az öt százalék alatt ma-
radt pártokra, illetve az érvénytelen választási 
fordulóban leadott voks.) Negatív szavazatok 
akkor keletkeznek, ha egy párt a kétharmados 
szabály alkalmazásával szerzett mandátumot: 
hiányzó szavazatai negatív előjellel kerülnek fel 
az országos listára, azaz más területi listák ered-
ményéből kell levonni azokat.

A töredékszavazatok mandátumra váltása az 
országos listákon a d’Hondt-mátrix segítségével 
történik. 

A választásokat lebonyolító és felügyelő 
szervek a választási bizottságok és ezek végre-
hajtó apparátusai, a választási irodák.

Ötféle választási bizottság van: a szavazat-
számláló bizottság (azokon a településeken, 
ahol csak egy szavazókör van, nem választanak 
ilyet), a helyi választási bizottság, az egyéni vá-
lasztókerületi, a területi és az Országos Választá-
si Bizottság. A választási bizottságok független, 
csak a törvénynek alárendelt szervek. Feladatuk 
az eredmények megállapítása, a választások tör-
vényességének biztosítása, a pártatlanság érvé-
nyesítése, a választás törvényes rendjének hely-
reállítása. A választási eredmény megállapítá-
sát követően a választási bizottságok adják át 
a megbízatást a képviselőknek.

A választási bizottságok végrehajtó szervei 
mind az öt szinten a választási irodák.  Az Or-
szágos Választási Iroda (OVI) működését a bel-
ügyminiszter felügyeli.

IFJ. Dr. HarCOs GÁBOr üGYVéD
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Megkérdeztük...
Mit szól 

a választási 
eredményekhez?

Pataky tóth János buszvezető
Örülök a választási eredmények-

nek! Azt várom, hogy az ország vég-
re meginduljon a fejlődés útján. Ezen 
kívül az ígéretek megvalósítását vá-
rom. Bízom benne, hogy megtörté-
nik a sokat hangoztatott felelősség-
re vonás. 

Bánki Dávid tanuló
Most szavaztam először. Örülök a 

Fidesz győzelmének! Bízom benne, 
hogy jó irányú változások kezdőd-
nek az országban. Remélem, hogy 
több lehetőségünk lesz ez után, hogy 
könnyebben tudunk majd boldogulni 
a nagybetűs életbe kilépve, és érde-
mes lesz ebben az országban élnünk 
és dolgoznunk.

Kovács lászlóné nyugdíjas
Nyugdíjas vagyok. Éltem már 

könnyebb és nehezebb időszakokat 
is. Nem szoktam politizálni, de azért 
azt érzem, amikor valami nem mű-
ködik jól. Éppen ezért nagyon vár-
tam a választást. Számomra sikeres 
ez a választás. Hiszem, hogy sike-
rül talpra állni ebből a nehéz hely-
zetből az országnak, még ha nem 
is egyik napról a másikra. B. a.

Fát ültettek a polgármesterek
Meggyökeresedő kapcsolatokat, 
az eddigi és az elkövetkező évek 
gyümölcsöző együttműködését 
mutatja kistérségünk polgármes-
tereinek jelképes cselekedete: 
lapátot ragadtak, és a kistérségi 
településeken közös erővel hárs-
fákat ültettek.

A Föld napja apropóján szervez-
te meg a Bakony Kapuja Várpalo-
ta Kistérség Többcélú Társulása a 
7 település 7 fa elnevezésű rendez-
vényt április 22-én, melynek kere-

tében minden kistérségi települé-
sen faültetés zajlott. A hársfákat a 
Várpalotai Közüzemi Kft. ajánlotta 
fel a nemes célra. Várpalotáról Tés 
felé indulva haladt végig a telepü-
léseken a polgármesterek csapata a 
társulás munkatársaival, valamint a 
közüzemi kft. képviselőjével, a tár-
sulás új közösségi buszán. Ősi volt 
az utolsó állomás, ahol zenés-ver-
ses műsorral üdvözölték az ünne-
pi programot. A rendezvény elsőd-
leges célja a térségi identitástudat 
erősítése, a települések együttmű-

ködésének kifejezése volt, mely a 
Kistérségi napok rendezvénysoro-
zat programjaként a Kistérségi Kul-
turális Kerekasztal szervezőmunká-
ja, a társulási tanács sikeres pályá-
zata eredményeképpen valósulha-
tott meg. 

A polgármesterek a márciusi 
társulási ülésen húzták ki véletlen-
szerűen a településneveket, hogy 
ki hol fogja elültetni a hársfát. Így 
Jásd polgármestere, Nagy Csaba 
Várpalotán, a Csík Ferenc parkban, 
Tésen Gyapay Zoltán, Öskü, Jásdon 
pedig Kerekes Anna, Ősi polgármes-
tere lapátolta a földet a facseme-
te gyökerére. Öskün, a kerek temp-
lom lábánál Németh Árpád, Vár-
palota polgármestere, a társulási 
tanács elnöke, majd Pétfürdőn, a 
közösségi ház előtt Berki Józsefné, 
Tés, Berhidán pedig Horváth Éva, 
Pétfürdő polgármestere ültetett 
fát, végül Ősiben, a Civil összefo-
gás parkjában Berhida polgármes-
tere, Pergő Margit munkálkodott. 
A fák mellett elhelyezett kis fatáb-
la hosszú évekre őrzi a nem min-
dennapi faültetés emlékét: „Ültette 
Bakony Kapuja VKTT, 2010”. GÁGóa kiStérSéG települéSeinek vezetői hárSfákat ültettek az eGyüttműködéS kifeje-

zéSeként

„amikor születtem, nem je-
lez tek nagyot / Messiás-mu ta -
tó különös csillagok, / csak az 
anyám tudta, hogy ki rály fi va-
gyok [...] amerre én jártam, 
kövek énekeltek, / mert az 
édes  anyám izent a köveknek, / 
szí ve ment előttem követnek.” 
(Mécs lászló)

Ősi és misztikus a kötés anya 
és gyermeke között, amelyet az 
értelem nem foghat fel, csak a 
szív érez, és diktál egy megma-
gyarázhatatlan, mély ösztön. Az 
ember ősidők óta megemlékezik 
az életet adóról, az édesanyáról, 
aki a legközelebb áll a teremtés 
csodájához. Már az ókori görögök 
ünnepelték az anyát, összeköt-
ve az istenek anyjának, Rheának 
tiszteletével, és azóta is, kü-

lönböző módokon és időpontok-
ban ünneplik az emberek a test-
ből fakadó szeretet, az anyaság 
napját. A kereszténység elterje-
dése Máriához, Jézus édesany-
jához kapcsolta az ünnepet, Ma-
gyarországon is – ahol az anyák 
napja hivatalos ünneppé 1928-
ban vált – a Mária-tisztelet hó-
napjában, május első vasárnapján 
nyújt oda mindenki egy szál virá-
got édesanyjának, nagyanyjának, 
hogy megköszönje a születésé-
től felé áradó szeretetet. Okta-
tási in tézményeink, pedagógusa-
ink is törekszenek arra, hogy fel-
készítsék a gyermeket édesany-
ja köszöntésére, akár csoportos 
verses-dalos előadással, akár az 
otthoni személyes köszöntéssel, 
ajándékozással, az édesapákat is 
bevonva.    GÁGó

Nyújts egy szál virágottermészetvédelmi 
vetélkedő

Kilencedik alkalommal került 
megrendezésre Juhosné Vavró 
Zsuzsanna szervezésének köszön-
hetően április 22-én a környezet-
és természetvédelmi vetélkedő. A 
Föld napja alkalmából városunk 
egyik legszebb kirándulóhelyén, a 
Várvölgyben nyolc csapat mérhet-
te össze tudását. A gyerekeknek 
az elméleti, térkép-, állat- és nö-
vényismeret mellett gyakorlati tá-
jékozottságukról is számot kellett 
adni. Amíg a zsűri meghozta dön-
tését, a gyerekeknek lehetőségük 
nyílt egy kis játékra a tisztáson és 
egy tál finom paprikás krumpli el-
fogyasztására.

