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A május pogány és harsány. 
„Minden lármázik, mondani akar 
valamit. A levegő már korán meg-
telik pezsgő, fanyar illatokkal, 
barbár fénnyel, egy ókori ünnep 
kegyetlen, vakító fényességével.” 
– írja Márai Sándor.

Egykoron a megújulás napját 
ünnepelték május elsején. Ilyenkor 
már zöldbe borult a határ. Zöldek 
a fák, a legények éjszaka májusfát 
állítottak az eladósorba került  leá-
nyok házánál.

Pünkösd hava, a tavaszutó po-
gány és harsány ünneppel kezdődik, a 
majálissal, majd következik az anyák 
napja, a ballagás, az érettségi. Csupa-
csupa fontos dolog az ember életé-
ben. De ilyenkor van az elsőáldozás, 
a bérmálkozás, a konfirmálás is.

Ovidius szerint májust a meg-
lett korúak tiszteletére nevezték 
el. Azonban valószínűbb, hogy a 
régi római Maia istennő (vagy férfi 
párja Maius) volt a névadó. A gö-
rögöknél Maia a pleiászok egyik 
csillaga volt, Zeusz szeretője, és 
a főistennel együtt töltött éjsza-
kák eredményeként Hermész any-
ja. Hermész első csínytevése ar-
ról szól, hogy születése napján 
ellopta bácsikájának, Apollónnak 
a marháit – talán nem véletlen, 
hogy a hónap első kétharmadában 
még a Bika havában járunk –, s az-
tán, mint aki jól végezte dolgát, 
visszabújt a pólyába, Maia ölébe, 
aki a növekedés és a szaporulat 
felett bábáskodott. Május valóban 
a növekedés hónapja. 

A hónap régmúltjába pillant-
va, a május mindenütt a nyár ag-
godalmas adventjének tűnik, ami-
nek a jövendő termés féltése volt 
az alapja. Május az ókorban Eu-
rópa-szerte engesztelő és tisztí-
tó szertartások böjtös időszaka 
volt (Hermész marhalopása szim-
bolikus utalás lehet erre is). Ró-
mában tilos volt ekkor új ruhát öl-
teni, házasságot kötni, és házas-
életet élni, ekkor takarították ki a 
templomokat, mosták le az isten-
szobrokat, mintha csak a hónap 
előkészület lenne a nyári nagy ün-
nepekhez. 

Nekünk különösen szép ez a 
mostani május. A magyar válasz-
tópolgárok nemrég végre kinyil-
vánították, hogy nemzetként kí-

vánnak élni, és ezzel együtt arról 
is határoztak, hogy nem tűrik to-
vább a magyarságnak immár két-
harmad évszázados erőszakos és 
hamis megosztását. 

A magyar nemzet az áprilisi par-
lamenti választásokon azt a dön-
tést hozta, hogy a hatalom eddigi 
gyakorlóit nem tartja a nemzethez 
tartozóknak. Nem leszavazta őket, 
hanem kizárta a nemzetépítés jö-
vőjéből. A hatalom eddigi birtok-
lóit, a haza eddigi részvényeseit 
annak tartja, aminek őszintén ci-
nikus pillanataik ban ők is magu-
kat: „idegen érdekek képviselői-
nek, a nemzeti öntudat vállalását 
ellehetetlenítő politikai és gazda-
sági bűnözőknek”.

Balassa Gellért

Május, az ígéret hava
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Drótposta
Hálás köszönet Fenekesné Máriának, a Várpalotai Közüzemi Kft. dolgozójának, 

aki segített megkeresni a szelektív papírgyűjtőbe véletlenül kidobott, szá-
momra fontos papírokat. Ilyen segítőkész emberekre lenne mindenhol szük-
ség. Lakics Andrea. 30/387-8330

Felháborító! A birkák már nemcsak a bántai úton, hanem a villanytelep mellett 
legelnek. 70/319-7780

Ha igaz az, hogy valaki a temetőkből virágot vagy bármi mást elvisz, megér-
demli a méltó büntetést! A nyugdíjasok kevés pénzükből megveszik szeret-
teiknek, s van akiről heti szinten ellopják. A néni meg csak sír. Ez nem bűn? 
30/423-7061

talabér Márta átvette megbízólevelét 
„egynek minden nehéz, soknak 
semmi sem lehetetlen!” – út-
ravalóul és biztatásul az előbbi 
széchenyi-idézettel vehette át 
megbízólevelét a választási bi-
zottság elnökétől talabér Már-
ta, a Fidesz–KDNP országgyűlési 
képviselője május 6-án a Nagy 
Gyula Galériában rendezett telt 
házas rendezvényen.

A vendégeket Máténé dr. Ignácz 
Anita jegyző köszöntötte és fel-
kérte Péter Istvánnét, a Veszprém 
megye 5-ös számú országgyűlési 
egyéni választókerület választási 
bizottságának elnökét, hogy ad-
ja át Talabér Márta megválasztott 
országgyűlési képviselőnek meg-
bízólevelét. Péter Istvánné be-
szédében ismertette a választási 
eredményeket: 

– Az országgyűlési képviselő-
választás első fordulója 2010. áp-
rilis 11-én lezajlott, mely a rend-
szerváltás óta választókerületünk-
ben első alkalommal volt érvényes 
és eredményes. Veszprém megye 
5-ös számú országgyűlési egyéni 
választókerületében sem a kam-
pány, sem a szavazás során jog-
szabálysértést nem észleltünk, a 
választás törvényi előírásoknak 
megfelelően zajlott. A választó-
polgárok száma a névjegyzékben 

a szavazás befejezésekor össze-
sen 47 863 fő volt, a szavazóként 
megjelentek száma 29 719. Az ur-
nákban az érvényes szavazási idő-
tartam végéig a szavazólapok szá-
ma 29 708. Ebből az érvényes sza-
vazatok száma 29 364, az érvény-
telen szavazatoké 344.

A szavazatok megoszlása je-
löltenként a következőképp ala-
kult: Deák Istvánné MSZP-jelölt 
5520 érvényes szavazat, Szabó Ri-
chárd Jobbik-jelölt 4090 érvényes 
szavazat, Talabér Márta Fidesz–
KDNP-jelölt 16 964 érvényes sza-
vazat és Vancsek Ferenc LMP-jelölt 

2790 érvényes szavazat. A válasz-
tókerületi eredmény alapján Péter 
Istvánné a felelősségteljes mun-
kához sok sikert kívánva átadta a 
megbízólevelet a Fidesz–KDNP je-
löltjének, mely okmány feljogosít-
ja arra, hogy a következő négy év-
ben a Magyar Köztársaság Ország-
gyűlésének tagja legyen. Ezt kö-
vetően Talabér Márta beszédében 
hangsúlyozta, a győzelem nagy 
megtiszteltetés, kihívás és rend-
kívül nagy felelősség. Pártja ne-
vében elmondta, sok feladat áll 
előttük országosan és települé-
sek szintjén is. Későbbi munká-

ját előrevetítve megemlítette a 
munkahelyteremtést és 8-as fő-
út elkerülőjének megépíttetését. 
Rendezvényeken és fogadóórá-
kon lehetőséget kíván nyújtani 
az embereknek arra, hogy felke-
reshessék észrevételeikkel, gond-
jaikkal. Beszédében köszönetet 
mondott a szavazóknak, családjá-
nak és segítőtársainak és külön ki-
emelte  Kropf Miklós, Bakonynána 
polgármestere, kampányfőnök se-
gítő munkáját. Deák Istvánnénak, 
a térség korábbi képviselőjének jó 
egészséget és iskolavezetői mun-
kájához sok sikert kívánt. Ezt kö-
vetően Deák Istvánné értékelte az 
elmúlt négy évet, tisztelettel kö-
szöntötte utódját és felajánlot-
ta együttműködését, szakmai se-
gítségét, a képviselői munka ta-
pasztalatainak megosztását a to-
vábbi sikeres munka érdekében. A 
rendezvényt kulturális programok 
is színesítették. József Attila A 
Dunánál c. versét  Kőrösi Csaba, 
a veszprémi Petőfi Színház szín-
művésze szavalta el, majd Kertész 
Dóra a balatonalmádi Magyar-
Angol Két Tannyelvű Gimnázium 
tanulója énekelt. A pohárköszön-
tőt Németh Árpád, Várpalota pol-
gármestere mondta el.

BalÁzs KIttI
FOtó: VarPalOtaI.Hu

Talabér MárTa áTveTTe országgyűlési képviselői MegbízóleveléT péTer isTvánnéTől, a 
válaszTási bizoTTság elnökéTől

Gyalogosok védelme
A 8-as számú út loncsosi sza-

kaszánál, a Forrás utca keresztező-
désénél lévő járdaszakaszon évek 
óta veszélyes a gyalogos közleke-
dés, mivel itt nagyon leszűkül a jár-
darész, a gépkocsiforgalom pedig 
nagy. A probléma igazi megoldása a 
8-as elkerülő megépülése lenne, de 
ez a közeljövőben még nem várha-
tó. – Sokan kerestek már meg azzal a 
kéréssel, hogy találjunk valamilyen 
megoldást a biztonságosabb közle-
kedés érdekében a veszélyes járda-

szakaszon  a felnőttek, és főként az 
iskolába igyekvő gyermekek védel-
me érdekében. Az egyetlen, műsza-
ki szempontból is elfogadható lehe-
tőség volt a lánckorlát elhelyezése, 
amelyet sikerült is megvalósítanunk 
– tájékoztatott dr. Juhász Attila, a 
Loncsos városrész képviselője. Az 
egyéni képviselői keretből megvaló-
suló, 15 méter hosszúságú  lánckor-
lát a lakossági kéréseknek és érde-
keknek megfelelően védi ezentúl a 
járókelők biztonságát. Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314
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a testületi ülésen történt
az áprilisi testületi ülés kezde-
tén, a napirendi pontok tárgya-
lását megelőzően az elhunyt dr. 
szabó Gyulára emlékeztek egy-
perces néma felállással a kép-
viselők, majd az év rendőre ki-
tüntetést adományozta Németh 
Árpád polgármester rigó tibor 
rendőr alezredesnek.