A végeredmény: I. helyezést ért 
el a Várkerti, II. lett a Rákóczi Telepi 
Tagiskola, és holtversenyben harmadik 
helyezett lett a Magániskola és a Vá - 
sárhelyi Tagiskola csapata. B. K.



[ 2010. április 29. ]6

Ősmaradványokból 
kiállítás

Egzotikus fosszíliák címmel 
nyílt kiállítás a Thuri-várban áp-
rilis 17-én a Sztáray Antal Bányá-
szattörténeti Gyűjtemény előte-
rében, a zirci Reguly Antal Ter-
mészettudományi Múzeum ál-
tal összegyűjtött anyagokból. A 
vándorkiállítást Talabér Márta, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés al-
elnöke nyitotta meg. Beszédé-
ben hangsúlyozta, az ősmaradvá-
nyok kézzel fogható bizonyítékai 
a múltnak. 

A kiállításon valóban egzotikus 
ősmaradványoknak lehetnek ta-

núi az odalátogatók. A fosszíliák 
között különleges, egyedi pél-
dányok is láthatók. Így például 
a vértesszőlősi előember, Samu 
csontváza is felfedezhető. De kü-
lönféle csigák, kagylók, ősállatok, 
ragadozóhalak maradványai is fel-
bukkannak a vitrinekben. A kiál-
lítást 3D-s technikával készült is-
mertető paravánok teszik különle-
gessé.  

A nem mindennapi látványt 
nyújtó tárlat június 15-ig tekint-
hető meg.

BÁlINt aNGéla

Matematikai sikerek
Kiváló eredménnyel szerepel-

tek a Matematikában Tehetsé-
ges Gyermekekért Alapítvány ál-
tal szervezett Zrínyi Ilona orszá-
gos matematikai versenyen váro-
sunk diákjai. A megyei fordulókon 
is szép helyezést elért tanulók az 
országos körbe jutva ismét bizo-
nyították tehetségüket. 

Az 5. évfolyamosok csoportjá-
ban az országos verseny dobogó-
jának első helyét Radnai Bálint, a 
Rákóczi Telepi Általános Iskola ta-
nulója érdemelte ki. Bálint mate-
matika iránti szeretetének és ki-
tartó szorgalmának köszönhetően 
szintén élmezőnyből, megyei első 
helyről jutott be az országos meg-
mérettetésre. Felkészítő tanára 
Gerstmánné Takács Beatrix volt.

A 6. évfolyamon az országos 
díjazottak sorában Kovács Zoltán, 
a Várkerti Általános Iskola tanuló-
ja szép teljesítménnyel megérde-
melten a 13. helyet érte el. Zoltán 
megyei 3. helyről jutott tovább. 
Felkészítő tanára Kissné Göncz 
Éva volt. 

A megyei fordulóban városunk 
több diákja is példásan megállta 
helyét. A 4. osztályos Kovács Őzi-
ke 7. helyen, a 7. osztályos Pilka 
Péter 11. helyen, míg a 8. osztá-
lyos Tajti Virág 2. helyen végez-
tek, ők a Várkerti Általános Isko-
lát képviselték. A Bán Aladár Álta-
lános Iskola diákja, Borbás Péter – 
szintén a 4. évfolyamosok között 
– a 6. helyen végzett.

B. a.

ünnepelt az iskola
Itt a tavasz, itt van április, így 
a Bán aladár-nap is elérkezett. 
a tanulók, tanárok és szülők 
együtt emlékeztek meg a Bán 
aladár Általános Iskola név-
adójáról, az elismert várpalotai 
nyelvészről, néprajzkutatóról és 
költőről.

Az idén negyvenöt éves isko-
la április 16–21-ig tartotta hagyo-
mányos Bán Aladár-napi ünnep-
ségsorozatát, melynek megnyitó-
ján kiállítás nyílt az intézményben 
a gyerekek munkáiból, délután 
pedig egészségnapot szerveztek. 
Hétfőn a Tési-dombi pályán sport-
délutánt tartottak, melynek prog-
ramjaihoz a szülők, öregdiákok, a 
polgármester és az alpolgármester 
is csatlakozott. A kosárlabda-, ké-
zilabda-, pingpong-, váltó- és fu-
tóversenyek alatt egészséges éte-
lek kóstoltatása zajlott, este pe-
dig mindenki kipróbálhatta a leg-
újabb fitneszőrületet, a zumbát.

A hagyomány szerint kedd reg-
gel az iskola diákjai egy kis ün-
nepi műsor részeként megkoszo-
rúzták Bán Aladár emléktábláját. 
Ezután szellemi vetélkedők, szép-
írás, helyesírás és számolás követ-

kezett, délig pedig újabb sport-
játékok, kézműves foglalkozások, 
aszfaltrajz és tréfás közösségi já-
tékok zajlottak. 

A rendezvénysorozat megko-
ronázásaként délután tartotta az 
iskola ünnepi gálaműsorát. A telt 
házas rendezvényen Vikol István 
igazgató ünnepi beszéde után a 
diákok előadásai következtek. Fel-
lépett többek között a Step by 
step aerobikcsoport és az Unusual 
társulat, láthattunk és hallhat-
tunk különböző énekes, hangsze-
res és szavaló műsorokat.

Azonban nemcsak az ünne-
pi programsorozat okozott nagy 
örömet a tanároknak és diákok-
nak. Az iskola ugyanis elnyerte a 
közcélú foglalkoztatottak számá-
ra kiírt pályázatot, mely az intéz-
mények belső falfestését célozta. 
Ennek eredményeképp az iskola 
teljes belső falfelülete lefestésre 
került, beleértve a lakkozást és a 
rácsok lefestését is. A munkálatok 
befejeztével a gyerekek számá-
ra is biztosítottak festőterületet, 
így megújulva, barátságos környe-
zetben várja az iskola jelenlegi és 
leendő diákjait.  

BalÁzs KIttI

Versbe öltözött gondolatok
Április 11-e 1905-ben csupán 
egy kisfiú születése napját je-
lentette, mára ez a dátum a köl-
tészet napja lett. József attila a 
20. század egyik legjelentősebb 
költőjévé vált, az ünnepen or-
szágosan emlékeznek meg róla, 
és vele együtt nemzetünk költé-
szetéről. 

Ezt tette április 12-én a Krúdy 
Gyula Városi Könyvtár és a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társu-
lat Várpalotai Szervezete is Egyik 
kedves versem című rendezvé-
nyén, ahol versek találkoztak a 
hallgatóval, gondolatok a rímek-
kel, versmondó a költészettel, gi-
tár az ujjakkal. A verseket kedve-
lő Horváth József nyugdíjas ta-
nár, dr. Komáromi Erzsébet bel-
gyógyász,  gasztroenterológus, 

Czi  rákyné Kiss Edit tanár, isko-
lai könyvtáros és Volekné Temesi 
Zsuzsanna könyvtáros mutatta be 
kedvenc versét. A Várudvari Tár-
sulat szavalói, Lukács Ildikó és 
Prágai Zsolt előadása, valamint 
Lohonyai Zoltán gitárral kísért da-
la tette teljessé a költészet napi 
megemlékezést.

Versek hangzottak fel a műve-
lődési ház Szíj Rezső kamarater-
mében is, ahol Zsíros-Simon Má-
ria nagykőrösi tollforgató az ed-
dig megjelent öt kötetét mutat-
ta be a közönségnek az író-olvasó 
találkozón, április 15-én. Többek 
között felhangzott szerelmes vers 
és a paraszti világot idéző költe-
mény, de a Lúdas Matyi történe-
tének folytatását is élvezhették a 
megjelentek.

G. a.
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Fekete kincs Várpalota alatt
az ember társadalma építésé-
nek kezdetétől mindig igényt 
tartott a föld méhének gyü-
mölcsére. Várpalotát különös-
képpen érinti a bányászati 
tevékenység, hiszen már az 
1800-as években megindult a 
szénkitermelés városunk terü-
letén. Dr. Búzási István várpa-
lotai bányamérnökkel beszél-
gettünk.

– Hogy került kapcsolatba a 
várpalotai bányászattal?

– 1947-ben születtem Vár-
palotán, itt jártam általános és 
középiskolába, majd a Miskolci 
Egyetemre kerültem, ahol 1970-
ben végeztem. Ezután meghív-
tak az ásvány-előkészítési tan-
székre, ahol két évig gyakorla-
tokat vezettem felsőbb évesek-
nek. Ezt követően a balinkai 
eocén szénbányában dolgoz-
tam, majd visszakerültem Vár-
palotára, ahol minden mérnöki 
beosztást betöltöttem. Közben 
néhány évig a Veszprémi Szén-
bányáknál láttam el különbö-
ző feladatokat. Párhuzamosan 
finom szemcsék fizikai-kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata té-
májában szereztem doktori fo-
kozatot. 

Összességében kilenc évig 
voltam távol Várpalotától, 
egyébként folyamatosan itt élek. 
Mélyen kötődöm a városunk-
hoz, és bárhol is tanultam, dol-
goztam, mindig különösen erős 
honvágyat éreztem. Ez megha-
tározta a későbbi tevékenysége-
imet is, mert bármilyen, a város 
életét előmozdító tevékenység-
ben szívesen vettem részt. Be-
kapcsolódtam a Bányászati és 
Kohászati Egyesület munkájába, 
voltam tanácstag, majd a rend-
szerváltás után városi képviselő, 
és az ezt követő években külsős 
tag. Később újra visszakerültem 
a város vérkeringésébe, egy-
részt a Bányászhagyományok 
Ápolásáért Egyesület vezetőségi 
tagjaként, másrészt a Várpalota 
Egyesület elnökeként.

Nagyon fontosnak tartom a 
bányászatra való emlékezést. 

Édesapámnak az volt az elmé-
lete, amellyel én is egyetértet-
tem, hogy addig nem lehet va-
laki komoly mérnök, amíg nem 
dolgozott minden munkafázis-
ban. Így én a nyári szünetekben 
lent dolgoztam a bányában, ami 
betekintést adott a szakma köz-
vetlen, kézi munkát jelentő gya-
korlatába. Nehéz fizikai munka 

a bányászat, de ennek ellenére 
különösen szívesen emlékeznek 
rá a bányászok. A nehéz közös 
munka jótékonyan hatott az em-
beri kapcsolatokra a későbbiek-
ben is, nagyon szívesen talál-
koznak egymással, beszélget-
nek, felelevenítik a „nagy törté-
neteket”, még a nehézségek is 
megszépülnek utólag. 

– Van jövője a szénbányászat-
nak Várpalotán?

– Az emberiség a kezdetektől 
kitermelte a földkéreg terméke-
it, eleinte csak festéket, aztán 
később követ, agyagot, ércet 
bányászott, aztán rájött, hogy 
tüzeléshez szenet is tud kiter-
melni, és tulajdonképpen ma a 
legkorszerűbb műanyagok is a 
földből származnak. Nagyon saj-
nálom, hogy a ’90-es évek ele-
jén annyira kiszolgáltattuk ma-
gunkat a külső energiaforrások-
nak, hogy egyoldalúan leépítet-
tük az önálló energiabázisunkat. 
Nagyon pozitív előrelépésnek 
tartanám, ha az egyik oldalon a 

magyar szén- és energiabányá-
szat csökkentése irányába tel-
jesen kilendült inga egy kicsit 
visszalengene, és egy optimá-
lisabb középértéken állna meg, 
egyrészt a gázárak, másrészt a 
gázellátás biztonságának csök-
kenése miatt. A palotai bányák 
újranyitása bonyolult kérdés, és 
hosszú évek feladata. A szüksé-
ges technológiák kifejlesztése 
folyamatban van, de ezeket még 
meg kell várnunk, mert amely 
módszerekkel 20 évvel ezelőtt 
bezártuk a bányáinkat, azokkal 
már nem szabad újranyitni. Biz-
tos vagyok benne, hogy ezt a 
nemzeti kincset az utókor nem 
hagyja a föld alatt. 

– Hallhattunk róla, hogy ku-
tatási engedélyt kapott a város, 
tervezik a bányászati szakképzés 
újraindítását is.

– Fontos, hogy ne más kí-
sérletezzen a témában, hanem 
a város tulajdona maradjon a 
szén. Ez egy jól felkutatott te-
rület, annak idején nagy ter-
vei voltak az egykori Várpalo-
tai Szénbányáknak, és ezeket a 
fúrási adatokat, mért értékeket 
most kell majd felhasználni. A 
tanulók képzése nagyon lénye-
ges kérdés. Németh Gézával, a 
Faller Szakképző Iskola egyko-
ri igazgatójával végigjártuk az 
ország nagy részét, és láttuk, 
hogy mindenütt hiány van bá-

nyászszakemberekből. Össze-
sen 800 bánya van, ezek közül 
kettő szénbánya (a mélyművelé-
ses márkushegyi és a külfejtéses 
mátraaljai), jelenleg 70 millió 
tonna ásványi anyagot termel 
ki a magyar bányászat, és na-
gyon sok helyen már nincs hoz-
zá szakember. A nyugdíjas korú-
aknak kevés lehetőségük van a 
munkába állásra, új képzésre pe-
dig csak próbálkozások vannak. 
Államilag szervezett és minden 
kritériumnak megfelelő isko-
la nincs, miközben elmondha-
tó, hogy az oktatás a legolcsóbb 
szakmai fejlesztés, ami által el-
kerülhetőek lennének a későbbi 
szakmai hibák, balesetek. A ter-
vezett szakképzés során próbál-
juk az igényeket kielégíteni. Ha 
például elindulna egy ércbánya 
működése, akkor mi itt foglal-
koztatható szakembereket ké-
peznénk, sőt ha felmerül igény, 
akár más településre is elme-
gyünk oktatni. A szakmai kép-
zés elindítását Németh Árpád 
polgármesterrel és Németh Gé-
zával hárman kezdeményeztük, 
azóta bekapcsolódott a Faller 
szakképző iskola vezetése is. Bí-
zom abban, hogy az elkövetkező 
nemzedék a bányászatot terve-
zetten, szakszerűen fogja mű-
velni, mindehhez pedig szakem-
berek kellenek.