Az előterjesztések megvitatása 
során több rendeletmódosítást fo-
gadott el a testület. A képviselők 
megszavazták Várpalota város he-
lyi építési szabályzatának és sza-
bályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló rendelet módosítását az ipa-
ri parkra vonatkozóan. A helyi adó-
rendelet telekadóval kapcsolatos 
módosítása kapcsán megállapítás-
ra került, hogy a módosítást a ja-
nuár 1-jétől keletkezett ügyekben 
kell alkalmazni. A város forgalmi 
rendjében változások történtek: a 
rendelet „behajtani tilos” megne-
vezésű pontja a Resán Mihály, a 
Ney Dávid utcára, a 682/12 hrsz.-ú 
 útszakaszra, a „magasságkorláto-
zás” pont a Készenléti lakótelep 
bekötő útjára, valamint a „veszé-
lyes útkanyarulat jobbra” pont a 
Posta utcára vonatkozóan módo-
sul. A helyi önszerveződő közössé-
gek pénzügyi támogatásának rend-
jéről szóló rendelet kiegészítésre 
került a támogatási összeg vissza-

fizetési kötelezettségével kapcso-
latosan. 

Az ülés során több intézmény 
alapító okiratának módosítása is 
szükségessé vált, egyrészt városi 
közoktatási intézmények alapító 
okiratát változtatták meg a követ-
kező tanévre vonatkozóan, más-
részt a Várpalotai Közüzemi Kft. 
alaptevékenysége átalakulása, va-
lamint három új tevékenység fel-
vétele miatt került módosításra a 
cég alapító okirata. A Palotasport 
Kft.-vel kötött vagyonkezelői szer-
ződés is módosult, miután a benne 
szereplő ifjúsági ház működtetése 
a Szindbád Kft.-hez került. A Bako-
nyi Szakképzés-szervezési Társulás 
létrehozásáról kötött megállapo-
dás, illetve a Palotai Hírnök meg-
jelenésével kapcsolatban az önkor-
mányzat és a lapot működtető kft. 
között fennálló szerződés is módo-
sult. Új rendelet kialakítása is té-
ma volt: az önkormányzati tulajdo-
nú területeken lévő fás szárú növé-
nyekre vonatkozó új önkormányzati 
rendelet második olvasatra, illetve 
egy új zajvédelmi rendelet megal-
kotása első olvasatra került elfo-
gadásra.

A képviselő-testület az ülés so-
rán a 2009. évre, valamint a 2010-es 
év első negyedévére vonatkozó be-
számolókat fogadott el, majd pályá-
zatokon való részvétel is téma volt. 

Döntöttek az ápolóotthon felújítását 
elősegítő Bentlakásos intézmények 
korszerűsítése című pályázaton való 
részvételről. A hulladéklerakó észa-
ki részének rekultivációja céljából 
az önkormányzat részt vesz a Tele-
pülési szilárd hulladék lerakók rekul-
tivációját megalapozó vizsgálatok 
és dokumentáció elkészítésére cí-
mű pályázaton is, azonban a képvi-
selő-testület a Habitat for Humanity 
Nonprofit Kft.-vel, az Autonómia 
Alapítvánnyal és a Mikrohitel Zrt-
vel kötött lakásfelújítási program-
ra irányuló együttműködési megál-
lapodást közös megegyezéssel meg-
szüntette, mivel nem volt elegendő 
számú a célcsoportnak megfelelő je-
lentkező. 

Szociális területen döntés szü-
letett a Dankó utcai önkormányza-
ti bérlakások, az ún. garzonház jö-
vőjéről. A lakókkal és az épülettel 
kapcsolatban hosszabb ideje prob-
lémák merültek fel, az önkormány-
zat próbált segítséget nyújtani az 
itt lakóknak, de a helyzetük nem ja-
vult. A testület az ülés során meg-
szavazta a szociális bérlakásfunkció 
megszüntetését, a továbbiakban 
pedig felveszik a kapcsolatot a Vö-
röskereszttel, hogy vegye át az in-
tézmény működtetését.

2010. április 30-ával dr. 
Debreczy István, a 2. számú körzet 
gyermekorvosa nyugdíjba vonul, a 

praxist dr. Resch Gabriella saját kft. 
keretein belül viszi tovább. Dr. Du-
dás András pulmonológus is nyug-
díjba megy, a szakorvosi feladato-
kat dr. Domokos Zsuzsanna látja el 
szintén április 30-tól.

Az önkormányzat már több irány-
ból vizsgálta a várpalotai szénbá-
nyászat újraindításának lehetősé-
geit, a város ehhez bányászati en-
gedélyt kapott ez év márciusában 
a Veszprémi Bányakapitányságtól. 
Ezekről számolt be elvi tájékoztató 
jelleggel Németh Árpád polgármes-
ter a testület előtt. A várpalotai 
Derítő-tó és környéke természeti 
értékekben gazdag, amelynek hosz-
szú távú fenntartásához szükséges 
a helyi védetté nyilvánítás, ezt a 
képviselők előzetesen támogatták. 
A testület a továbbiakban hozzájá-
rult, hogy a Zúgó Nyilak Történelmi 
Íjász Egyesület a 907. évi pozso-
nyi csata hőseinek emlékére kopja-
fát állítson a Csík Ferenc parkban. 
A képviselő-testület elhatározta, 
hogy Rutsek Pál-nívódíjban része-
síti dr. Debreczy István házi gyer-
mekorvost, Thuri-díjban Tavaszi Ri-
ta pedagógust, és Várpalota Város 
Önkormányzati Képviselő-testület-
ének Emlékérme kitüntetést ado-
mányoz Bali Istvánné tanítónak. A 
kitüntetések városi ünnepségeken 
kerülnek átadásra.

GÁGó

Az előző évek központi támo-
gatásainak megkurtítása miatt 
nehéz sorsú szociális ellátórend-
szer tagja a várpalotai ápolóott-
hon, amely működése veszélybe 
került, hiszen a városi költségve-
tés nehezen tudta pótolni a nor-
matíva csökkenése miatt kiesett 
összegeket. Az intézmény most 
megújulhat, működése biztosí-
tottabbá válhat egy pályázat si-
keressége esetén. Kiírásra került 
a Bentlakásos intézmények kor-
szerűsítése című pályázat, célja 
a bentlakásos intézmények kor-
szerűsítése, a lakók életminősé-
gének javítása, az intézmények-

ben uralkodó rossz infrastruktúra 
és hiányos felszereltség leküzdé-
se. Az elnyerhető támogatás ösz-
szege a várpalotai intézmény ese-
tében 60 millió forint, az önrész 
pedig ennek 6%-a. Az épület fel-
mérése már megtörtént, a közüze-
mi kft. szakemberei megállapítá-
sa szerint szükséges lenne, és a 
pályázatból megvalósulhatna: lift 
és liftház, vizesblokk kialakítása, 
nyílászárócsere, palatető-, eresz-
csatorna javítása, akadálymente-
sítés, konyha felszerelése, elekt-
romos hálózat felülvizsgálata, 
nővérhívó rendszer kiépítése, és 
egyéb eszközbeszerzés.

Pályázattal az ápolóotthonért Kedves Várpalotaiak!
Városunk gyermekei és fiataljai összefogtak az ápolóotthon ér-

dekében. Nagyon szép színes, színvonalas előadás összeállítására 
kerülhetett sor az általuk felajánlott produkciókból. 

Kérjük önöket, méltányolják az ifjak lelkesedését oly módon, 
hogy megtekintik a 2010. május 18-án 16 órakor a Jó Szerencsét 
Művelődési Központ színháztermében tartandó adománygyűjtő gá-
laműsort. 

Részvételükkel, érdeklődésükkel örömet okozhatnak a műsorban 
részt vevőknek, az 500 Ft-os belépőjegyek megvásárlásával pedig 
hathatós segítséget nyújtanak intézményünknek a 2010-es költ-
ségvetéséből hiányzó hatmillió forint összegyűjtésében 

Tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki segí-
teni tud adományával.

az ÁPOlóOttHON laKóI és DOlGOzóI
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SzilváSváradon
a központban, de csendes helyen

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

Érdeklődni lehet:

30/642-0307, 36/355-201

a pszichológus válaszol

Pszichoszomatikus zavarok I.  az evészavarok és a GI megbetegedések
A pszichoszomatika lényege, hogy számos 

olyan testi tünet észlelhető, melyek hátterében 
egyértelműen lelki okok tárhatók fel. A pszichés 
stressz rontja a szervezet védekezőképessé-
gét, tehát közvetve vagy közvetlenül, de a lelki 
problémák testi megbetegedéshez vezethetnek. 
Hogy ki mennyire fordít pszichés konfliktusokat 
testi tünetekké, nagy egyéni különbségeket mu-
tat. Ha a pszichológia célja az emberek jó közér-
zethez való segítése, nem hagyhatja figyelmen 
kívül a fizikai-fiziológiai tényezőket sem.  

A pszichoszomatikus zavarok között az evés-
zavarok (obesitas, anorexia nervosa és bulimia 
nervosa), valamint egyes gasztrointesztinális 
(GI) betegségek (fekélybetegségek, irritábilis 
bél szindróma, colitis) magas előfordulásuk mi-
att is kitüntetett helyen szerepelnek. Mindezek-
ben a biológiai mellett a pszichológia tényezők 
is lényegesek, ezért a pszichoterápiáknak fontos 
szerepük van a kórképek kezelésében. Az evés-
zavarok között az elhízást kell első helyen em-
lítenünk a hazai népesség mintegy harmadát 
érintő előfordulása miatt. A szociokulturális és 
pszichológiai tényezők szerepére a túlsúlyosság-
ban számos megfigyelés utal. Ha ehhez hozzá-
tesszük azokat a tapasztalatokat, hogy a túlsú-

lyosság kezdete sokszor egyértelmű összefüg-
gést mutat környezeti-életmódbeli és lélektani 
változásokkal (gyász- és bánatzsír), akkor egyér-
telműnek tartható, hogy a kezelésnek is komp-
lexnek kell lennie, a fiziológiai és pszichológiai 
változtatásokra egyaránt kell törekednie. A ke-
zelés eredményességének feltétele, hogy ne az 
állapotot (elhízás), hanem a személyt kezeljük.

Az evészavarok közül az anorexia nervosa sú-
lyos volta és magas halálozási mutatói miatt ke-
rült előtérbe. Az alaptünete a súlyhiány, a súly-
fóbia, a testképzavar és a menstruáció elmara-
dása. Sok testi tünet is van: hajhullás, alacsony 
vérnyomás, a vitális funkcióik lelassulása, hor-
monzavarok, emésztési zavarok stb. A betegek 
személyiségére a fokozott teljesítményorientá-
ció, túlkontrolláltság, kényszeresség, depresszió 
jellemző. Kerülik az érzelmeket, a szexualitást 
is. Elsősorban férfiakra jellemző az ún. inverz 
anorexia (izomdiszmorfia), melyben az anorexia 
tüneteinek fordítottja észlelhető.