GÁGó aNIta

dr. búzáSi iStván

Péch Antal bányamérnök, az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület tiszteleti tagja javaslata alapján született meg 1894-
ben az addig szokásos Szerencse fel! (a német Glück Auf! megfelelő-
je) helyett a magyarosabb Jó szerencsét! köszönési forma. Elfogadá-
sának évfordulóján, városunkban, a Jó Szerencsét Művelődési Házban 
17 éve tartanak megemlékezést, melynek keretében hagyományosan 
megkoszorúzzák az épületben található bányászdomborművet, Bóna 
Kovács Károly szobrász 1931-ben készült alkotását. Az idén a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület emlékülése verses-zenés műsorral 
kezdődött, majd dr. Gerse Károly, a Magyar Villamos Művek Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese beszélt a paradigmaváltásról az energiaipar-
ban: egy teljesen új villamosenergia-rendszer kiépítéséről, amelyben 
a szénbányászatnak ugyanolyan fontos szerepe lesz, mint amilyen a 
múltban volt. Az ünnepségen emlékbeszédet tartott Nagy Lajos, az 
OMBKE alelnöke, a bányászati szakosztály elnöke.

116 éve Jó szerencsét! 
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zorán a retro színházban
a legendás Nagy Generáció tagjai 
közül zorán az egyetlen, aki min-
den évben országjáró körútra in-
dul, a turnézás mint létforma to-
vábbra is vonzza. 2010 tavaszi 
turnéjára április 7-én indult el a 
liszt Ferenc- és Kossuth-díjas elő-
adóművész, énekes, gitáros és ze-
neszerző.

Az első koncertet Budapesten, 
az Ady Endre Művelődési Központ-
ban tartották telt ház előtt, a fő-
városi helyszínt 19 további követi. 
A kiváló művész Veszprém megyé-
be is ellátogat a Pannon Várszínház 
meghívására. Először május 7-én az 
inotai Retro Színházban, majd má-
jus 14-én a Balaton7 színházi fesz-
tivál keretein belül a balatonfüredi 
Balaton Szabadidő és Konferencia 
Központban lép színpadra saját ka-
marazenekarával. 

Zorán a vidéki színházakban, sőt 
a legkisebb művelődési házakban is 
ugyanolyan őszinte odaadással éne-
kel, mint a legrangosabb fővárosi 

rendezvényhelyszíneken. Töretlen 
népszerűségének, bő három évtize-
des szólókarrierjének legfőbb vonása 
az állandóság, ma is ugyanazt az in-
tellektuális könnyűzenei irányt kép-
viseli, mint pályája kezdetén. Soha 
nem a pillanatnyi sikerre, hanem a 
minőségre törekedett. Haknit nem 
vállal, zenésztársai megbecsült, te-
hetséges muzsikusok. 

Hazánk egyik vezető zeneművé-
sze tavaly kiadott egy olyan lemezt, 
amely az egész pályafutását felöleli. 
A hanglemez a Zorán „34 dal” nevet 
kapta, ezen munkássága legjobbjait 
gyűjtötte egy csokorba. Ebből a cso-
korból válogat Zorán Inotán, majd 
Balatonfüreden is. 

Kortól függetlenül, mindenkinek 
garantáltan ünnep lesz az este, köz-
érthető és értékálló mondanivaló-
val, ami néha szívbemarkoló, néha 
szertelenül vidám, hol egymáshoz 
simít párokat, hol pedig elmélyülés-
re késztet.  Zorán a 2010-es tavaszi 
turnén is arra kér bennünket, „so-
hase higgyünk a szemünknek”, majd 

„szép holnapot” ígér, de azt is el-
árulja, „Neki nem elég”. Ahogy ne-
künk sem. Zoránnal nem lehet betel-
ni. Nem várjuk a májust, aztán majd 
mégis eljön 1982-ből. Egy fajta idő-
utazás, ahogy elérünk 2001-be, a 
„Kabátdal” tökéletes blues dallamvi-
lágáig. És „Így is jó”. 

Zorán maga is többször nyilat-
kozta, bárhol is zenélnek, igyekez-
nek mindig valami újat alkotni, más 
zenei repertoárt összeállítani, nem 
ülnek saját babérjaikon, és hangsú-
lyozta, számukra az élő zenélés min-
dennél fontosabb – ebből, s a kö-
zönség szeretetéből táplálkoznak. 

Zorán öccsével, Dusánnal együtt 
Belgrádban született, mégis Ma-
gyarországon lettek mindketten el-
ismert zenészek. 1994-ben kitüntet-
ték a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tiszti keresztjével. Demjén Fe-
renc, Horváth Charlie, Somló Tamás, 
Bródy János, Koncz Zsuzsa, csak 
pár név azok közül az ismert éneke-
sek közül, akikkel Zorán többször is 
együtt zenélt.  

Számára a lemezkészítés várako-
zással teli izgalmas dolog, amelyben 
újra és újra megtapasztalhatja Du-
sán érzéseinek és gondolatainak ta-
lálkozását, s amelyek Zoránt is ha-
talmába kerítik. Mindig is az volt a 
szándéka, hogy a dalok úgy köves-
sék egymást, hogy ívet adjanak a le-
mezeknek a hallgatásukkor, és hogy 
gondolati összefüggéseket fel lehes-
sen fedezni bennük. 

Ilyen válogatás minden egyes 
tavaszi koncertje is. Zenéje képes 
együtt lélegző és érző közönséggé 
varázsolni azt a sok-sok embert, aki 
Zorán-koncertre jár kikapcsolódni. 

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.

zorán 
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó szereNCsét MűVelŐDésI 

KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
14-ig látható Pintér László Négy év-

szak című kiállítása
NaGY GYUla GalérIa
Várpalota, Szent István u. 3.
3-án 19 órakor a holland Collegium 

Musicum, a Leideni Egyetem zenei 
kollégiumának hangversenye. A be-
lépés ingyenes. Farkas-, De Falla-, 
ravel-, Poulenc-, Kodály-művek.

8-án Vladiszlav Najgyenov ukrán festő-
művész kiállításának megnyitója.

retrO szíNHÁz, BéKe MűVelŐDésI 
HÁz

Inota, Készenléti lakótelep 
7-én 19 órakor Zorán-koncert

Mise, istentisztelet
KatOlIKUs
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ün-
nepnap 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-
kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

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

17.30, bibliaóra szerdánként 17.30. 
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

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

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

sport
GÁl GYUla sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
8-án 18 órakor VBSK–Győr bajnoki ké-

zilabda-mérkőzés.
tÚra
Városi Természetbarát Szövetség
8-án Tési-fensík teljesítménytúra. 

Info: 06-30-459-4514 (Herceg At-
tila)

Hozzávalók: 60 dkg sertés-
máj, 30 dkg konzervlecsó, 15 dkg 
húsos szalonna, 5 evôkanál olaj, 
1 közepes vöröshagyma, 30 dkg 
sertésvelô, só, ôrölt bors, fél cso-
kor petrezselyem, 6 tojás 

 
Elkészítés: A májat négy egy-

forma szeletre vágjuk. A lecsót 
lecsöpögtetjük, a paprikát kissé 
fölaprítjuk. A szalonnát apró koc-
kákra vágjuk, és a fele olajon ki-

sütjük. A megtisztított, lereszelt 
vöröshagymát hozzáadjuk, meg-
futtatjuk, majd a tisztított, apró-
ra vágott velővel pirítjuk tovább. 
Megsózzuk, megborsozzuk, a föl-
aprított petrezselyemmel fűsze-
rezzük, és hozzáadjuk a lecsót. 
A tojásokat fölverjük, a lecsós 
velőre öntjük, kocsonyásodásig 
sütjük. A májat a maradék olajon 
nagy lángon megsütjük. A tojásos 
lecsós velőt ráhalmozva tálaljuk.

recept(t)úra

sertésmáj szapáry-módra 

Humorzsák
Hazamegy arisztid, a feleségét meztelenül találja az ágyban.
Módszeresen átkutatja a szobát, majd kinyitja a szekrényt, és ben-
ne találja a szintén meztelen taszilót.
– Mit csinálsz te itt??
– Várom a villamost.
– tasziló, tasziló, te mindig kivágod magad!

Bemegy egy legóember a kocsmába:
– Kérnék egy whiskeyt!
– Jéggel vagy jég nélkül?
– tök mindegy, úgyis a hátam mögé öntöm.

Május 7., péntek 19 óra

Zorán-koncert

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

Majális a Cseri parkerdõben
6.30 Május 1-jei zenés ébresztő a Bányász Fúvószenekarral

MűsOr a CserI ParKerDŐ szaBaDtérI szíNPaDÁN

a majálisra ingyenes autóbuszok indulnak a szabadság térről, Inota, 
Készenléti lakótelepről és Pét, Újgyár megállóhelyről

10.00 Bányász Fúvószenekar
10.30  Black Diamond ma zso-

rett- és show-tánccsoport
11.00 Queen Dance csoport
11.30 Crystal Fse
12.00 aerofit aerobikcsoport
12.30  VBsK kyokushin karate 

szakosztály

14.00  Cserregő
 Néptáncegyüttes
14.30 risza tánc Klub
15.00 art Garage társulat
15.15 Black Dance
15.30 Nagy edmond
16.30 Célpont zenekar
18.00 retro buli Cupival

A Látóhatár jegyiroda  (Várpalota, Zichy Imre utca 10.) 
szolgáltatásával továbbra is várja a szórakozni, kulturá-
lódni vágyókat.

www.nimrodlovasbaratikor.gportal.hu 

Nimród Lovas Baráti Kör

Lovaglási és lovas 
kocsikázási lehetőség

a cseri parkerdőben május 1-jén!



[ 2010. április 29. ]10

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!

a zajártalmak károsító hatása
a zajártalmak következtében ki-
alakult halláskárosodást gyó-
gyítani nem lehet, ezért nagyon 
fontos a megelőzés. Kerüljük a 
túl hangos zenehallgatást, az au-
tók, motorok túráztatása szin-
tén károsíthatja a hallást, zajos 
munkahelyeken pedig használ-
junk zajvédőt!

A zaj különböző erősségű és 
rezgésszámú hangok rendszertelen 
keveréke, amely kellemetlen érzést 
kelt, fárasztó, és pszichikailag ide-
gesítő. Erre a fokozott terhelésre 
a hallószervünk sok esetben nincs 
felkészülve, így az erős és tartós 
zaj a hallószervet nagymértékben 
károsíthatja. Zaj hatására a szerve-
zet működésében átmeneti válto-
zások vagy károsodások alakulnak 
ki, a hallószervi hatások magában 
a hallás szervében okoznak károso-
dást, mely akkor következik be, ha 

valaki tartósan ki van téve magas 
zajszintnek, esetleg egy akusztikai 
trauma okozhat azonnali hallás-
károsodást, átmeneti süketséget, 
vagy fülcsengést. Ezeknek a pana-
szoknak, változásoknak összegzése 
a zajártalom fogalomkörébe tarto-
zik. A zajártalom az egyéni érzé-
kenységen kívül a zaj intenzitásá-
ból, a hangmagasságtól és a zaj 
tartósságától függ. Ma különösen 
megnőtt a zajártalom veszélye, a 
zaj jelentős egészségkárosító té-
nyezővé vált, amely erőteljesebben 
érvényes a nagyvárosokra.

Halláskárosodás esetén feltét-
lenül fontos a szakorvos minél ha-
marabb történő felkeresése, hogy a 
korszerű hallásvizsgálat után idő-
ben megkezdődhessen a szükséges 
kezelés. A zajártalom tartós, ismé-
telt zajbehatásra keletkezik, szem-
mel látható elváltozásokat ritkán 
okoz, kivéve az extrém eseteket, 

de károsítja a belsőfület. Ez kez-
detben visszafordítható folyamat 
lehet, pihentetés után helyreáll-
hat a hallóképesség, azonban az 
ismétlődő igénybevétel hatására 
a károsodás maradandóvá válik. A 
már kialakult halláskárosodás nem 
gyógyítható, sem gyógyszerrel, 
sem műtéti úton, tehát egyetlen 
fegyver a megelőzés.

 A nagyothallás sokat ront 
az életminőségen, hiszen nehe-
zíti a kommunikációt, a rádió-, 
televízióhallgatást, balesetveszé-
lyes a közlekedésben, és végül a 
személy elszigetelődéséhez vezet-
het. Ráadásul a hallásvesztés ön-
gerjesztő folyamat: aki rosszabbul 
hall, hangosabbra állítja a rádiót, 
amitől azonban az állapota csak 
rosszabbodhat. A halláskárosodás 
mellett egyéb más tünetek is ke-
letkezhetnek, elsősorban szív- és 
érrendszeri zavarok, alvászavar, in-

gerlékenység, fejfájás, csökken a 
koncentrálóképesség, vagyis a lár-
mát az egész szervezetünk meg-
sínyli. A társadalomban, a minden-
napi élet során gyakran okozunk 
fölösleges zajt, még nem rögző-
dött a zajkeltés káros hatásának 
tudata mindannyiunkban. Fontos 
lenne felvilágosító tevékenységet 
folytatni e téren, hogy mindenki 
tisztában legyen a zajártalmakkal, 
a halláskárosodást kialakító ténye-
zőkkel, és főleg a védekezés módja-
ival. Ma nagyon elterjedt, különö-
sen a fiatal korosztályban a hangos 
zenehallgatás, az Mp3 és hasonló 
zenelejátszó eszközök használa-
ta, amely pedig igen hamar hallás-
károsodáshoz vezethet. Bizonyos 
munkavégzések esetén fontos len-
ne a megfelelő zajvédő használata, 
de figyeljünk arra, hogy a hanggal 
együtt járó rezgések miatt például 
az egyszerű füldugó nem segít.
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Homályos volt az oszlop
Lakossági bejelentés érkezett múlt hét kedden este hét órakor egy, a 

Tesco parkolójában történt ütközésről. A kiérkező rendőrök akkor látták, 
hogy egy férfi kocsijával egy fémoszlopnak ütközött. Elmondása szerint 
csak az egyik parkolóhelyről akart átállni a másikba, és figyelmetlensége 
miatt történt a baleset. A helyszínen azonban bizonyosságot nyert, hogy 
a férfi ittasan vezetett, így eljárás indult ellene.

Négy óra alatt három elfogás 
Országos akció keretén belül ismeretlen helyen tartózkodó gyanúsí-

tottak elfogására április 14-én fokozott ellenőrzést tartottak a palotai 
rendőrök körözött személyek elfogása érdekében. A négyórás akció si-
keresen végződött, ugyanis három helyi férfit  fogtak el, mivel vagyon 
elleni bűncselekményt követtek el. Az akció lezárultával sem tört meg a 
rendőrök sikere, ugyanis aznap bűncselekmény elkövetése miatt újabb 
várpalotai férfi csuklóján kattant a bilincs, ellene az eljárás még folya-
matban van.