A bulimia nervosa  alaptünetei a falásro-
hamok, amelyekre a kontrollvesztés érzése jel-
lemző, továbbá testsúlycsökkentő manipulációk 
(önhánytatás, hashajtózás, vízhajtózás, kopla-
lás, testedzés), a testképzavarnak megfelelő ál-

landó aggodalmaskodás a testsúly és alak miatt. 
A bulimia nervosa minden tápláltsági állapotban 
megjelenhet, általában azonban normális test-
súllyal jár. A tünetei gyakran rejtettek, ezért a 
felismerésben fontos szerepe van a háziorvosok-
nak és a belgyógyászoknak.

Az irritábilis bél szindróma funkcionális bél-
működési rendellenesség. Funkcionális: a bél-
csatorna működése eltér ugyan a normálistól, 
de ennek hátterében nincs semmiféle szervi el-
térés vagy anyagcserezavar. A betegség válto-
zatos, időről időre visszatérő gyomor-bélrend-
szeri tüneteket okoz. A legjellemzőbbek a gör-
csös hasi fájdalom, a székletürítési zavarok és 
a puffadás. Ma még pontosan nem tisztázott az 
irritábilis bél szindróma kialakulása, de biztos, 
hogy több tényező együttesen játszik szerepet a 
tünetek megjelenésében.  

 A betegek nem tudják adaptív módon meg-
oldani a stresszhelyzeteket, stresszre túlreagál-
nak, a feszültségek, indulatok a saját test felé 
fordulnak és szomatikus panaszokhoz vezetnek. 

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

IGNÁCz aDrIeNN
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Megkérdeztük...
Mióta él Palotán?

szabó Jaroszlava, az ukrán 
kisebbségi önkormányzat elnöke

1979 óta élek Várpalotán, férjem 
volt várpalotai, így települtem ide. 
Az Ukrán Országos Önkormányzat se-
gítségével 2002-ben alapítottuk meg 
az ukrán kisebbségi önkormányzatot, 
amelynek elnöke vagyok. Idegenfor-
galommal foglalkozom, szállásadó 
vagyok Várpalotán, és idegenvezető a 
Balaton-parton. 

Varsányi Istvánné, az ukrán 
kisebbségi önkormányzat 

elnökhelyettese
Én magyar vagyok, férjem sokat 

segített az itt élő ukránoknak, jó ba-
rátságba kerültünk velük, így kért fel 
az elnök, hogy segítsek. 2002 óta va-
gyok elnökhelyettes az ukrán önkor-
mányzatban, ahol igyekszünk rendez-
vényeinken keresztül megismertetni 
a magyarokkal az ukrán kultúrát.

szabó Imre, az ukrán kisebbségi 
önkormányzat képviselője
Ukrajnában születtem, egyéves 

koromban települtünk át, itt nőttem 
fel. Édesapám magyar, édesanyám 
ukrán, a kisebbségi önkormányzat 
képviselője vagyok. Foglalkozáso-
mat tekintve hivatásos sportolóként 
Balatonfüreden kézilabdázom, emel-
lett pedig főiskolán tanulok. G. a.

Könnyebb átkelés a nyolcason
Megvalósul a nyomógombbal 
működtethető gyalogos jelző-
lámpa a 8. számú főút nagy for-
galmú gyalogátkelőhelyén, a 
Bányabekötő úti csomópontban. 
Várpalota Város Önkormányzata 
sikeres pályázata nyomán a gya-
logos átkelés így könnyebbé és 
biztonságosabbá válhat a veszé-
lyes útszakaszon. 

– Azzal a gondolattal pályáz-
tunk, hogy ezt a nagy forgal-
mú gyalogátkelőhelyet biztonsá-
gosabbá kellene tenni, tekintve, 
hogy itt bonyolódik a sportléte-
sítményekhez irányuló nagyszámú 
gyalogos forgalom, és a Volán-te-
lephely is innen érhető el a leg-
könnyebben. Emellett a 8-as út 
forgalma meglehetősen nagy, mely 
csak növekedhet, amíg meg nem 
épül az elkerülő út. A pályázat si-
keres volt, a kivitelezés megtör-
tént, a közeljövőben használatba 
vehetik a gyalogosok az új modern 
jelzőlámpát – tájékoztatta lapun-
kat Borbás Tamás, közlekedésigaz-
gatási és energetikai ügyintéző. 
A pályázatot a Közlekedésfejlesz-

tési Koordinációs Központ hirdet-
te meg, Országos közutak átkelé-
si szakaszain forgalom csillapítá-
sára, gyalogosok védelmének nö-
velésére alkalmas beavatkozások 
társfinanszírozására címmel. Vár-
palota képviselő-testülete másfél 
éve döntött arról, hogy részt vesz 
a projektben, melyhez 10%-os ön-
résszel kell hozzájárulni, és mivel 
a 8-as állami közút, a fennmaradó 
összeget társfinanszírozással a ko-
ordinációs központ fizeti. 

2008. év végén értesült az ön-
kormányzat arról, hogy nyert a 
pályázat, így a projekt megvaló-
sulhat. – Sajnos a tavalyi év so-
rán nem kezdődhetett el a kivite-
lezés, mivel nem volt meg a szük-
séges összeg a koordinációs köz-
pontban, illetőleg a közbeszerzési 
eljárás is elhúzódott, amelyet az 
országos közút kezelője, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Kft. bonyo-
lított le. Végül a megvalósítás 
2010 tavaszára jutott el abba a 
fázisba, hogy április 9-én átad-
hatták a munkaterületet a kivite-
lező Bakony Plastiroute Kft.-nek, 
és a munka befejeztével műszaki-

lag átadásra kerülhet a jelzőlám-
pa. A teljes beruházási költség 
9260 ezer forint volt, ennek 10%-
át kellett bevállalnia önkormány-
zatunknak, továbbá mi készíttet-
tük a terveket is 2008-ban – tette 
hozzá Borbás Tamás. 

A lámpa modern típusú, úgy-
nevezett nyomógombbal működ-
tethető, detektorokkal ellátott 
gyalogos jelzőlámpa, amely érzé-
keli a forgalom nagyságát is, így 
a gyalogosok számára a zöld jel-
zés hosszúsága ettől függően vál-
tozhat. Ezzel megakadályozza a 
lámpa a járműtorlódás veszélyét, 
mert ha érzékeli a detektor, hogy 
nagyobb a forgalom, akkor rövi-
debb szabad jelzést ad a gyalo-
gosoknak. Még egy pozitívum az 
ügyben, hogy miután a gyalog-
átkelőhely megkapta az új jelző-
lámpákat, felszabadul az eddig itt 
elhelyezett két sárgavillogó lám-
pa, mely az önkormányzat tulajdo-
nába kerül, és így lehetőség nyí-
lik arra, hogy áthelyezzék ezeket 
a szintén veszélyes Hét vezér úti 
gyalogátkelőhelyhez.

G. a.

ukrán festő a galériában
Vladiszlav Najgyenov, a Veszp-
rémben élő ukrán festő tájképeit 
tekinthették meg a résztvevők a 
Nagy Gyula Galériában rendezett 
kiállítás megnyitóján, a Várpalo-
tai ukrán Kisebbségi Önkormány-
zat szervezésében, május 8-án. 

A kiállítás megnyitóján Né-
meth Árpád polgármester és Sza-

bó Jaroszlava, az ukrán kisebbsé-
gi önkormányzat elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket. Az elnök meg-
nyitóbeszédében bemutatta a festő 
életútját, művészetét. Vladiszlav 
Najgyenov Kárpátalján született, 
1976-ban. A festészet gyermekko-
ra óta érdekelte, megragadta a kár-
pátaljai táj szépsége, ezt próbálta 
ábrázolni képein. Ungváron mű-

vészeti szakközépiskolát végzett, 
ahol intarziát és fafaragást tanult, 
majd mérnöki diplomát szerzett. 
Magyarországra való áttelepülése 
óta minden idejét a művészetnek 
szenteli, különböző technikákkal 
fest, a természeten és az élővilá-
gon kívül városrészleteket, csend-
életet is. 2000 óta rendszeresen 
szerepel kiállításokon alkotásaival. 

Németh Árpád polgármester sza-
vaiban méltatta a kisebbségi ön-
kormányzat munkáját, amellyel pá-
ratlan módon lendítették fel az uk-
rán kulturális életet városunkban, 
ez azt is jelzi, hogy az idetelepült 
ukránok megtalálták számításukat, 
baráti, testvéri módon fogadta be 
őket a helyi lakosság. A megnyitón 
Dobszai József nyá. alezredes, a Gá-
bor Áron Nyugállományúak Klubja 
elnöke is szólt ünnepi beszédében 
a megjelentekhez.néMeTh árpád polgárMesTer, szabó Jaroszlava és vladiszlav naJgyenov
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az állatok védelmében
a Frakk Várpalota és Környéke 
Állatvédő egyesület 2005 már-
ciusa óta működik bejegyzett 
szervezetként. a kezdeti taglét-
szám mára a felére csökkent, de 
a megmaradt tagok ma is főállá-
suk mellett önkéntesen, bármi-
féle juttatás vagy ellenszolgál-
tatás nélkül végzik széles körű 
tevékenységüket. a szervezet 
működéséről, céljairól, illetve 
a kistérséget is nagymértékben 
érintő társadalmi problémáról 
két egyesületi tag, Puspán Judit 
és Puspán Ildikó mesélt.

– Milyen főbb tevékenységet vé-
gez az egyesületük?

– Legfontosabb feladataink 
közé tartozik a gyepmesteri te-
lepre gazdáik gondatlansága vagy 
kegyetlensége miatt bekerült ku-
tyák kiirtás elől való kimentése, 
állatorvosi ellátása és gazdához 
juttatása. Az elfogadhatatlan kö-
rülmények között tartott állatok 
felkutatása és kínzásának meg-
akadályozása továbbá a figye-
lemfelhívás a felelős állattartás-
ra is része tevékenységi körünk-
nek. Ami elszomorító, hogy év-
ről évre folyamatosan nő a kóbor 
állatok száma. Várpalota, Inota 
és Pétfürdő lakosai évente közel 
kétszáz kutyát dobnak ki, ezek-
nek körülbelül öt százalékát kell 
elaltatni, mert nagyon öreg vagy 
viselkedésbeli problémákkal küsz-
ködik. Az állatok kilencvenöt szá-
zalékát sikerül kimentenünk és a 
hazai és külföldi partnerszerve-
zetek segítségével próbáljuk őket 
örökbeadni. Állatvédelmi tevé-
kenységet is végzünk, tehát fel-
jelentjük azokat az állattartókat, 

akik kínozzák vagy rossz körülmé-
nyek közt tartják állataikat. A túl-
szaporodás miatt a másik fő tevé-
kenységünk a kutyák és macskák 
ivartalanítása, mivel ez az egyet-
len módszer, amivel meg tudjuk 
akadályozni, hogy még több állat 
kóboroljon az utcákon. 