Drogos garázdálkodók
Hangoskodó fiatalokhoz riasztották a rendőröket április 17-én éjsza-

ka a belvárosi nonstop élelmiszerbolthoz. A lakossági bejelentés szerint 
a bolt környékén ittas fiatalok hangoskodnak, randalíroznak, és többen 
összeverekedtek egymással. A bolt előtt tartózkodó társaságból három, 
21 és 25 év közötti fiatal a rendőrök megjelenése ellenére továbbra is 
támadólag lépett fel a másik társaság tagjai ellen, és a rendőri felszó-
lítás ellenére sem hagyták abba. Ezért hármójukat a rendőrök bevitték 
a rendőrkapitányságra, és ruhájuk átvizsgálásakor kábítószerre emlékez-
tető anyag került elő. A drogfogyasztás két személynél beigazolódott. A 
dulakodás során a másik társaságból egy fiatal férfit könnyebb fejsérü-
léssel szállítottak kórházba. Mindhárom fiatal férfi ellen büntetőeljárás 
indult garázdaság vétsége miatt.

túrázót mentettek helikopterrel 
A Baglyas szőlőhegyen törte el a lábát egy barátjával túrázó várpalo-

tai húszéves fiatalember hétfőn délután. Mivel olyan megközelíthetetlen 
terepen sikerült végrehajtani ezt az emlékezetes  cselekedetet, a men-
tők és a tűzoltók csak együttesen tudták kimenteni szorult helyzetéből 
a férfit, s ehhez még a helikoptert is segítségül kellett hívniuk. Ezzel 
közelítették meg a tűzoltók a sérültet, akit végül hordágyon vittek le a 
mentőegységhez.

 BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

•
évfolyamos gimnáziumi képzésére.

•
hat évfolyamos gimnáziumi 
képzésére.

 

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Nagy
választékban

síremlékek
kaphatók!Konyhapultok, fürdőszobapultok, 

ablakpárkányok elkészítését is vállaljuk.

Négy évszak fotókon
Pintér Lászlónak, akit a legtöbben 

talán a hajdani várpalotai fotósüzle-
téről ismernek, április 22-én a Föld 
napja alkalmából fotókiállítása nyílt 
a Jó Szerencsét Művelődési Központ 
emeleti aulájában. A kiállítást Farkas 
István festőművész nyitotta meg, 
akitől sok érdekes dolgot hallhattunk 
a fotós életéről és pályafutásáról. A 
kiállítás ötletét középiskolás korában 
egy Négy évszak című diaporáma-
kiállítás meglátogatása adta. Akkor 

elhatározta, hogy egyszer ő is össze-
állít egy olyan fotóanyagot.

Képein  a természet szeretete 
visszatükröződik, egy-egy elkapott 
pillanat mozdulatlanná varázsolja a 
fúvó szelet, a hulló falevelet, s do-
kumentálja az egyetlen örök állan-
dót: a változást. Tetten érhető a fo-
tós biztos technikakezelése, s szép-
érzéke egyaránt. Pintér László kiál-
lítása május 14-ig tekinthető meg.

 B. K.
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Kidobás helyett javíttassunk!
Kézenfekvő, mégsem tesszük, 
pedig régen az elromlott tár-
gyak javítása magától értetődő 
volt. legyünk kritikusak a reklá-
mokkal szemben, és vásárláskor 
a tényleges szükségleteinkre fi-
gyeljünk, ezáltal is tehetünk né-
hány lépést a nulla hulladékért.

A vásárláskor olyan terméke-
ket keressünk, amelyek tartósak 
és van szervizhálózatuk, kerüljük 
a piacokon, megbízhatatlan bol-
tokban az olcsó árukat. A fogyasz-
tói jogokat gyakorolni kell, mindig 
őrizzük meg a számlát, a jótállá-
si jegyet, és vigyük vissza a hibás 
árut, kopogtassunk a fogyasztóvé-
delmi hatóság ajtaján, ha a keres-
kedő nem jár el korrekten velünk 
szemben. 

Az életünket körülvevő tárgyak 
jelentős részének javítása nem 
igényel különösebb szakértelmet, 
sokszor mi is megtehetjük, hogy 

újra használhatóvá tesszük eze-
ket. Az újrahasználat nem azo-
nos az újrahasznosítással. Az új-
rahasznosítás lényege, hogy anya-
gában hasznosítják a terméket, 
vagyis összeszedik, megtisztítják 
és bedarálják, nem keletkezik hul-
ladék, de az ismételt feldolgozás 
újabb energiát igényel. Ennél jobb 

az újrahasználat, amikor szintén 
megelőzzük a hulladékká válást, 
de ismételten értelmet adunk a 
tárgynak. Számtalan ötlet van ar-
ra, hogy miből mit lehet készíte-
ni: a konzervdobozból ceruzatar-
tót, a régi varrógép lábából asz-
tallábat, a polcokból sámlit vagy 
ülőkét stb. 

A javítóműhelyek életben tar-
tásával, a mesteremberek szolgál-
tatásainak igénybevételével segít-
jük a munkahelyek, iparos szakmák 
és műhelyek megtartását is, ennek 
keretében kezdődött el a javítómű-
helyek internetes adatbázisának 
kialakítása (http://javitomuhelyek.
humusz.hu). A javítás a környezet-
tudatosságunk része azáltal, hogy 
kevesebb hulladékot termelünk, és 
lemondunk olyan új termékekről, 
amelyeknek a gyártása újabb ter-
helést jelent a környezetre nézve 
(felhasznált energia, nyersanyag, 
szennyezés). Ha elkerülhetetlenül 
meg kell vennünk bizonyos ter-
mékeket, akkor törekedjünk arra, 
hogy ellenőrzött, de használt áru 
közül válasszunk. Minden egyes 
tárgy kidobása előtt gondoljuk 
végig, hogy tényleg a hulladékle-
rakóban-e a helye! További infó: 
www.civilepe.hu, www.humusz.hu, 
www.nullahulladek.hu.

a termékek cSomaGoláSa iS naGy környezetterheléSt jelent a terméSzet Számára

NyerjeN 
egy pompás új acéltetőt 
600 000 Ft értékben!
részletek: www.ruukkihome.hu/renovation

8100 Várpalota, 
Dankó Pista u. 14.

tel./fax: 88/372-460 
mobil: 30/507-4989

e-mail: info@karpatia 
epitoanyag.hu

www.karpatiatuzep.hu

Az akció 2010. május 15-ig érvényes.
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Könnyûzenei lexikon

Gamma 1.
1985-ben alakult a Gamma 1. A Gyüre István – szólógitár (ex-

Union Beat), Gróf Gyula – ritmusgitár, Csige István – basszusgi-
tár, Morovszky Pál –  dob alkotta zenekar elsősorban   a progresz-
szív rock jeles képviselőitől játszott feldolgozásokat (Cream, Jimi 
Hendrix, Steve Raywaugham, Jeff Haley), de azért saját számokkal 
is bemutatkoztak a közönségnek, amely hetente, minden szomba-
ton találkozhatott a Gamma 1-gyel az inotai Béke Művelődési Ház-
ban. A saját számok közül (Hova mész, Séta a tengerparton, Várj 
még stb.) néhány már ismerősen csenghetett a fülben, amely nem 
véletlen, hiszen ezek az Union Beat repertoárjában is szerepeltek.  
Készült egy demokazetta 12 számmal  még ebben az évben  (Várj 
még, Török kávéház, Séta a tengerparton, Értem jött a babám stb.), 
s ezen feldolgozás és saját szám egyaránt szerepel. A zenekar éne-
kes hiányában jobbára instrumentális progresszív zenét játszott. A 
feldolgozásaik között például szerepel Jimi Hendrix Egyedül az őr-
toronyban című opusza is. A basszusgitáros Csige István kiválása 
1985 novemberében megpecsételte a zenekar sorsát, a Gamma nem 
sugározta többé zenéjét.