– Miből tudják fizetni a felmerü-
lő költségeket?

– Civil szervezetként pályázha-
tunk az önkormányzatnál működé-
si támogatásra. Az ebből befolyó 
összeg sajnos nagyon kevés, az 
összköltség tizedét fedezi, mert 
nincs előre tervezhető működési 
költségkeretünk. Bevételeink leg-
nagyobb részét az szja 1% felaján-
lások teszik ki, magyarán a min-
ket támogató adózók jóvoltából 
végezzük munkánkat. Nagyon fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy ön-
kénteseink tevékenysége semmi-
lyen költséget nem jelent, tehát 
az évente befolyó teljes összeget 

az állatokra fordítjuk, még a tele-
fon- és benzinköltséget sem szá-
moljuk el.

– Mi az, ami hosszú távú meg-
oldást nyújtana erre a társadalmi 
problémára?

– Természetesen a megfele-
lő törvények és azok betartatá-

sa lenne az egyetlen megoldás. A 
kötelező nyilvántartással a gazda 
csak és kizárólag kulturált módon 
szabadulhatna meg az állatától, 
mert a mikrochip beültetése során 
nyilvántartásba kerülnek a gazda 
adatai is. Úgy gondolom így már 
kétszer is meggondolná valaki az 
állattartást, arról nem is beszél-
ve, hogy mennyivel kevesebb ál-
lat jutna gyepmesteri telepre, ha 
pedig mégis elkóborolna, könnyű 
szerrel vissza lehetne juttatni a 
gazdájához.

– Milyen kéréssel, illetve kérdés-
sel fordulhatnak a szervezethez az 
emberek?

– Ideiglenes és végleges gazdi 
keresésében segítünk, ha már meg-
született egy alom kiskutya vagy 
cica, de kizárólag abban az eset-
ben, ha a gazdi ivartalaníttatja az 
állatot. Mivel menhelyünk nincs, az 
állatok különböző városokban ide-
iglenes gondozóknál vannak elhe-
lyezve, végső esetben pedig állat-
kórházba vagy kutyapanzióba ke-
rülnek. A kóbor kutya befogása a 
gyepmester feladata, de minket is 
elérnek, útbaigazítást és elérhe-
tőséget szívesen adunk. Fajtavá-
lasztásban és gondozásban is tu-
dunk tanácsokkal szolgálni. Fontos 
hangsúlyozni azonban, hogy mi is 
dolgozó emberek vagyunk, nem tu-
dunk mindig azonnal menni, ha baj 
van, ezért számítunk a bejelentő 
segítő szándékára is.

– Milyen jellegű segítséget fo-
gadnának a lakosság részéről?

– Nyilván a legtöbben segítség-
kéréssel keresnek meg minket, de 
nagyon örülnénk annak is, ha fe-
lelős emberek jönnének hozzánk 
azért, hogy örökbefogadjanak ál-
latot vagy csak ideiglenes gondo-
zóként segítsenek. Továbbra is vá-
runk tiszta lepedőket, plédeket, 
ágyneműhuzatokat adományként. 
Alkalmanként nagy szükség lenne 
önkéntes segítőkre, akik a bajban 
lévő állatok orvoshoz való szállítá-
sában, fényképezésében segítségé-
re lennének szervezetünknek. A ta-
valyi évben négyszázötven ember 
ajánlotta fel adója 1%-át, amit na-
gyon köszönünk. A jövőben is kér-
jük a lakosságot, hogy támogassák 
egyesületünket, hogy segíthessünk 
a bajbajutott állatokon!

BalÁzs KIttI 
FOtó: NYéKI CseNGe

Mangó és zizi MegTalálTák gondoskodó gazdáJukaT, akinél reMekül érzik MagukaT

A magyar tűzoltóságok tagjai 
1834. május 4-től kezdve minden 
évben megemlékeznek Szent Fló-
riánról, a tűzoltók védőszentjéről, 
aki a hagyomány szerint őrzi őket 
a bajban. A tűzoltónap keretén 
belül ünnepi beszédet mondott a 

Pétfürdői Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóság parancsnoka, So-
mogyi László alezredes és Hor-
váth Éva polgármester. Ezt köve-
tően elismerések és díjak átadásá-
ra, valamint új tűzoltók avatására 
is sor került.

szent Flóriánra emlékeztek
Anyák napja alkalmából má-

jus 4-én délután köszöntötték az 
édesanyákat helyi óvodások és 
iskolások a Csupaszív anyák na-
pi színpad elnevezésű kulturális 
és hagyományőrző programon. A 
rendezvényen, melyet a Csupaszív 

Nagycsaládos Egyesület szerve-
zett, csoportokban léptek fel a 
kisgyerekek versmondással, éne-
kekkel és körjátékokkal, melyet 
civil szervezetek előadásai egé-
szítettek ki.

B. K.

édesanyák köszöntése
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A közelmúltban ásványinyers-
anyag-kutatási jog kapott a város 
Várpalota S-III bánya területére. 
A reménybeli várpalotai bányából 
kitermelt szén felhasználása sok-
rétű és ígéretes lehet. Világszerte 
léteznek ma is korszerűsített sze-
nes erőművek, ahol modern tech-
nikákat alkalmazva, környezetba-
rát módon alakítják át a szenet 
hő-, villamos energiává.  Ilyen 
módszer a már piaci alapon műkö-
dő pirolízistechnológia, amellyel 
szerves anyagot (pl. szerves hul-
ladék, szén, fa stb.) hőenergiává 
lehet alakítani káros anyag kibo-
csátása nélkül. Az önkormányzat 
több alkalommal egyeztetett már 
az ezzel a technológiával műkö-
dő erőmű megvalósításával kap-
csolatban. A technológia egyik 
kidolgozója dr. Hargitai Róbert, 
az amerikai Colorado egyetem bá-
nyászati tanszékének vendégpro-
fesszora, aki a következő testüle-

ti ülésen várhatóan személyesen 
fog beszélni a technológiáról. En-
nek a rendszernek lehet az egyik 
alapanyaga a szén, a szénbányá-
szat terén való elinduláshoz azon-
ban még kutatni kell, ezért kérte 
meg az önkormányzat a Veszpré-
mi Bányakapitányságtól a kutatá-
si engedélyt, amelyet a város négy 
évre meg is kapott. Ez idő alatt 
derülhet ki, hogy érdemes-e elin-
dítani a szénbányászatot, és hogy 
van-e rá igény a nemzetgazdaság 
szempontjából. Megtörtént a kap-
csolatfelvétel Máza-dél szénmező 
műszaki dokumentációit kidolgo-
zó kft. ügyvezetőjével, Verbőci 
Józseffel is, aki támogatásáról 
biztosította az önkormányzatot. A 
bánya jövőbeli működtetése pia-
ci befektetők és állami támogatás 
bevonásával realizálódhatna, de 
minderre 5-10 év múlva van csak 
lehetőség, hiszen hosszas előké-
szület előzi meg.

Megindulhat 
a szénbányászat

Holland kórus a galériában
Az 1936-ban alapított 

Collegium Musicum Hollandia leg-
nagyobb zenei szervezete, a kó-
rust és a zenekart mintegy 150 
egyetemi hallgató alkotja a hol-
landiai Leiden városából. Magas 
színvonalon zenélnek, ezért gyak-
ran kérik fel őket, hogy nyissák 
meg az akadémiai évet, vagy ők 
adják az újévi koncertet. 

    A holland Leideni Egyetem 
Collegium Musicum Szimfonikus 
Zenekara és Kórusa koncertjére 
Várpalotán, a Nagy Gyula Galériá-
ban került sor, május 3-án. Külön-
leges látvány volt a termet félig 
megtöltő zenekar és kórus, még 
különlegesebb volt a csodálatos 
hangzásvilág, amelyet a rengeteg 

hangszer és énekhang színvonalas 
előadása produkált. A felhangzó 
művek között szerepeltek Kodály-, 
Farkas-, Badings-, Andriessen-, Ra-
vel-, De Falla- és Poulenc-művek, 
Quentin Clare karnagy és Gilles 
Michels kóruskarnagy vezényleté-
vel. Kétévente együtt turnézik a 
kórus és a zenekar, tavaly az Egye-
sült Királyságban és Írországban 
turnéztak, az idén Magyarorszá-
got tekintik meg, ahol több város-
ban adnak koncertet, köztük Vár-
palotán is. A Collegium Musicum 
Hollandia kórusnak Várpalota Vá-
ros Önkormányzata a régi Várpa-
lotát ábrázoló festményt ajándé-
kozott.

a. H.

Képviselői fogadóóra
Dr. Juhász Attila, a 7. sz. választókerület (Loncsos) egyéni képviselője május 
19-én, 16 órától képviselői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.

városunk középiskoláiban április 30-án ballagTak el a diákok. a Faller szakképző  is-
kolában nyolc, a Thuri giMnáziuMban hároM végzős oszTály búcsúzoTT az alMa MaTerTől. 
képünk a Faller ballagási ünnepélyén készülT.  FOtó: VarPalOtaI.Hu

a Jó idõ sok láTogaTóT csábíToTT ki a nyolcas úT MelleTTi parkerdõbe

Búcsú az iskolától

Majális a Cseri erdõben

egészség és esélyegyenlőség
A WHO-t 1948. április 7-én ala-

pította meg az ENSZ, mely az-
óta minden évben, világszerte 
az egészségügyi világnap, má-
jus 5-én pedig a mozgássérültek 
esélyegyenlőségének világnapját 
tartják, melyet 1992-ben rendez-
tek meg először Magyarországon.

Ezek alkalmából Várpalotán, az 
ifjúsági házban is központba ke-
rült az egészség és az esélyegyen-
lőség. Április közepén szervezték 
meg az egészségnapot, hogy ezzel 
hívják fel a gyermekek és felnőt-
tek figyelmét az egészséges élet-
módra. Egész napos vérnyomás- 
és vércukorszint-mérésről gon-
doskodott a Várpalotai Diabétesz 
Klub, majd természetgyógyász 
előadását hallgathatták és smink-

tanácsadásban is részesülhettek 
az érdeklődők. A gyerekek vetíté-
ses előadást tekintettek meg az 
egészséges táplálkozás témájá-
ban, majd tesztkérdések kitölté-
sével versenyezhettek egymással.

Május 7-én, az esélyegyenlő-
ség felhívása céljából rendhagyó 
Ki mit tud?-ot szervezett az if-
júsági ház, a közönséget pedig a 
Fogyatékosok Napközi Otthoná-
ból, a Mozgássérültek Várpalotai 
Egyesületéből, az ápolóotthonból 
és a Fekete Gyémánt Idősek Klub-
jából nagy számban érkezett ven-
dégek alkották, akik különösen jól 
érezték magukat, hiszen számuk-
ra a kimozdulás, a szórakozás nem 
könnyen elérhető elfoglaltság.

G. a.
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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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XIII. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI KORTÁRS ÖSSZMÛVÉSZETI TALÁLKOZÓ
a SÉD Filmszínházban, a Városi Mûvelõdési Központban, a Dubniczay Palotában

és Veszprém utcáin, terein
Kiegészítõ programok: Inotai Retro Színházban és 

Balatonfüreden a Balaton Szabadidõ és Konferencia Központban

Tr
ad
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rg
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Fotó: Keleti Éva

VESZPRÉM, 2010. május 26–30.

Felelôs kiadó: Vándorfi László

PANNON VÁRSZÍNHÁZ

A TÁNC

Dátum Helyszín Idõpont Elõadás címe Együttes

Május 26. Belváros 16.30 Fesztivál felvonulás Veszprém városi 
szerda és megyei táncegyüttesek

SÉD Filmszínház fõbejárata elõtt 17.00 Táncbemutatók Veszprém városi 
és megyei táncegyüttesek

SÉD Filmszínház színházterme 18.00 Az élet értelme Tünet Együttes

Balaton Szabadidõ és Konferencia 19.00 Ladányi Andrea táncestje Ladányi Andrea Társulat
Központ (Balatonfüred)

Városi Mûvelõdési Központ 20.00 Unisono – Beethoveni formák Szegedi Kortárs Balett
(Quasi Umano)

Dubniczay Palota 22.00 RésJ Mándy Ildikó Társulata
(Rómeó és Júlia)

Május 27. Retro Színház Inota 18.00 Lunatika Duda Éva Társulat
csütörtök (Béke Mûvelõdési Ház)

Városi Mûvelõdési Központ 20.00 Vihar Közép-Európa Táncszínház

SÉD Filmszínház színházterme 21.30 Újravágva Bozsik Yvette Társulat

Május 28. Retro Színház Inota 18.00 Valami történ(e)t Közép-Európa Táncszínház
péntek (Béke Mûvelõdési Ház) és

Szájbanforgó Pataky Klári – Virág Melinda

SÉD Filmszínház színházterme 21.00 Re-DNS TranzDanz

Dubniczay Palota 22.00 Merengõk PR-Evolution Dance Company

Május 29. Retro Színház Inota 18.00 Gasztro balett II. Ladányi Andrea Társulat
szombat (Béke Mûvelõdési Ház)

Városi Mûvelõdési Központ 20.00 InTimE Frenák Pál Társulat

SÉD Filmszínház színházterme 21.30 Isteni vidékek Forte Társulat

Május 30. SÉD Filmszínház fõbejárata elõtt 18.00 Koncert Mardi Gras Jazz Band

vasárnap SÉD Filmszínház színházterme 19.00 Carmina Burana Miskolci Tánctagozat
Záró gálaelõadás

SÉD Filmszínház színházterme 20.00 Ünnepélyes eredményhirdetés

A FESZTIVÁL KIEMELT TÁMOGATÓI:                                                                 ,                  ,

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bakonyi Erõmû Zrt., Continental Teves Magyarország Kft., Euronics, Vemév-Szer Kft.

TÁMOGATÓK: BALLUFF ELEKTRONIKA KFT., BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, INFORNAX COMPUTER,
TERMELÉS LOGISTIC CENTRUM KFT., HOTEL VESZPRÉM, ÓVÁROS ÉTTEREM, ANDROMEDA TRAVEL, TRADEORG KFT., BERILL REKLÁMSTÚDIÓ

MÉDIATÁMOGATÓK: , VESZPRÉMI 7NAP, VESZPRÉM TV, REGINA TV, VESZPRÉMI EST, KLUBRÁDIÓ, BALATON.HU ZRT., SZÍNES RTV, BALATON.VEHIR.HU

Jegyiroda: Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200, 30/396-33-98 • E-mail: pannonjegy@infornax.hu • www.pannonvarszinhaz.hu

Inotára költözik a tánc
A Pannon Várszínház május 26. és 

május 30. között immáron XIII. alka-
lommal szervezi meg a Tánc fesztivál-
ját. Most a Retro Színházba is elviszik 
hazánk legnagyobb országos és nem-
zetközi kortárs összművészeti találko-
zóját, ahol a mai kortárs táncművészet 
krémje, a legnagyobbak vonulnak fel. 
A Tánc fesztiválja nem csak a szóra-
kozást, a szórakoztatást szolgálja. A  
táncosoknak, az együtteseknek ne-
ves zsűri elé kell állniuk, akik értéke-
lik a látott produkciókat. A legjobbak 
a záró gálaesten kitüntetéseket, érté-
kes ajándékokat vehetnek majd át. Az 
inotai Retro Színházban a következő  
produkciókat láthatja  a közönség:  

Duda éva társulat – lunatika
A tudomány fejlődése és az embe-

ri szellem, értelem viszonya áll a mű 
középpontjában. Az emberi tudomány 
fejlődésének olyan stádiumához kö-
zelítünk, amelyben az ember rövide-
sen képes lesz magánál értelmesebb, 
gyorsabb, okosabb, és életrevalóbb 
egyedeket mesterségesen létrehozni. 

Kérdés, hogyan is tud majd ehhez vi-
szonyulni, miképp tudja majd felvenni 
a versenyt az ember saját teremtmé-
nyeivel, hogyan viaskodik majd a ben-
nünk rejlő természetes ösztön, szel-
lem és érzelemvilág. 

Pataky Klári–Virág Melinda estje, 
Közép-európa táncszínház

Valami történ(e)t 
A káosz a megfejtésre váró rend.
A káosz a megfejtésre váró rend?
Valami biztosan történt velem va-

lamikor…
A történet szereplői megszállottan 

keresik azt a fordulópontot, amikor va-
laminek történnie kellett. De minek?

„Fegyelem, intellektuális kalando-
zás, barokkos női rafináltság – és iró-
nia.  

szájbanforgó
 A Szájbanforgó tiszta tánc: a tán-

coló test erős fizikai áthatottsága ál-
tal erős energia közvetítésre képes. A 
Szájbanforgó nem tiszta tánc: egy-
ségessége megtörik, szimbólumokkal 

dolgozó képekre, jelenség színházra 
vált. A darab a száj pszichológiai vo-
natkozásait, köznapi funkcióit, szexu-
ális és vallásos, rítusos világát játssza, 
fűzi, keresztezi.

 
ladányi andrea társulat – Gasztro 
balett II. 

Az előadás a kortárs táncra, élő ze-
nére és énekre épül, a zene Haydn ze-

néjének újragondolása. Az érzékek va-
csorája, azaz a Gasztro balett úgyne-
vezett degusztációs vacsora alatt ját-
szódik, a létrehozók célja az érzékelés 
lehetőségeinek kitágítása a vizualitás, 
az akusztikus hatások, a mozgás és a 
művészi képek segítségével. Az est az 
észlelés átjáróit keresi: mit jelent pél-
dául a hűvös vagy a forró a táncban, a 
zenében, a gasztronómiában?

JeleneT a lunaTikából. koreográFus: duda éva



[ 2010. május 13. ] 9

Programajánlók, közérdekû információk
tHurI VÁr
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
18-án múzeumi világnap
tHurI VÁrNÁl
15-én Civil nap
CserI ParKerDő
20–23-ig Pannónia fesztivál
Jó szereNCsét MűVelőDésI 

KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
18-án 16 órakor adománygyűjtő gálamű-

sor az ápolóotthonért
INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
29-én 10 órakor gyermeknap
FODOr sÁra tÁJHÁz
Várpalota, Jókai utca
22-én 13–18 óráig gyereknapi játszóház 

anyukáknak
KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
14-én 19 órakor Lohonyai Zoltán és 

együttesének klubestje
21-én 17 órakor Belső utazás – Dencs 

Zsanett és Döme Péter kiállítása
NaGY GYula GalérIa
Várpalota, Szent István u. 3.
Vladiszlav Najgyenov kiállítása
VÁrPalOtaI IFJúsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
25-én 16 órakor pünkösdikirály-választás
retrO szíNHÁz, BéKe MűVelőDésI 

HÁz
Inota, Készenléti lakótelep 
27-én 18 órakor a Tánc fesztiválja

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. 23-án 
és 24-én, vasárnap és hétfő: 8, 10 és 
18 órakor ünnepi szentmisék.

Inota, falu, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 11.30, minden 

pénteken szentségimádás. 23-án, va-
sárnap: 11.30 órakor ünnepi szent-
mise. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-ká-
polna 
Szombaton 18 órakor szentmise. 22-
én, szombat: 18 órakor ünnepi szent-
mise.

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

17.30, bibliaóra szerdánként 17.30. 
Ünnepi istentisztelet vasárnap és hét-
főn 10 órakor és 17.30 órakor 

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. 23-án pünkösd vasárnapja 10 
órakor úrvacsorai istentisztelet. 24-én 
pünkösd hétfő 10 órakor úrvacsorai 
istentisztelet.