Tagok
Gyüre István – szólógitár
Gróf Gyula – ritmusgitár
Csige István – basszusgitár
Morovszky Pál – dob

A Várpalotai Közüzemi Kft. bérbe kívánja adni az önkor-
mányzat tulajdonában álló az alábbi  lakás és nem lakás célú 
ingatlanokat:
1.)  Várpalota, Liliom u. 2. IV. 13. szám alatt található 517/7/A/13 hrsz.-ú 

85 m2–es , 3 és fél szobás összkomfortos lakás. A lakás bérbeadása: 
2010. 05.15-től.  A pályázati biztosíték összege: 48 365 Ft.

2.)  Várpalota, Erdődi P. T. u. 12–14. szám alatt található 509/A/35 
hrsz.-ú  274 m2-es helyiség csoportrész. A helyiség bérbeadása: 
kereskedelmi tevékenység céljára 2010. 07. 01.-től. A pályázati bizto-
síték összege 176 730 Ft + 25% áfa, összesen: 220 913 Ft.

3.)  Várpalota, Rákóczi u. 14. szám alatt található 488/3/A/61 hrsz.-ú 
144 m2-es helyiséget. A helyiség bérbeadása: irodai vagy egyéb 
tevékenység céljára 2010. 05. 15-től.  A pályázati biztosíték összege 
40 752 Ft + 25% áfa, összesen: 50 940 Ft.

4.)  Várpalota, Tábormező u. 26. szám alatt található 470/A/21 hrsz.-ú 
51,8 m2-es pinceraktár helyiséget. A helyiség bérbeadása: raktározás 
céljára 2010. 05.15-től. A pályázati biztosíték összege: 7925 Ft + 25% 
áfa, összesen: 9906 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2010. 05. 04-én 12 óráig, Várpalo-
tai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u.7.) Ingatlankezelés irodája.
A pályázati tárgyalás ideje, helye: 2010. 05. 05-én 11 óra, Várpalotai 
Közüzemi Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7. I. emeleti tanácsterme) 
A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra 
vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: VÁRPALOTAI KÖZÜZE-
MI KFT. Ingatlankezelés irodájában. (8100  Várpalota, Fehérvári u. 7. Te-
lefon: 88/592-119) 2010. 04. 26-tól 10 000 Ft ellenében. 
A nyilvános pályázat előtt a helyiségek 
megtekinthetők 2010. 04. 29-én a pályázati 
kiírásban rögzített időpontokban.

A részletes pályázati kiírás megtalálható 
a www.varpalota.hu és
a www.vpkozuzem.hu honlapon.

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

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): május 4–5-én 

8–18 óráig szárazföldi lövészet.

Megnyitottunk! 

cipôT a cipôsarokból!
A várpalotai táncsics utcai  cipõbolt újra nyitva!

Férfi edzõcipõk 1990 Ft-tól, nõi cipõ, 
szandál 1990 Ft-tól. Bébicipõk 1790 Ft-tól.

Nézzen be hozzánk!

cipôsarok

sarok

c
ip

ô

cipô

s
a
r
o
k

s
a
r
o
k

c
i
p
Õ



[ 2010. április 29. ]14

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 május 13-án jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: május 8., 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

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

Ingatlan
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

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

Várpalotán a Liliom utcában 1. emeleti 
85 nm-es panelprogramos lakás el-
adó. Tel.: 88/476-070, 88/471-251, 
Finta Miklósné.

eladó! Berhida Kiskovácsi úton 75 nm-
es, felújításra szoruló, 2 szobás, 
részben gázkonvektoros fűtésű für-
dőszobás családi ház. Érd.: 70/657-
1263 vagy 30/330-3172

Ősiben parasztház eladó 4948 nm terü-
leten. Villany, víz, gáz, állattartásra, 
gazdálkodásra alkalmas. 88/496-282

Várpalota, Árpád u. 3. sz. alatti családi 
Érd.: Csernyei u. 19. sz., 30/872-6084

eladó Ősiben kétgeneráció családi ház. 
Nagy telek, garázs, gazdasági épü-
let tartozik hozzá. Érdeklődni a 
20/296-2438-as telefonszámon.

eladó Várpalotán a Jókai utcában 1+3  fél-
szobás lakás. 30/306-4727, 88/784-916

Inotán a Készenléti lakótelepen 1. emele-
ti erkélyes 2 szobás felújított lakás el-
adó, azonnal költözhető. 20/4831-946

eladó reális áron Várpalota, Körmöcbá-
nya u. 9. III/11., teljesen felújított 
35 nm-es lakás. 30/901-2100

Inotán két család részére vagy vállalko-
zásra alkalmas háromszintes családi 
ház eladó, illetve kisebb családi házra 
cserélhető. 70/334-2859, 88/475-367

szerelőaknás garázs a Lidlvel szem-
ben, és nagyméretű utánfutó eladó.
Érdeklődni: 30/235-5537

Jármű
Citroen Jumper 2,8 dízel HDI hosszí-

tott, magasított zárt kisteherau-
tó eladó vagy furgonra cserélhető. 
Érd.: 30/254-9382

társat keres
Komoly kapcsolatra keres 60-65 évesig 

független, józan életű férfit átla-
gos, 63 éves hölgy. 70/582-8617

Munkát vállal
Mérlegképes könyvelõi végzettséggel 

vállalom magánszemélyek adóbeval-
lásának elkészítését (2000 Ft/db). 
Tel: 0620/285-9941

szociális gondozó és ápoló végzettséggel 
ápolást, gondozást vállalok. További-
ak  megbeszélés útján. 20/559-1412

óvodás korú gyermekek fejlesztését, isko-
lá ra felkészítését vállalom. Diszes prob-
lé mák megelőzése, terápiája. Ma te ma-
ti kaitehetség-gondozás, ké pes ség fej-
lesz tés, szintre hozás. 70/561-9536

Vegyes
Mikrotányér, 1 kg  50x5-ös csillagcsa-

var eladó, 8 hetes kiscicák ingyen 
elvihetők. 70/270-6996. Ruhaalakí-
tást vállalok.