16-án 18 órakor jótékonysági koncert 
az evangélikus templom orgonájáért 
Kéménczy Antal orgonaművész közre-
működésével.

sport
GÁl GYula sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
22-én 14 órakor VBSK–Szigetvár bajnoki 

kézilabda-mérkőzés.
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Fehérvári út 9.
22-én 17 órakor VBSK–Dombóvár bajnoki 

labdarúgó-mérkőzés.
túra
Városi Természetbarát Szövetség
15-én Tihanyi körtúra. Info: (30) 459-

4514 (Herceg Attila)

Hozzávalók: 2-3 apró kockákra 
vágott alma (4 bögre), 0,5 bögre 
magozott meggy, 0,5 bögre apró-
ra vágott dió, 3/4 bögre cukor, 1 
bögre liszt, 0,5 bögre étolaj, 4 db 
tojás, 1 kávéskanál sütőpor, 1 ká-
véskanál őrölt fahéj, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna, a díszítéshez por-
cukor

Elkészítés: A tojásokat a cu-
korral és az olajjal habosra kever-

jük. A többi hozzávalót is bele-
keverjük. Egy tepsit kizsírozunk, 
lisztezünk, és beleöntjük a tész-
tát (sütőpapírral ajánlott kibélel-
ni a tepsit!). Kb. 3/4 órát sütjük, 
175 Celsius-fokon. Tűpróbával 
ellenõrizzük, megsült-e a tészta! 
Ha a tészta megsült, porcukorral 
meghintjük. Ha kihűlt, tetszés 
szerint felszeleteljük.

2,5 dl-es csészével dolgozunk, 
és a tepsi mérete 20x25-ös.

recept(t)úra

almás bögrés

Humorzsák

Kisfiú vadászik az erdőben, odamegy hozzá az erdész, és megkérdi:
– Kisfiú, mi van a kezedben és hogy hívnak?
– Illyés Gyula!

Május 27., csütörtök 18 óra

a tánc fesztiválja

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

Sportolási lehetőségek:
• 11 óra Kerékpártúra az erdőben

• 14 óra Kötélhúzó verseny
• 14 óra Akrobatikus elemeket tartalmazó táncok bemutatása

• 15 óra Kerékpáros akadályverseny 
• 9–16 óra között: Lovaglási lehetőség gyerekeknek 

• 10–15 óra között: Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 
lovas terápiájának bemutatása

• 10–17 óra között: Speciális egészségmegőrző és mozgásfejlesztő 
eszközök bemutatása és kipróbálása

Támogatóink segítségével szeretnénk megajándékozni minden résztvevőt. 
• fagyi, müzli szelet, kakaó és kifli a túrázóknak (Ajándék pizza a legtöbb tagú családnak, 

aki a túrán részt vesz!) • péksütemény és érem a versenyzőknek • 100%-os bio gyümölcslé, 
bioszörp, biolekvár, bioélelmiszer és méz kóstoló 

A lovaglás a Berhidai Lovasok KSE támogatásával valósul meg.

Jelentkezni lehet a sporttáborba! 
Kerékpárszaküzlet 5%-os vásárlási engedményt biztosít 

a helyszínen jelentkezőknek
Regisztráció 9 órától a helyszínen! 

További információ: Sziliné Pápai Gyöngyi
30/206-2037

A 4. civil napok keretén belül

A Gyermekek 
Sportjáért 
Egyesület
programja

Várpalotán, 
a Thuri-várnál

Időpont: 
2010. május 15.

RoncspRémium akció!
 Ha behozza  régi bringáját, 20%-on beszámítjuk 

egy vadonatúj Magellán kerékpárba!

Az akció időtartama: május 3–szeptember 22.

Nyitva tartas: H.–P.: 10.00–17.00, Szo.: 9.00–12.00
Várpalota, Szent István u. 11.

Telefon: 88/799-198, e-mail: kerekparszaki@gmail.com

20% 20%
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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.

Közös múlttal a jövőbe
színes, fergeteges kavalkád a 
művelődési ház színháztermé-
ben: magyar, sváb, szlovák nép-
viselet, retró ruha, gyermekek 
és idősek: a kistérségi napok 
2009–2010 programsorozat záró 
rendezvényéhez méltóan nagy-
szabású gálaműsor került meg-
rendezésre május nyolcadika dél-
utánján, amelyen a kistérségi 
polgármesterek is részt vettek.

A nagy lombú, széles gyökér-
zetű fa a várpalotai kistérség hét 
településének összetartozását jel-
képezi, a közös a múltat, a közös 
hagyományokat – ez a kifejező 
jelkép a programsorozat logója. 
Németh Árpád polgármester, a 
szervező Bakony Kapuja Várpalo-
tai Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa elnöke nyitot-
ta meg a gálát. Beszédében öröm-
mel mondta el, hogy a várpalo-
tai kistérségben példaértékű és 
családias az együttműködés, ezt 
példázza az oktatási és kulturá-
lis minisztérium Közkincs-pályá-
zata keretén belül nyert támoga-
tással létrejött rendezvénysoro-
zat is. Kulturális gála és Település 
művészeink szemével című kiállí-
tás megnyitója a Kistérségi napok 
2009–2010 záró állomása volt. A 
programsorozat tavaly szeptem-
berben a nyitórendezvénnyel kez-
dődött, majd minden településen 
volt egy-egy program: nemzetisé-
gi népzenei találkozó, kézműves, 
gyermekprogramok, szőlő- és bor-
ünnep, Márton-napi vigadalom, 
adventi koncert, vetélkedők, hús-

véti készülődés, faültetés a tele-
pülések együttműködésével.  

A gálán fellépők – képviselve 
településüket – hoztak a színpad-
ra verseket, láthatott a közönség 
szlovák népi játékokat, hangsze-
res zeneként furulya is megszólalt. 
Bécsi keringő, kalocsai, kalotasze-
gi, mezőségi és sváb táncok, rock 
’n’ roll, salsa és Monti csárdás ara-
tott nagy sikert a délután folya-
mán. Számtalan népdal zengett a 
gálán, és közös öröméneklésbe fo-
gott a tési, ösküi és berhidai nép-
dalkör. A résztvevők képviselőinek 
Németh Árpád emléklapot adott 
át, majd a rendezvény zárásaként 
megnyitották a Településeink mű-
vészeink szemével című kistérségi 
kiállítást a művelődési ház kama-
ratermében.

GÁGó aNIta

Fellépők: Várpalotai Bányász Fú-
vószenekar, Andrási Gergő (Ősi), 
Jásdi Szlovák Pávakör gyermek-
csoportja, Sütő Ramóna (Ősi), 
Tóth Szandra (Ősi), jásdi iskola 
jelenlegi és volt diákjainak tár-
sastánccsoportja, Forgács Zsu-
zsanna várpalotai dalénekes, 
Péti Nyugdíjas Klub Muskátli 
Néptánccsoportja, a berhidai 
Pearl Dance tánccsoport, And-
rási Krisztián (Ősi), Berhidai 
Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub 
Tánccsoportja, Tési Bakony Vi-
rágai Népdalkör, Berhidai Rózsa 
F. Ny. Klub Tánccsoportja, Tóth 
Alexandra (Öskü), Berhida Tánc-
együttes, Ösküi Forrás Népdal-
kör és Citera Együttes, várpalo-
tai Queen Dance csoport. 

– Országos viszonylatban is 
egyedülálló, amit a Ney Dávid kó-
rushangverseny megvalósít Várpa-
lotán, hiszen minden évben kivéte-
lesen nagy számban lépnek fel kó-
rusok – mondta megnyitóköszön-
tőjében Pál Károly, a polgármesteri 
kabinetiroda vezetője, aki emlékla-
pot adott át a részt vevő kórusok-
nak.  A fellépők sorában a II. Rá-
kóczi F., Bán Aladár, Nepomuki Szt. 
János Róm. Kat., Inotai, Várkerti, 
Horváth István, Rákóczi Telepi, Ké-

pesség- és Tehetségfejlesztő Ma-
gán és a Vásárhelyi A. Általános 
Iskola gyermekkórusai, valamint a 
felnőtt Bán-Chieri és a Bányász Kó-
rus szerepeltek, több esetben ze-
nei kísérettel előadott színes kó-
rusművekkel. Meghívott vendégek 
voltak Horváthné dr. Csomó Or-
solya, a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia egyházzenei tanszékének ad-
junktusa, valamint Kovács Ildikó, 
a Thuri György Gimnázium nyugal-
mazott tanára.

49. Ney Dávid kórustalálkozó

88/788-341 • 20/946-9211 • 20/388-8112

Akció Síremlék Akció
A cég 15 éves jubileuma alkalmából 15% keDVeZméNY 

komplett síremlék vásárlásakor a kiegészítők árából! 
(Alapozás, betűvésés, ornamentika, váza, mécses, szállítás)

Az akció május 15-től augusztus 15-ig, illetve a készlet erejéig tart!

Egyéb temetői munkák is kedvezménnyel rendelhetők. 

toVábbrA iS VáSárolhAt Síremléket 
kAmAtmeNteS réSZletre!

Tisztelettel: Katona Tamás kőfaragó
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sorozatos betörések
Ismeretlen tettesek ellen nyomoznak a rendőrök, akik április 25-én 

éjjel egy helyi élelmiszerboltba, április 28-án szintén éjjel egy vendég-
látó egységbe törtek be. Egy héttel ezt követően éjjel egy óra körül az 
egyik helyi bőrdíszműves üzlet kirakati üvegét törték be ismeretlen tet-
tesek, ahonnan övtáskákat és öngyújtókat loptak, majd  egy ajándékbolt 
kirakatának betörésével ajándéktárgyakkal lepték meg magukat.

Kettétört facsemete
Tavaszi hónapjainkban számtalan módon üdvözöljük a természet szü-

letését, megújulását. Május elseje a májusfa állításának az ideje, váro-
sunkban ma is látható még itt-ott májusfa, mely színes szalagjaival, 
sudár törzsével, zöld leveleivel a megújuló életet sugallja. A nemrégen 
ünnepelt Föld napján pedig országszerte szerveztek faültetéseket, Vár-
palota kistérségének polgármesterei is ennek kapcsán, a 7 település 7 
fa kistérségi program keretében ültettek fákat, hogy szimbolikusan je-
lezzék: a települések közös jövője az elültetett kis hársfákkal együtt fej-
lődik. A Csík Ferenc park földje fogadta be városunkban a fa gyökereit. 
Nem sokáig. 10 nap élet jutott a fácskának, május első napjaiban valaki 
kettétörte! Reméljük, bár kicsi az esély rá, hogy a hársfa jövőre kihajt, 
hogy megújul, utat törve a lelketlen gyűlölet életet tagadó sötétségén.

Virágot lopott, jól megverték
Egy 30 éves berhidai férfi, M. Ferenc bejelentést tett a rendőr-

ség ügyeletén május 2-án, hogy intézkedés közben bántalmazta őt 
egy szintén berhidai rendőr. Frankó Marianna, a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese elmondta, a férfival szemben elő-
ző este már intézkedtek a rendőrök, mert cserepes virágokat lopott egy 
berhidai házból. Vasárnap reggel a körzeti megbízott és egy várpalotai 
rendőr kérte a férfit, hogy mutassa meg, hol dobálta el a lopott virág-
cserepeket és a férfi állítása szerint ekkor bántalmazta őt a körzeti meg-
bízott, melyet várpalotai társa végignézett. A sértett még aznap ellá-
togatott két társával a körzeti rendőr lakására, ahol kérdőre vonták a 
történtek miatt,  szavait pedig titokban rögzítették. A hangfelvételből 
először a TV2 Tények című műsorában játszottak le részleteket. A Veszp-
rém Megyei Rendőrfőkapitányság mindkét rendőr ellen fegyelmi eljárást 
indított, a veréssel vádolt berhidai rendőrt pedig felmentették szolgá-
lati beosztásából.

rigó tibor az év rendőre
Az önkormányzat minden évben hagyományosan átadja az Év rendőre 

kitüntetést, melyet ez alkalommal Rigó Tibor rendőr alezredes, a Várpa-
lotai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője vehetett át az áp-
rilisi testületi ülés során, ahol megjelent dr. Csányi Zoltán rendőr alez-
redes, Várpalota rendőrkapitánya is. A kitüntetést Németh Árpád polgár-
mester adta át Rigó Tibornak, a város közbiztonságáért kifejtett példa-
mutató, kiemelkedő hivatástudattal végzett munkája elismeréseképpen. 
Rigó Tibor 1994-ben kezdte hivatásos pályafutását a Várpalotai Rendőr-
kapitányság bűnügyi osztályán nyomozóként. 1998-tól mint alosztályve-
zető, 2002 óta pedig mint osztályvezető teljesít szolgálatot, országos, 
megyei és városi elismerésekben részesült szolgálati ideje alatt.

 BalÁzs KIttI–GÁGó aNIta

rendőrségi hírek

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Nagy
választékban

síremlékek
kaphatók!Konyhapultok, fürdőszobapultok, 

ablakpárkányok elkészítését is vállaljuk.

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

A Várpalotai Közüzemi Kft. az önkormányzat tulajdonában 
álló az alábbi lakás és nem lakás célú ingatlanokat bérbe 
kívánja adni:

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 bérbeadásá-
nak pályázati biztosíték összege 48 365 Ft.

2.)  Várpalota, Erdődi P. T. u. 12–14. szám alatt található 509/A/35 
hrsz.-ú  96,81  m2-es helyiség csoportrész. A helyiség bérbeadása: 
kereskedelmi tevékenység céljára. A pályázati biztosíték összege 
62 442 Ft + 25% áfa, összesen: 78 053 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. 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. A pályázati biztosíték összege: 7925 Ft + 25% áfa, összesen: 
9906 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2010. 05. 31-én 12 óráig, Várpalo-
tai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u.7.) Ingatlankezelés irodája.
A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlan-
ra vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: Várpalotai Közüze-
mi Kft. Ingatlankezelés irodájában. Telefon: 88/592-119. 2010. 05. 11-től 
10 000 Ft ellenében. 
A nyilvános pályázat előtt a helyiségek 
megtekinthetők 2010. 05. 21-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
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Irodalmi mûbõl fénykép Petőfi István emlékére
a kötelező olvasmányokra sok ne-
buló szükséges rosszként tekint, 
és igyekszik kivonni magát kü-
lönböző technikákkal a vele járó 
feladatok alól. az ifjúsági ház és 
a könyvtár munkatársai azonban 
megmutatták, hogy másként is 
kézbe lehet venni, például az egri 
csillagok című könyvet.

– Az irodalom képbe kerül – cí-
mű fotópályázatunk, a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár és a Várpalotai If-
júsági Ház közös nyertes pályázata, 
amellyel szerettük volna elérni, hogy 
a tanulók kreativitásukat felhasznál-
va, fantáziájukat elindítva készítse-
nek fotókat a kötelező olvasmányaik 

kapcsán – tájékoztatott Pappné Cső-
vári Zsófia intézményvezető. 35 kép 
került kiállításra, Hamlet, Pál utcai 
fiúk, Két Lotti, Csutak és a szürke 
ló, Egri csillagok, Szent Péter eser-
nyője című kötelező olvasmányokról 
készültek fényképek, amelyeket fo-
tóművész értékelt, mind az ötletes-
ség, mind a képek minősége kategó-
riájában, majd a kiállítás megnyitó-
ján díjazták a nyerteseket. Pappné 
Csővári Zsófia az elkövetkező hetek 
programjaival kapcsolatban elmond-
ta, hogy az ifjúsági ház éppen egy 
éve működik, a szülinapot a május 
30-i, általuk szervezett városi gyer-
meknap alkalmával tartják majd az 
ifjúsági háznál.

a fotópályázat helyezettjei a két kategóriában:
1. László Tünde (Vásárhelyi Á. I.), Szabó Máté (Képesség- és Te-
hetségfejlesztő M.); 2. Szabó Fanni, Bogdán György (Vásárhelyi Á. 
I.); 3. Szegedi Erika (Vásárhelyi Á. I.), Szabó Tamás (Képesség- és 
Tehetségfejlesztő M.). Különdíjasok: Papp Máté (Nepomuki Á. I.), 
Tomsics Levente (Tóvárosi Á. I.).

az idén húszéves fennállását 
ünneplő Városszépítő és -Védő 
egyesület Petőfi István halálá-
nak 130. évfordulóján koszo-
rúzást és városnéző sétát szer-
vezett, hogy megismertessék 
Várpalota múltját, történetét, 
és megbecsüléssel adózzanak a 
helytörténeti emlékek iránt.

A valamikor Várpalotán élő és 
dolgozó Petőfi István a Thuri té-
ren, 2008-ban állított emlékjelé-
nél helyeztek el koszorút az egye-
sület tagjai. A megemlékezésen 
elhangzott Petőfi István életrajza 
és Petőfi Sándor István öcsémhez 
című verse a Rákóczi Telepi Tag-
iskola diákjai tolmácsolásában. 
Petrovics László elnök köszöntöt-
te a megjelenteket, majd elindult 
a helytörténeti séta a történelmi 
emlékekben gazdag Felsővárosban 
Antal László amatőr helytörténész 
vezetésével. Érdekes és értékes is-
mertető hangzott el a városi víz-

elvezető árokról, a Rózsa-kútról, 
az Árpád utca épületeiről, miköz-
ben megtekintették a résztvevők 
a megmaradt, azóta felújított há-
zakat, illetve azok helyeit, ame-
lyeket az évtizedek már eltüntet-
tek. Többek között korabeli bolt, 
műhely történetéről, az evan-
gélikus árvaházról beszélt Antal 
László, majd Mórocz Miklós festő-
művész háza és a Polonyi-csárda 
épülete helyén áthaladva érkezett 
el a csoport a Waldstein János ál-
tal 1858-ban alapított ispotály-
hoz, ahol városunk első kórházá-
ról szólt a helytörténész, kitérve 
Hercz Adolf és Rutsek Pál orvosok 
tevékenységére. Továbbhaladva 
a Gold Nyomda, a Szent Flórián-
szobor és a tájház történetéről is 
tájékozódhattak a résztvevők. Az 
utolsó állomáson, a Megyeháznál 
az épület múltját, jelenét és a jö-
vőjéről való elképzeléseket hall-
gathatták meg a helytörténeti sé-
tán részt vevő érdeklődők. 
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Könnyûzenei lexikon

Gamma rt.
A korábbi Gamma zenekar alapítója, Gyüre István – szólógitáros 

(ex-Union Beat, ex-Gamma 1.). keltette életre ezt a zenekart 1992 nya-
rán,  s a régi együttesének nevét továbbéltetve nevezte el ezt az új for-
mációt Gamma Rt.-nek. A Gyüre István – szólógitár, Szahib – szólógitár 
(ex-Dr. Shakespeare), Hamperger  Zoltán basszusgitár, Schmidt Zsolt – 
dob felállású együttes  ugyan már pétfürdőinek számít (a két telepü-
lés szétválásának köszönhetően), s nem palotainak, mint az eddigiek, 
de a zene (mint tudjuk, közhelyszerűen) nem ismer határokat. Tehát: A 
Gamma Rt.-nél már a saját számok domináltak, és még mindig a prog-
resszív rock vonalát vitték, mint a Gamma 1.-ben. A péti Szajna söröző-
ben adtak rendszeresen koncertet, s több együttes előzenekaraként is 
szerepeltek. ($Texas, Deák Bill Gyula, Takács Tamás  Dirty Blues Band, 
Tűzkerék stb.). Felléptek a környező településeken is: Peremarton, Vár-
palota – Alagsor , de a péti szabadtéri színpadon is megvillant a Gam-
ma rockzenesugár-gyártó részvénytársaság… 2005-ig folyamatosan, 
tagcserék nélkül zenéltek. Ez év elején kiadtak egy demokazettát, 12 
számmal, rajta olyan dalokkal, mint a Várj még, Török kávéház,  Értem 
jött a babám, Libikóka. Főleg két szólógitárra épített whitesnake-es 
stílusban  zúztak. A pétfürdői Szajna sörözőben megrendezett jóté-
konysági koncerten is felléptek, ahol többek között a Spóra is szere-
pelt, s amely koncertnek a felvétele megtalálható a várpalotai városi 
televízió archívumában. 2005 őszén távozott a dobos Schmidt Zsolt a 
Let’ Show Bandbe. Ez, valamint a próbahely megszűnése a végét jelen-
tette a  Gamma Részvénytársaságnak.  Őszinte részvényünk!

Tagok
Gyüre István – szólógitár, ének 
Szahib – szólógitár
Hamperger  Zoltán basszusgitár, ének
Schmidt Zsolt – dob

A Táncsics uTcAi cipôbolTbAn 

nôi papucsok vására!
2990 Ft  2490 Ft

Bébicipõk 1790 Ft-tól.
Férfi, nõi cipõk és szandálok. nagy választékban.

Nézzen be hozzánk!

cipôsarok

sarok
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Adója 1%-át felajánlhatja a 
Palotai Turul Társaságnak!

Adószám: 
19381284 - 1 - 19

Számlaszám: 
73900212 - 11068109

Zirci Takarékszövetkezet
Köszönjük!