Hajmosó, kisinas, hajszárítóbúra el-
adó. Hintaló eladó. 20/244-0025

Komplett trapézlemez autógarázs, nagy-
méretű bontott tégla, könnyen ösz-
szeépíthető alumínium állványlétrák 
eladók. Érdeklődni 30/235-5537

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

régi bútort, paraszti, polgári bútorza-
tot, lakáskiegészítőket (fogas, csil-
lár, stb.), használati tárgyakat  vá-
sárolnék. 20/291-2649

eladó Zepter Bioptron színterápiás  gyógy-
lámpa jótállással. 30/583-0345

üdülési utalványt átvennék. 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

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

györgy zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

sZolgálTaTóHáZ 
aUTósbolT

AutóALkAtréSz éS FeLSzereLéS
nyt.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

Tel.: 06 (30) 520-7606

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

Vető junior világbajnok!
A várpalotai származású, de 

már Svájcban élő és készülő Vető 
Gábor a harmadik menetben elért 
technikai kiütéssel megszerezte a 
WBC junior világbajnoki címét. A 
svájci Tramelanben április 17-én 
megrendezett gálán a fiatal ök-

löző ellenfele a tanzániai Omari 
Ramadan volt. Vető ezzel begyűj-
tötte profi pályafutása első címét, 
valamint 16 mérkőzés után is hi-
bátlan rekorddal rendelkezik (16 
mérkőzés, 16 győzelem, ebből 13 
KO/TKO).

Várpalotai Bányász–Pécsi Vse   
29:33 (16:13)

Az újonc Várpalota a bajnok-
ságban elszenvedte második ha-
zai vereségét; az ellenfél a tava-
lyi bajnokcsapat, a tabellát idén is 
magabiztosan vezető Pécs együt-
tese volt. A Bányász kezdte job-
ban a mérkőzést (3:0), majd ezt 
követően kiegyenlített küzdelem 
jellemezte a találkozót. A vendé-
gek először a 20. percben egyen-
lítettek, a félidő hajrája azonban 
ismét a palotaiaké volt, így há-
romgólos hazai előnnyel vonul-
tak pihenőre a csapatok. A szü-
net után a hazai játékosok mintha 
bennmaradtak volna az öltözőben. 
A pécsiek rövid idő alatt egyenlí-

tettek, majd 18:17-nél a találko-
zón először már vendégelőnyt mu-
tatott az eredményjelző. A palo-
taiak rosszul játszottak, heteseket 
rontottak, ziccereket hibáztak, a 
hibákat a rutinos vendégek pedig 
könyörtelenül kihasználták. A hét 
góllal elveszített második félidő 
következménye nem is lehetett 
más, csak vereség. A fiaskó elle-
nére a Bányász őrzi ötödik helyét 
a tabellán.

A folytatásban két tavaly még az 
első osztályban szereplő együttes 
elleni mérkőzés következik. A palo-
taiak a következő fordulóban Kom-
lóra látogatnak, majd május 8-án 
18 órakor a Győr gárdáját fogadják.

BérCzes VIKtOr 
FOtó: VarPalOtaI.HU

Vereség az éllovastól

a tavasz első pontja
VBsK–szekszárdi UFC 1:1 (1:1)

A gyenge rajtot (5 mérkőzés, 5 
vereség) követően a VBSK labda-
rúgócsapatának a Szekszárd elleni 
döntetlennel sikerült megszerez-
nie a tavaszi szezon első bajnoki 
pontját. Egy remek kiugratást kö-
vetően Hardi révén a hazaiak sze-
reztek vezetést, amit a vendégek a 

középkezdés után egyből kiegyen-
lítettek. Az utolsó félórában Blaski 
kiállítása miatt a Bányász tíz em-
berrel játszott. A lehetőség a győ-
zelem megszerzésére így is meg-
volt, a helyzetek azonban kimarad-
tak, így maradt a pontosztozkodás. 
A következő forduló eredménye: 
Komló–Várpalota  2:0 (1:0).

Katasztrófavédelmi 
ifjúsági verseny

a játszva tanulás, az izgalmas, 
játékos feladatok között komoly, 
veszélyhelyzetben alkalmazható 
ismeretek elsajátítása – ez volt 
az elsődleges cél a március vé-
gén, Pétfürdőn megrendezett 
katasztrófavédelmi ifjúsági ver-
seny területi selejtezőjén.

Az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság 2000 óta hagyo-
mányosan megrendezi a felmenő 
rendszerű katasztrófavédelmi if-
júsági versenyt, melybe Várpa-
lota és Pétfürdő három éve kap-
csolódott be a Pétfürdői Polgár-
őrség kezdeményezésére. Március 
30-án ennek az országos verseny-
nek volt a területi (kelet-balatoni 
és várpalotai kistérség) selejtező-
je. Az előkészítésben és rendezés-
ben együttműködött a Pétfürdői 
Polgárőrség, a Várpalota Polgári 
Védelmi Kirendeltség, a Várpalo-
tai Rendőrkapitányság, valamint 
a Vöröskereszt, amelyek szintén 
minden évben rendeznek elsőse-
gélynyújtó ifjúsági versenyt, ez 
évben újdonságként közösen ke-
rült megszervezésre a katasztró-
favédelmi versennyel a területi 
selejtező. Akik az elsősegélynyúj-
tó feladat megoldása során bizo-
nyultak a legügyesebbnek, azok 
tovább juthattak a megyei első-
segélynyújtó versenyre, akik pe-
dig a katasztrófavédelmi terüle-
ten győztek, szintén képviselhe-
tik térségüket a megyei kataszt-
rófavédelmi vetélkedőn.

A verseny megkezdése előtt a 
rendőrség munkatársai kutyás be-
mutatót tartottak a résztvevők-
nek. – Szép számban jelentkez-
tek az 5–11. évfolyamos tanulók 
az általános és középiskolákból. 

A Képesség- és Tehetségfejlesztő 
Magániskolát külön kiemelném, 
hiszen itt kilenc csapat indult, 
helyi selejtezőt is rendeztünk, így 
végül kilenc iskolából 17 négy-öt-
fős csapat állt a starthoz március 
30-án – tájékoztatott Antóni Mik-
lós, a Várpalotai Polgári Védelmi 
Kirendeltség vezetője. Az izgal-
mas versenyszá mok között szere-
pelt lajhármászás, kerékpározás, 
tesztkérdések, ADR-ismeretek, 
gáz  ál arc  hasz nálat, szelektív hul-
ladékgyűjtés témája, elsősegély-
nyújtás, míg a legnépszerűbbnek 
a nyomolvasás, az íjászat és a 
kismotor fecskendővel  való célba 
lövés bizonyult. 

A jó hangulatú versengést kö-
vette az eredményhirdetés, ahol 
jelen volt Horváth Éva, Pétfürdő  
polgármestere, dr. Búzási István, 
a Magyar Vöröskereszt  Veszp-
rém Megyei Szervezetének elnö-
ke, Antóni Miklós polgári védel-
mi alezredes, a Várpalotai Polgá-
ri Védelmi Kirendeltség vezető-
je, Gelencsér István, a Pétfürdői 
Polgárőrség elnöke és Fekete 
Istvánné, a Magyar Vöröskereszt 
Várpalota Területi Szervezet veze-
tője. A megyei versenyre az álta-
lános iskolások közül győztesként 
a Várkerti Általános Iskola, a kö-
zépiskolás kategóriában pedig a 
Faller Jenő Szakképző Iskola csa-
pata jutott tovább. Második he-
lyezettek az Inotai Tagiskola II., 
illetve az Öveges József Szakkép-
ző Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um versenyzői, a harmadik helye-
zést pedig az Inotai Tagiskola I., 
valamint a Képesség és Tehetség-
fejlesztő Magániskola tanulói ér-
ték el.

GÁGó aNIta



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. 05. 01-tõl 2010. 05. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. 
Az árak bruttó árak és forintban értendôek.

féle laminált padló

SvédpadLó akció
10 mm vastagságú 

svédpadlók

1990 Ft Ft/m2-tõl 2990 Ft/m2-ig