Utazás ErdélybE 
május 9-e és 15-e között.

A várpalotai Faller Jenő 
Szakképző Iskola és Kollégium 

15 diákját sepsiszentgyörgyi 
szakmai tanulmányúthoz 
segítette az Apáczai Köz

alapítvány HATÁRTALANUL! 
programjával, és 1 299 800 

forintos támogatással.

a Palotai Hírnök 
megtekinthetô 

a www.varpalota.hu és 
a www.varpalotai.hu oldalon.
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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 május 27-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a palotai Hírnökbe!
leadási határidô: május 22., 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
szilvásváradon a központban, de csendes 

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

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

eladó lakás Pétfürdőn a  Berhidai úton. 
A lakás 48 nm-es, erkélyes, 1,5 szo-
bás. Panelprogram nyáron indul. Ár 
megegyezés szerint. Érd: 70/262-
9401-es telefonszámon.

Várpalotán a Józanban 1300 nm-es 
zártkert szép panorámával, szerszá-
mos faházzal eladó. 20/801-7377

Várpalota, Készenléti ltp-en 2 szo-
bás erkélyes felújított lakás eladó. 
Azonnal költözhető. 20/4831-946

Várpalota, Árpád u.-ban 2 szobás 53 
nm-es 1. emeleti hőszigetelt, rész-
ben felújított tehermentes lakás el-
adó. Iár: 7,1 M Ft. Telefon: 30/483-
7597

eladó Ősiben kétgenerációs családi 
ház. Nagy telek, garázs, gazdasági 
épület tartozik hozzá. Érdeklődni a 
20/296-2438 telefonszámon

Várpalota-Inotán 82 nm-es kétszobás 
összkomfortos családi ház azon-
nal beköltözhetően eladó. 20/254-
7078

Munkát keres
óvodás és általános iskolás gyermekek 

felügyeletét vállalom egész nyáron, 
igény szerint játékos angol okta-
tással. 30/534-9406

Fűkaszálás: telkek, udvarok, kertek, ár-
kok gépi kaszálása Várpalotán és 
környékén, számlaképesen. 30/692-
8872

Vegyes
Hagyatékot, régi bútort, paraszti, pol-

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

Várpalotán – a Tési-dombon – ga-
rázs, illetve újszerű állapotban lévő 
Honda Dio robogó eladó. Telefon:  
30/247-6645

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

eladó tv, dvd, video, kamera, 200 l-es, 
400 l-es fagyasztóláda, navigátor, 
Nile multifunkciós mikrohullámú 
sütő, számítógépasztal, monitor,  
szekrénysor, mikro, sörpad asztal-
lal, 3 sebességes kerékpár, íróasz-
talok. Tel.: 88/473-449, 70/250-
4608.

a Faller Jenő Szakképző Iskola felvé-
telt hirdet  államilag szervezett és 
a regionális munkaügyi központok 
támogatásával vízkútfúró szakmun-
kás felnőtt szakmai képzésre. Je-
lentkezését írásban várjuk. 20/375-
9230.  Asz: AL-0739

Mikrotányér, 1 kg 50x5-ös csillagcsa-
var eladó, 10 hetes kiscicák ingyen 
elvihetők, ruhajavítást, alakítást 
vállalok. 70/270-6990

eladó 3 szárnyas ablakra beüvegezett ab-
lakszárnyak igen jó állapotban; beüve-
gezett beltéri ajtó, kétszárnyas; kapá-
lógépre új állapotú járókerék + bordás 
kerék; újszerű villany fűnyírógép; Terra 
5 LE-s géphez új gyújtógarnitúra. Ér-
deklődni: 70/541-4368, egész nap

Dr. széles Margit belgyógyász kardio-
lógus, diabetológus magánrendelé-
se: Kedd 7–9, szerda 15–17 óráig. 
Bejelentkezés: 70/379-3660. Szak-
orvosi, gyógyszer, vizsgálat, véle-
mény, javaslat.

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 házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

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

Raveczky üvegezés
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, 

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

Tel./fax: 88/470-254
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 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

már BerHidán is 
feladhatja apróhirdetését!

Berhida, Szabadság tér 5., 
elektro Start szaküzlet
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Váltófutás 
sepsiszentgyörgyig

a Marathon tömegsport és Kör-
nyezetvédő egyesület  hét elszánt 
futója közel 800 kilométert tett 
meg váltófutásban Veszprém és 
sepsiszentgyörgy között. 20 év-
vel ezelőtt, 1990-ben indult el 
az első sportdelegáció – Méreg 
József, Gavallér tamás és Kovács 
Péter – erdélybe, hogy átadja a 
testvérmegye lakóinak jókíván-
ságát, baráti üdvözletét.

Az idei Méreg József vezette Ba-
rátság-staféta – Poronyi Gábor, Se-
bők Lilla, Fazakas Margit, Szigettfy 
Ildikó, Guti Ferenc és Németh Géza 
– április 20-án reggel nyolc órakor 
indult el hosszú útjára Veszprémből, 
Marian Cozma emlékszobrától, ahol 
Talabér Márta, a megyei közgyűlés 
alelnöke, országgyűlési képviselő, 
valamint Veszprém polgármestere, 
Debreczenyi János köszöntötte a 
futókat. A futók fogadtatásáról és 
a húszéves előzményről Méreg Jó-
zsef, a MTKE elnöke mesélt:

– A közel 800 km-es utat megté-
ve, péntek délben pontosan érkez-
tünk meg, amikor a Szent György- 
napi ünnepségeket Kovászna me-
gye elnöke és a város polgármes-
tere megnyitotta. Érkezésünk előtt 
a nagyszínpadon kifeszített vász-
non az érdeklődők végigkövethet-

ték az első futásunkkor készült ké-
peket a mostani indulás friss fo-
tóival együtt. Több száz sepsi-
szentgyörgyi fogadott bennünket 
ünnepelve a Barátság-stafétát vi-
szonzó sportbarátainkkal együtt. 
A szívélyes üdvözlések és ajándé-
kok, plakettek, valamint oklevelek 
átadása után átnyújtottuk a me-
gyezászlót is, amelyre szalagot kö-
töttek Veszprém, Öskü, Pétfürdő, 
Várpalota települések elöljárói és a 
Várpalotai Olimpiai Baráti Kör tag-
jai. Csoknyai István  az MKB Veszp-
rém képviseletében fekete szalagot 
kötött e zászlóra, így emlékezve 
Marian Cozmára és az elhunyt MTKE 
sporttársainkra, Tüskés Endrére, 
Kicsák Miklósra és Török Tamásra, 
akik részesei voltak az 1990-ben 
végrehajtott úttörő jellegű vállal-
kozásunknak. Ezelőtt 20 évvel el-
ső sportdelegációként váltófutot-
tunk Erdélybe. Azóta már többször 
is megtette csapatunk a két város 
közti távot, s természetesen a sep-
siszentgyörgyi Gál Lajos Futókör is 
többször viszonozta látogatásun-
kat. E szép kerek évforduló alkal-
mából méltó módon szerettük vol-
na visszaemlékezni, és megünne-
pelni az eltelt húsz év sikereit! – 
mondta Méreg József.

B. K.

A egyesület május 26-án a kihívás napján családi sportnapot 
tart! Lehet indulni kerékpárral, görkorcsolyával, futva, váltva. Az 
útvonal: Várpalota sportcsarnok, Ősi, Berhida, Pétfürdő és Várpalo-
ta. Indulás: Várpalota, sportcsarnok, 17 óra. Info: 0620/996-0500, 
marathonsport@chello.hu

rangadókat nyerve
Várpalotai Bányász–Győri etO   

32:27 (17:13)

Az ötödik helyen álló VBSK 
csapata az előző fordulóban nagy-
szerű győzelmet aratott a negye-
dik Komló otthonában. (Komló–
Várpalota 31:40).

A Győr elleni találkozó, noha a 
Bányász szerezte az első találatot, 
nem indult jól a hazaiak szempont-
jából. A 3. percben Paic Robi meg-
mozdulását a játékvezető piros lap-
pal honorálta, így a csapat a legered-
ményesebb játékosa, a bajnokság-
ban eddig 125 gólt szerző átlövője 
nélkül volt kénytelen végigjátszani 
gyakorlatilag az egész mérkőzést. A 
csapat azonban megmutatta erejét 
és jó játékkal negyedóra alatt ötgó-
los előnyre tett szert (9:4). Ezt kö-
vetően a forduló előtt hatodik he-
lyen álló győrieknek sikerült felzár-
kózniuk két gólra, a félidő hajrája 

azonban ismét a Bányászé volt, így 
négygólos hazai előnnyel fordultak 
a csapatok. A folytatásban is reme-
kül játszott a Várpalota, fokozato-
san növelte előnyét a hazai együt-
tes. Külön említést érdemel Sely-
mes Attila, aki szenzációs formában 
védte végig az egész találkozót. A 
legnagyobb különbség 8 gól volt, 
ekkor 28:20-at mutatott az ered-
ményjelző tábla. A mérkőzés végére 
bár csökkent a különbség, a palota-
iak azonban így is teljesen megér-
demelt győzelmet arattak a tavaly 
még az első osztályban szereplő Rá-
ba-partiak ellen.

A Bányász a következő forduló-
ban, május 15-én 18 órakor Ajkán 
vendégszerepel, majd a bajnokság 
záró fordulójában, május 22-én 14 
órakor a Szigetvár együttesét fo-
gadja.

BérCzes VIKtOr 
FOtó: VÁrPalOtaI.Hu

újabb vereség
a paloTai Fiúk MegérdeMelT győzelMeT araTTak a Tavaly Még első oszTályú eTo ellen

Várpalota–Pogány 0:5 (0:3)

VBSK: Radnai, Blaski, Bálint, 
Híró, Uj, Kovács, Humli, Horváth, 
Vető, Hardi, Bogdán. Csere: Király, 
Földi, Szurok. Edző: Gazsó Illés.

A középmezőnyhöz tartozó Po-
gánytól elszenvedett hazai vereség 
következtében a VBSK labdarúgó-

csapatának sorsa megpecsételődni 
látszik. A palotai focisták a követ-
kező fordulóban a kiesés szempont-
jából sorsdöntő mérkőzésen a Mo-
hács együttese ellen lépnek pályára 
idegenben. A Bányász legközelebbi 
hazai mérkőzésére pedig május 22-
én 17 órakor kerül sor, amikor a gár-
da a Dombóvár csapatát fogadja.

a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.



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


